HOTELSKE
INFORMACIJE

Hotel Orel

Dobrodošli v Hotelu OREL
Veseli smo, da vas lahko pozdravimo v našem hotelu. Potrudili se bomo,
da bo vaše bivanje čim prijetnejše. Upamo, da vam bodo spodnje
informacije v pomoč. V primeru, da imate kakršna koli dodatna vprašanja
ali želje, ne oklevajte in vprašajte za nasvet naše receptorje.

SLO
VAŠE MNENJE JE POMEMBNO: V kolikor želite izboljšati svoje bivanje, se
nemudoma obrnite na recepcijo.
BUJENJE: Naročite v recepciji.
DODATNE STORITVE: Na voljo so dodatne odeje, blazine in brisače, brez
dodatnih stroškov. Obrnite se na nas na številko 6700.
HIŠNI LJUBLJENČKI: So v našem hotelu dobrodošli (doplačilo).
HRAMBA PRTLJAGE: V primeru, da ste se že odjavili in želite shraniti
prtljago do časa odhoda se obrnite na recepcijo. Na voljo imamo prostor,
kjer lahko pustite vašo prtljago.
PARKIRANJE: Za hotelske goste je na razpolago parkirišče pri hotelu
(doplačilo).
INTERNET: WLAN brezžičen internet je dosegljiv v vaši sobi brezplačno. Za
geslo kontaktirajte recepcijo.
ZA JTRK: Uživajte v bogatem samopostrežnem zajtrku med 7:00 in 10:00
uro.
KA JENJE: Kajenje je prepovedano. V primeru kršitev zaračunamo 150 EUR
storitev globinskega čiščenja.
KLIMATSKA NAPRAVA: Je na voljo v vseh sobah. Daljinski upravljalnik je v
sobi. Vljudno vas prosimo, da izključite klimatsko napravo, ko zapustite
sobo. Ne odpirajte oken medtem, ko deluje klima.
KOPIRANJE: Na voljo 24h na dan na recepciji (doplačilo).
KREDITNE KARTICE: Z veseljem sprejemamo kreditne kartice VISA,
MASTERCARD, EUROCARD, DINERS ter bančne kartice MAESTRO in BA za
plačilo.
LIKANJE/LIKALNA DESKA: Vprašajte v recepciji za likalnik in likalno desko, ki
jo lahko odnesete v svojo sobo (dnevna uporaba je 2 EUR).
OTROŠKA POSTELJICA: V kolikor potrebujete otroško posteljico, pokličite na
recepcijo, na številko 6700 (doplačilo).
ZA JTRK: Zajtrkovalnica se nahaja v pritličju.
ODHOD: Vljudno vas prosimo, da zapustite sobo do 11:00. Če želite svoje
bivanje podaljšati obvestite recepcijo dan pred odhodom.

OSEBNI DOKUMENTI: Ko zapuščate hotel ne pozabite vzeti s seboj
osebnih
dokumentov.
OSEBNA HIGIENA: Ste kaj pozabili? Z veseljem vam zagotovimo zobno
ščetko, britvico, šivalni pribor ipd. Oglasite se v hotelski recepciji.
POHVALE IN PRITOŽBE: Trudimo se zagotoviti prijetno bivanje. Vsake
povratne informacije, ki nam bo pomagala naše storitve še izboljšati
bomo
veseli. Na recepciji hotela se nahaja knjiga POHVAL in PRITOŽB – vaše
mnenje nam izredno veliko pomeni in bomo vsakega komentarja iskreno
veseli.
PIJAČA in PRIGRIZKI: Pijača in prigrizki so na razpolago 24h v lobiju proti
doplačilu.
POŽARNA VARNOST: Preberite navodila požarne varnosti, ki se nahajajo
na
steni v hotelski sobi in se seznanite z lokacijo požarnih izhodov. V primeru
kakršnih koli izrednih razmer nemudoma pokličite na 6700.
PRALNICA: Z veseljem vam nudimo storitve pralnice od 8:00 do
13:00. Cenik storitev boste našli v sobi, v garderobni omari. Za več
informacij kontaktirajte recepcijo na številko 6700.
RECEPCIJA: Hotelska recepcija je odprta 24ur/dan.
SEF: Vrednejše stvari lahko deponirate v sef, ki se nahaja v recepciji. V
nasprotnem primeru za izgubljene predmete ne moremo jamčiti.
STROJ ZA POLIRANJE ČEVLJEV: Se nahaja ob vhodu pri recepciji.
TAXI: V kolikor potrebujete TAXI, vam z veseljem pokličemo zanesljivo taxi
službo. Vprašajte na recepciji.
TELEFON: Hotelska recepcija je dosegljiva 24h na telefonski številki 6700.
Telefon v sobi vam omogoča direkten lokalni ali internacionalni klic.
Znesek na enoto je 0,10 EUR in bo avtomatsko naknjižen hotelskemu
računu.
Za klice med sobami izberite številko 7 + številka sobe.
VODA IZ PIPE: Voda iz pipe v regiji je pitna.
ZDRAVNIŠKA POMOČ: V primeru, da potrebujete zdravniško pomoč, se
obrnite na recepcijo na 6700.

Želimo vam prijetno bivanje v našem hotelu.

Hotel Orel
www.terme-maribor.si

