REGULAMIN DOMU SOPHIE COUNTRY HOUSE

Drodzy Goście,
Serdecznie witamy w naszym domu Sophie Country House. Jest nam
niezmiernie miło gościć Państwa w naszym obiekcie.
Obiecujemy dołożyć wszelkich starań aby Państwa pobyt był udany i
przyjemny.
Jesteśmy przekonani, że zarówno malownicze położenie domu, jego
niepowtarzalny wystrój jak i nowoczesne wyposażenie oraz miła atmosfera
sprawią, że będą chcieli Państwo do nas powrócić.

W każdej chwili jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem
Zespół Sophie Country House

PODSTAWOWE INFORMACJE
Dom Sophie Country House
Łękawica 2a
26-902 Grabów nad Pilicą
Polska

Tel.: +48 535 398 399
dominika@sophiehomestyle.com
https://www.facebook.com/Sophiecountryhouse/

Mając na uwadze Państwa komfort i bezpieczeństwo
prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

DOBA HOTELOWA
Zameldowanie: 15:00
Wymeldowanie: 12:00
W przypadku braku rezerwacji w wybranym dniu zameldowania/wymeldowania
godziny mogą ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO
Opuszczając dom prosimy o dokładne zamknięcie drzwi, okien oraz bramy. Nie
odpowiadamy za pozostawione rzeczy. Za uszkodzenie mienia koszty ponoszą
Państwo. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

ZWIERZĘTA
Przyjmujemy duże i niekłopotliwe zwierzęta. Opłata za zwierzę wynosi 30PLN
za dobę. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia
spowodowane przez zwierzę.

WYPOSAŻENIE DOMU
•
•
•
•
•

Apteczka
Żelazko i deska do prasowania
Czajnik
Zastawa stołowa
Piekarnik

INTERNET
Połączenie internetowe w domu jest bezpłatne – połączenie WiFi. Sieć
internetowa jest zabezpieczona hasłem: 46075130

OGRZEWANIE
Dom wyposażony jest w ogrzewanie podłogowe. W razie pytań lub problemów
prosimy o skontaktowanie się z numerem podanym w podstawowych
informacjach.

NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE
Obowiązującym napięciem w Polsce jest 230 Volt. W razie potrzeby
dysponujemy przełącznikami.

PALENIE TYTONIU
Wewnątrz domu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Z tytułu nie
przestrzegania zakazu naliczana jest opłata w wysokości 500PLN.

PARKING
Posesja posiada parking bezpłatny dla Gości, mieszczący nawet do 10
samochodów.

TAXI
W celu zamówienia taksówki prosimy o kontakt.

WYMELDOWANIE
W celu przedłużenia doby hotelowej prosimy o kontakt w celu ustalenia
dostępności domu i warunków przedłużenia Państwa pobytu.

AKTYWNY WYPOCZYNEK
W SOPHIE COUNTRY HOUSE

NORDICWALKING
W obrębie Sophie Country House wytyczone zostały trasy do pieszych
wycieczek idealne na spacery lub bardziej wyczynowe marsze przy użyciu
kijków do tzw. NordicWalking

REKREACJA KONNA
W okolicy znajdują się stajnie i szkółki jazdy konno. Po szczegółowe informacje
prosimy o kontakt.

PRZEJAŻDŻKI ROWEROWE
Wokół Sophie Country House znajduje się kilka malowniczych tras
rowerowych.

SPŁYWY KAJAKOWE
Dla miłośników przyrody i kajakarstwa w okolicy znajdują się sezonowe spływy
kajakowe po Pilicy dostępne zarówno dla rodzin i z dziećmi jak i zawodowych
kajakarzy.

