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TAKARÍTÁS, FERTŐTLENÍTÉS, HIGIÉNIA: 
 

 Napi takarítást nem végzünk, azonban kérjük, hogy a teli szemetes zacskókat helyezzék ki 

a szoba elé! 

 Minden szoba esetében nagytakarítást és ózonos fertőtlenítést végzünk. Az ágyneműt 

magas hőfokon mossuk és vasaljuk.  

 A közösségi tereket napi háromszor áttakarítjuk és naponta ózonos fertőtlenítést 

végzünk.  

 Közösségi tereinkben fokozottan figyelünk a szellőztetésre. Kérjük vendégeinket, hogy a 

szobákban, ott tartózkodásuk ideje alatt segítsenek a szellőztetéssel! 

 A közösségi illemhelyeket átmenetileg zárva tartjuk. 

 A közösségi terekben, beleértve a bejárat melletti tereket is, Vendégeink számára 

kézfertőtlenítő szert biztosítunk. 

 Az étkezéshez szükséges eszközöket magas hőfokon, kizárólag mosogatógépben 

tisztítjuk. 

 

ÉTKEZÉSEK: 
 

 Az ételek elkészítése során fokozottan ügyelünk az érintésmentes munkafolyamatokra. 

Kollégáink maszkban és kesztyűben dolgoznak. 

 Szép idő esetén az étkezéseket a kúria körüli teraszokon biztosítjuk. 

 Reggeli: 08:00-10:30 

 Könnyű, hideg ebéd: 12:00-14:00 

 Felszolgált vacsora: 18:00-21:00 

 Rossz idő esetén a kúria étkezője áll rendelkezésre, mely esetben előzetes egyeztetés 

alapján két turnusban szolgáljuk ki Vendégeinket. 

 Reggeli: 08:00-09:00 és 09:30-10:30 

 Ebéd: 12.00-13:00 és 13:30-14:30 

 Vacsora: 18:00-19:30 és 20:00-21:30 

 A svédasztalos reggeli helyett átmenetileg felszolgált reggelit biztosítunk, azonban annak 

választékát nem módosítottuk. Kérjük, segítsék munkánkat a folyamatos, egyenletes 

rendeléssel. 
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VENDÉGEINKTŐL KÉRJÜK: 
 

 Kollégáinknál a helyszínen átmenetileg nincs mód a bejelentkezésre, kérjük, segítsék 

munkánkat és az online bejelentkezést legkésőbb az érkezés előtti napon végezzék el. 

 Amennyiben lázas, köhög, vagy bármilyen gyanús jelét mutatja a fertőzésnek, kérjük, egy 

későbbi időben látogasson el Hozzánk! 

 Amennyiben az elmúlt 14 napban járt külföldön vagy szoros kapcsolatban áll ilyen 

személlyel, kérjük, egy későbbi időben látogasson el Hozzánk! 

 Átmenetileg a készpénzmentes fizetési megoldásokat preferáljuk, így kérjük, hogy 

helyszíni fogyasztás esetén segítsék munkánkat a bankkártyás vagy utalásos fizetési 

lehetőségekkel.  

 A személyzettel és a többi vendéggel, kérjük, egyaránt tartsák be a legalább 1,5 méter 

távolságot.  
 Kérjük, a fokozott takarítási előírások miatt, tartsák tiszteletben check in és check out 

időpontjainkat a lentiek szerint: 

Check in: 15 órától 

Check out: 11 óráig 

 

 


