
 

 

 

Kedves Vendégünk! 
 

 

Köszöntjük az Apartman Hotelben! 

 

Ezúton szeretnénk néhány fontosabb információt nyújtani Önnek. 

 

Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást kívánunk! 

 

 

Ágyneműcsere: Heti két alkalommal 

Bankautomata: A gyógyfürdő bejárata mellett 

Calvados Café & Drink Bar: az A épület recepciója mellett található  

Ceragem-E masszázs az “A” épületben: Előjegyzés és információ a recepción 

kérhető 

Cipőápolási eszközök: Szobában bekészítve és recepción is kérhető 

Csomagmegőrzés: A csomagot szükség esetén a recepciós elhelyezi 

Csomagszállítás: kérésre 

Dohányzás: a szálloda területén (közösségi terek, kávézó, recepció) tilos, kivétel 

az erre kijelölt szobákban. Felvilágosítás a recepción kérhető. 

Elektromos áram: 220 V 

Elutazási idő: 10 óráig, késői kijelentkezés foglaltság függvényében, igény esetén 

bővebb tájékoztató a recepción kérhető 

Esernyő: Recepción igényelhető 

Ébresztőszolgálat: A recepción kérhető, telefonszám: 7,8  



 

 

Értékmegőrzés: A recepció mellett található értékmegőrzőben díjmentesen 

biztosítunk széfet. A szobákban hagyott értéktárgyakért az Apartman Hotel nem 

vállal felelősséget.  

Fénymásolás, scannelés, nyomtatás: árlista a recepción 

Fürdőköpeny, kerékpár, kerékpár-megőrző: Bérlése a recepción lehetséges 

Fürdőbelépőjegy vásárlási lehetőség a recepción a Bükfürdő Thermal & Spa-ba 

Gyermekágy, etetőszék, fürdetőkád, bili, fellépő: A recepción kérhető 

Gyógyszertár: Bük, Eötvös u. 6. 

Hitelkártyák: Visa, Amex, EC/MC, Maestro 

Hosszabbító: recepción kérhető   

Internet terminál: „A” épület lobbyban (térítésmentes használat) 

Italkínálat a szobában: (térítés ellenében) 

Játszótér: Az “A” épület mögött. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett 

használhatják.  

Játszószoba: Az “A” épület földszintjén és a “C” épület I. emeletén található, a 

házirendben foglaltakat kérjük betartani! 

Kamera: A négy épület főbejáratát, recepció területét és a társalgókat biztonsági 

okból kamerával megfigyeljük 

Kerékpárbérlés: (térítés ellenében), további információ a recepción 

Kirándulás, programok: Épületeink földszintjén elhelyezett információs táblán, 

recepción adunk tájékoztatást 

Könyvtár: Bük, Eötvös u. 11. 

Kutyák és egyéb háziállatok: Csak a B, C, D épületek kijelölt lakrészeibe vihetők 

Masszázs az “A” épületben: Előjegyzés és információ a +36 30 855 2707 

telefonszámon 



 

 

Menetrendi tájékoztató (autóbusz, vonat): Épületek faliújságain, bővebb 

tájékoztatás a recepción kérhető 

Mérleg: Recepción kérhető 

Mikrohullámú sütő: szobában bekészítve 

Mosatási és vasalási szolgáltatás: kérjük jelezze igényét a recepción 

Műszaki hibajavítás: Kérjük, forduljon személyesen vagy telefonon a 

recepcióshoz, ha a lakrészében valami elromlott vagy nem működik 

Napi törölközőcsere: kérésre 

Nemzetközi használatra alkalmas adapter: kérhető a recepción 

Orvosi ügyelet: Egészségház Bük, Eötvös utca 2.  

Parkolás: az épületek melletti parkolókban térítés nélkül vehető igénybe. Kérjük, 

hogy érkezéskor a recepción kapott parkolási jegyet a gépkocsi szélvédője mögé, 

jól látható helyre helyezze el!  

A parkolóink nem őrzöttek, kérjük, a gépkocsijában értéktárgyat ne hagyjon! 

Pénzváltás: A gyógyfürdő nyári bejáratánál levő pénzváltóban 

Rózsakert Étterem: a B épületünk mögött található  

Só-szoba az „A” épületben: Előjegyzés és információ a Himalája sószobáról a 

recepción kérhető. Próbálja ki Ön is! 

Sporteszközök: nordic Walking bot, lengőteke, kültéri asztalitenisz, tollasütő 

Számítástechnikai segítségnyújtás: kérje recepciós kolléga segítségét 

Szék a fürdőszobában: kérésre  

Szobakulcs: Kulcskártya felmutatása ellenében a recepción vehető fel.  

Tisztálkodási szerek: (fogkrém, fogkefe, borotválkozási szerek) recepción 

igényelhető 



 

 

Takarítás: A takarítást 8:30-15:00 között végezzük. Amennyiben Ön az adott 

napon más időpontban vagy egyáltalán nem kér takarítást, kérjük, használja az 

erre a célra szolgáló, kilincsre akasztható kártyát! 

Takaró, extra párna, paplan: A recepción igényelhető 

Talált tárgyak: Kérjük, hogy segítségért forduljon recepciós kollégáinkhoz 

Telefon: A szobából közvetlenül van lehetőség telefonálni. További 

információnkat, és előhívószámokat megtalálja a szobában elhelyezett telefon 

tájékoztatón. Nyilvános telefon a recepción elérhető.  

Televízió: A szobákban fogható Tv-csatornák listáját a TV készülék mellett 

megtalálja. Az épületek társalgóiban többcsatornás kábeltévé nézhető. 

Távirányító a recepción.  

Vagyonvédelem: Kérjük, az épületek főbejárati ajtóit becsukni szíveskedjenek! A 

lakrészből való távozás esetén a földszinti szobák ablakait becsukni 

szíveskedjenek!  

Varrókészlet: Recepción igényelhető 

Vasaló, vasalóállvány: Szobaasszonynál igényelhető 8 és 11 között 

Vérnyomásmérő: A recepción kérhető.  

Vészkijárat: A szobaajtó belső oldalán elhelyezett menekülési útvonal szerint 

WI-FI: Az épületekben, lakrészekben vezeték nélküli internetes elérést 

biztosítunk 

 

 

 

Sok szeretettel várjuk legközelebb is! 

 


