
Spaa hea tava

 
Hea külaline,

Palume teil tutvuda hea tava reeglitega ja neid järgida. Teie spaasse sisenemist loeme kinnituseks, et olete altoodud 

reeglitega tutvunud. 

       Avamisajad

- Spaa on avatud E 14:00-21:00; T-L 07:00-21:00. 

- Alla 16-aastased lastel on lubatud viibida spaas ajavahemikul 10:00-18:00. 

- Viimane spaasse sisenemise kellaaeg on 20:00. 

- Spaas viibimise aeg on väljaspoolt maja külalistele kuni 2h. Selle aja ületamise eest tuleb maksta lisatasu €10/tund.

        Reeglid

- Alla 16-aastased lapsed lubatakse spaasse vaid saatjaga, kes on vähemalt 18-aastane ja kelle kohustus on jälgida 

temaga kaasas olevaid lapsi ja vastutada nende turvalisuse eest.

- Alla 2-aastastele lastele palume panna ujumismähkmed. 

- Spaas on ujumisriiete kasutamine kohustuslik. Spaas alupesus, alasti või lahtiste juustega viibimine on keelatud.

- Enne spaasse minekut on duši all pesemine kohustuslik. 

- Alkoholijoobes külalistel on spaas viibimine keelatud. 

- Spaas ei ole lubatud oma isiklikke sööke ja jooke tarbida. 

- Spaas on keelatud suitsetamine, sh elektroonilised sigaretid ja närimiskummi või närimistubaka kasutamine. 

- Külastaja on kohustatud hüvitama tema poolt lõhutud inventari, varustuse jmt täies mahus.

- Palume Teile kasutamiseks antud käterätik spaast lahkumisel asteada vastavasse kogumiskorvi.

      Ohutus

- Spaas on videovalve (v.a riietus-ja duširuumides).

- Spaas ei ole vetelpäästjat.

- Kõikide meie spaateenuste (saunade ja basseinide) kasutamine on alati teie enda riskil ja vastutusel. Palume juhinduda 

spaas olevatest viitadest ja märkidest.

- Südame- ja/või vereringehäiretega külalised ning rasedad peaksid enne saunade ja basseinide kasutamist arstiga nõu 

pidama.

- Spaa põrand võib olla libe, palume liikuda rahulikult ning jooksmine ja hüppamine basseini on keelatud. Hotell ei 

vastuta külalistel tekkinud vigastuste või terviserikete eest ega korva nendest tulenevaid kahjusid.

- Spaa ei vastuta Teie isiklike asjade eest.

     Telefoninumbrid

- Hotelli administraatori saate kätte lühinumbril 4400.

- Lobby baari saate kätte lühinumbril 4391.

- Hädaolukorra puhul, palun helistage numbril 112.

Ootame lugupidavat suhtumist teistesse külastajatesse ja ka meie töötajatesse. Rahuliku keskkonna säilitamiseks ärge 

kasutage mobiiltelefoni ega pidage valjuhäälseid vestlusi. Hotellitöötajatel on õigus spaa hea tava reeglite rikkumisel 

teha külalistele sellekohane märkus ja vajadusel paluda lahkuda (pielti raha ei tagastata). Spaa hea tava reeglite 

rikkumisel on hotellil õigus teha trahv €200. Trahvi tasumine ei anna õigust hea tava reeglite rikkumiseks.

Soovime kõigile meeldivat ajaveetmist!


