Házirend

Szeretettel köszöntjük Önt a Mádon vagyok Vendégházban.

Bejelentkezés, kijelentkezés









A Vendégház minimum 2 éjszakára foglalható.
A Vendégházat a Vendégek 15 órától tudják elfoglalni akár késő estig.
A kapuhoz és házhoz tartozó kulcsot a Vendégház bejáratánál található
széfben biztosítjuk, így bármikor átvehető. A széfhez tartozó nyitókódot
érkezés előtt e-mailben küldjük el a Vendégek részére.
A széf a kapubejáró jobb oldalán helyezkedik el, a postaláda mellett. A kulcs
egyszerre nyitja a kaput a fő és hátsó bejárati ajtót.
Széf nyitás folyamata: A széf fekete ablakát lehúzzuk, majd megadjuk a 4
jegyű kódot és a számjegy melletti fekete kis kart lehúzzuk. Ezt követően
nyitjuk le a széf fedelét.
A Vendégházat távozás napján szíveskedjenek 10 óráig elhagyni.

Az ár tartalmazza








A teljes ház és kert használatára vonatkozó szállásdíjat.
A ház és a kertben lévő berendezések (pl. mosogatógép, grill) használatát és
használatukhoz szükséges eszközöket, anyagokat (pl. mosogatógépkapszula, faszén bekészítés).
A teljes ház és kert takarítása
Házi kedvenc elszállásolását
Fűtés és hűtés díja
A ház és A ház felszereltsége pontokban leírtak használatát.

Fizetés


Banki átutalással az alábbi számlaszámra
o Név: Laczkó Tímea
o Bankszámlaszám: 12010501-01049052-00300002
o Kérjük a megjegyzés mezőbe tüntesse fel a foglalás időpontját.
o A foglalás az utalás beérkezésével válik véglegessé, a fizetési határidő
3 munkanap.
o Az elektronikus számla az összeg átutalását követően kerül kiállításra.
o Lemondás esetén az alábbi feltételekkel kerül az összeg
visszafizetésre:
 7 napon túli lemondás esetén az összeg 100%-a
 7 napon belül az összeg 50%-a
 24 órán belüli lemondás esetén 0Ft.



OTP, K&H és MKB Szép kártya fizetéssel (internetes felületen keresztül)
Az idegenforgalmi adó 2021. évben feltételezhetően 250Ft/fő/éj



A ház:









Fontos számunkra hogy a vendégek zavartalanul pihenjenek, így a Vendégház
a vendégek számától függetlenül egyben foglalható csak le.
Amerikai konyhás nappali, jól felszerelt konyha, fürdőszoba zuhanyzóval, két
hálószoba külön bejárattal.
3 éjszaka foglalása esetén ajándék bor bekészítés
A Vendégházat rendszeresen ózongenerátorral fertőtlenítjük, a házban
kihelyezett kézfertőtlenítő.
Szőlőlugas a kertben, hangulatos pihenőterasz grillezési, napozási
lehetőséggel. Nyugágyakat, faszenet biztosítunk.
Fűszerkert
Gyerekeknek tágas kert nyújt remek kikapcsolódást.
Ingyenes parkolás a ház előtt, félig a járdára felállva, adottságtól függően.



Kutyabarát szálláshely. Barátságos, jól körbezárt udvar.

A ház felszereltsége














Ingyen Wi-Fi, SmartTV
Hűtő, fűtő klíma, konvektor fűtés és nagy teljesítményű hősugárzók
Hajszárító, vasaló
Szárítóállványt kérésre biztosítunk
Vendégeinket bekészített tiszta ágyneművel, törölközővel és kádkilépővel
várjuk
Nespresso kávégép, kotyogós kávéfőző
Konyha (Nespresso kapszula foglalt éj/fő, tea, cukor, só, fűszerek
bekészítése) és Fürdő (törölköző, kádkilépő és mini pipere) welcome
bekészítések
Villanytűzhely, mosogatógép, mikro, kenyérpirító, vízforraló, főzéshez
szükséges edények, poharak, tányérok, evőeszközök
Könyvespolc, kártya, gyerekszínezők a nyugodt kikapcsolódásért
Grillezőt és hozzá tartozó faszenet biztosítunk
Etetőszéket, gyerekkádat kérésre biztosítunk
Jógamatrac
Takarók (benti használatra és kinti estékre)

Biztonsági, higiéniai szabályok








Értékeik megőrzése érdekében kérjük Önöket, hogy a kaput és a házat mindig
zárják be.
A Vendég saját felelőssége a Vendégházhoz, illetve a bejárathoz kapott kulcs
megőrzése. Elvesztett vagy megrongálódott kulcs pótdíj fizetését vonja maga
után, mely 5000 HUF.
A Vendég saját felelőssége a Vendégház, illetve a bejárat zárása,
mulasztásból eredő károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
A Vendégház területén hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
A nyugodt pihenés érdekében a szomszédok nyugalmát 22 óra után
hangoskodással kérjük, ne zavarják.
A tűzvédelmi előírásoknak megfelelően dohányzás, nyílt láng használata zárt
térben TILOS.











Dohányozni csak az udvaron lehetséges.
Foglalás, szállásadás kizárólag úgy lehetséges, ha a foglalásban legalább 1 fő
18 éven felüli személy szerepel. A 18 év alatti gyermek által okozott kárért
minden esetben a szülő, a vele egy foglalás alatt szereplő felnőtt személy
felel.
Kérjük, amennyiben bármilyen műszaki, technikai problémát észlel,
haladéktalanul jelezze nekünk, hogy az elhárításáról minél hamarabb
intézkedhessünk.
Balesetet illetve a Vendégház területén okozott károkozást kérjük jelezzék
nekünk haladéktalanul.
Kérjük, a Vendégház eszközeit rendeltetésszerűen használják. Ezek nem
rendeltetésszerű használatából fakadó károkért felelősséget a Vendégház
nem tud vállalni.
Vendégek fogadására nincs lehetőség

Kutyabarát hely







A Mádon vagyok Vendégház kutyabarát hely, így örömmel fogadunk kutyákat
térítésmentesen, ezt kérjük időben jelezzék a foglalásnál, hogy a kutyus
bekészítésekről gondoskodhassunk.
Kérjük, hogy a kutyusok saját fekvőhelyükben aludjanak.
A Vendégház tisztasága érdekében takarókat biztosítunk részükre, melyet
kikészítünk, ezeket kérjük használják a kanapékon (amennyiben szükséges).
Törölközőt, vizes és etető tálat, mérleget a kutyusuk részére biztosítunk.
Kérjük, a kutyák által okozott hulladékot megfelelően becsomagolva a
Vendégház területén elhelyezett hulladékgyűjtőbe helyezzék.

Parkolás
Parkolási lehetőség közvetlen a ház előtt, félig a járdára állva.
Töltené autóját?
Ha Ön községünkben elektromos autójával érkezett, nálunk bátran feltöltheti
Mádon a Rákóczi út 71. szám mellett kialakított töltőállomáson.

Várjuk Önöket sok szeretettel!
Jó pihenést kívánunk!

