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Dragii noștri, 

  

Pentru a avea o ședere cât mai plăcută, ne dorim să respectăm fiecare dintre noi anumite 

recomandări.  

Cazarea și plecarea vor avea loc în intervalul orar 08:00 – 12:00. 

Pe durata cazării: 

 Vă rugăm să vă aduceți prosop, papuci de casă și produse de igienă personală 

 Spălați vasele, tacâmurile și orice folosiți din bucătărie cu apă caldă și detergent de vase 

 Din motive de igienă, vă rugăm nu depozitați mâncare sau sucuri în camere, ci doar în 

bucătărie, în frigider sau în cămară 

 Vă rugăm să lăsăți spațiile comune curate după folosire așa cum le-ați găsit 

 În situația în care observăm dispariția unor lucruri din camere și spații comune, sau că 

sunt stricate, persoanele responsabile vor fi rugate să plătească costul pentru înlocuire sau 

reparații 

 Vă rugăm să respectați timpul de liniște după ora 22:00 

 Mașina de spălat pusă la dispoziție poate fi folosită cu acordul celor din administrația 

casei. Aveți la dispoziție un loc special pentru uscarea hainelor personale 

 Musafirii sunt responsabili de lucrurile personale. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru 

lucrurile pierdute 

Nu se permite: 

 Consumul de alcool sau droguri 

 Nu vor fi cazați copii sub 18 fără a fi însoțiți pe toată perioada de un părinte 

 Persoanele cu boli contagioase nu pot fi cazate iar în cazul în care ați contactat vreo boală 

transmisibilă (varicelă, rubeolă, gripă) vă rugăm să anunțați personalul casei 
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La plecare 

 Lăsați camera curată, aduceți la container sacul de gunoi iar lenjeria folosită să o lăsați pe 

pat. La plecare, împreună cu administratorul, verificați camera folosită 

 Returnați cheile la recepție 

 De asemenea vă rugăm să goliți frigiderul și cămara de alimentele care vă aparțin 

Pentru orice problemă apărută în casă, în afara programului angajaților casei, vă rugăm să ne 

contactați la numerele de telefon ce le primiți la cazare. 

Nerespectarea acestor reguli interne ne rezervă dreptul de a va cere să părăsiți casa. 

  

  

 


