HOTELSKE
INFORMACIJE

DOBRODOŠLI V HOTELU PIRAMIDA!
Veseli smo, da vas lahko sprejmemo v našem hotelu. Poskrbeli bomo, da
bo vaše bivanje kar se da prijetno. Naslednje informacije vam bodo
pomagale, da se seznanite z vsemi našimi storitvami. V primeru, da imate
dodatno prošnjo ali željo, prosim ne odlašajte in pokličite našo recepcijo.
Po vašem zaključenem bivanju bi vam bili iskreno hvaležni, če bi si vzeli
nekaj minut, da nam sporočite, kako ste se počutili pri nas.
Želimo vam prijetno bivanje!

SLO
RECEPCIJA: Obratuje 24 ur na dan. Dosegljiva je na številki 4400.
APERITIV BAR: Nahaja se v pritličju, odprt je od 7:00 do 22:00 ure.
ART KAVARNA: Nahaja se v pritličju ob recepciji. Izbirate lahko med več
vrstami hladnih in toplih napitkov, različnih prigrizkov in tortic.
DODATNA PONUDBA: V recepciji so vam na voljo brezplačno dodatne
odeje, mila, brisače, ipd…
JUTRANJI KLIC: Na recepciji lahko naročite tudi brezplačno storitev bujenja
z jutranjim klicem.
IZLETI: Za več informacij kontaktirajte recepcijo na številki 4400.
FOTOKOPIRANJE: Na voljo 24 ur na recepciji hotela.
KREDITNE KARTICE: Sprejemamo DINERS, VISA, MASTERCARD, MAESTRO,
BA.
SEJNE SOBE: Najamete lahko tudi eno izmed naših treh sejnih sob.
Potrebna je vnaprejšnja rezervacija, ki jo lahko opravite na recepciji hotela.
INTERNET: WLAN brezžičen internet je dosegljiv v vaši sobi brezplačno. Za
geslo lahko povprašate ob prijavi ali kontaktirajte recepcijo na številko
4400.
INTERNETNI KOTIČEK: Nahaja se v Art Kavarni.
SHRANJEVANJE 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. Prtljago vam z veseljem shranimo tudi
med časom bivanja v hotelu.
POMOČ S PRTLJAGO: Med 07:00 in 22:00 vam bomo z veseljem pomagali s
prtljago. Za asistenco pokličite recepcijo na številko 4400.
ODHOD: Sobo je potrebno zapustiti do 11:00 ure. Če želite podaljšati vaše

bivanje, vas prosimo, da o tem informirate receptorja do 20:00 ure dan
prej.
OSEBNI DOKUMENTI: Ko zapuščate hotel, ne pozabite vzeti s seboj
osebnih dokumentov.
HITRA ODJAVA: Nudimo vam možnost hitre odjave (express check out). Za
več informacij kontaktirajte recepcijo na številko 4400.
POŽARNI RED: Prosimo, da se seznanite s požarnimi varnostnimi ukrepi, ki
se nahajajo na hrbtni strani vhodnih vrat hotelske sobe in se seznanite z
lokacijo poti evakuacije. V primeru izrednih razmer ali nevarnosti
nemudoma pokličite recepcijo na številko 4400.
POVRATNE INFORMACIJE: Ocenite vaše doživetje v hotelu tako, da izpolnite
anketni vprašalnik, ki se nahaja v vaši sobi.
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.
ZA JTRK: Samopostrežni zajtrk vam je na voljo med tednom od 6.30 in med
vikendi in prazniki od 7:00 do 10:00 ure.
ZGODNJI EXPRES ZA JTRK (za s seboj) – za naročilo prosimo pokličite
recepcijo na številko 4400 do 22:00 ure dan prej.
ZA JTRK V SOBO: Sobno strežbo lahko naročite od 7:00 do 10:00 ure.
RESTAVRACIJA: Se nahaja v pritličju hotela, kjer lahko poskusite
tradicionalno slovensko in internacionalno kuhinjo. Nudimo različne vrste
dnevnih kosil. Kosilo je na voljo od 13:00 do 15:00 ure, večerja pa od 18:00
do 21:00 ure.
SOBNA POSTREŽBA: Je na voljo od 7:00 do 21:30 ure za doplačilo. Za
rezervacijo postrežbe v sobo prosim pokličite restavracijo na številko 4327.
MINIBAR: Nudimo vam alkoholne in brezalkoholne pijače, vodo in
prigrizke. Cenik se nahaja zraven minibara.
KAVA / ČA J: V sobi imate na voljo možnost priprave brezplačnih toplih
napitkov.
VODA IZ PIPE: Voda iz pipe v naši regiji je pitna.
NAVODILA ZA UPORABO GRELNIKA VODE: Nalijte vodo v grelec vode.
Minimalna in maksimalna dovoljena količina vode sta označeni na notranji
strani grelca. Ko stisnete stikalo na grelcu, boste aktivirali vrenje vode.
Prižgana luč pokaže, da se voda greje. Med gretjem vode mora biti grelec
pokrit s pokrovom. Luč se bo izklopila, ko bo voda vroča. Zlijte vročo vodo v
skodelico in si pripravite napitek po svoji izbiri. Pripravljanje hrane in pijač
v grelcu ni dovoljeno. Grelec je namenjen le vretju vode.

OTROŠKA POSTELJICA: Je proti doplačilu, za več informacij prosim pokličite
recepcijo na 4400.
HIŠNI LJUBLJENČKI: So dobrodošli (doplačilo).
KA JENJE: Kajenje je prepovedano. V primeru kršitev zaračunamo storitev
globinskega čiščenja v višini 150,00 EUR.
KLIMA: Stikalo za vklop in izklop lahko najdete na steni. Lepo vas prosimo,
da nimate odprtega okna, ko imate klimo prižgano in, da jo izključite, ko
zapustite sobo.
LIKALNIK: Prosimo povprašajte recepcijo za likalnik in likalno desko, ki vam
ju lahko prinesemo v sobo.
PARKIRNI PROSTOR: Na voljo vam je plačljivo parkirišče pred hotelom.
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 4400.
SAVNA: Je proti doplačilu in se nahaja v pritličju. Sprostite se ob obisku
naše savne od 8:00 do 24:00 ure (maks. 2 osebi). Za uporabo je potrebna
vnaprejšnja rezervacija, ki jo lahko opravite na recepciji na številki 4400.
SEF: Se nahaja v hotelski recepciji in v sobi. Za stvari v sobnem sefu ne
odgovarjamo.
STROJ ZA POLIRANJE ČEVLJEV: Se nahaja ob vhodu pri recepciji.
TAXI: Če potrebujete taxi, vam ga z veseljem na recepciji naročimo ali
priskrbimo številko.
TELEFON: Telefon v sobi vam omogoča mednarodne ali lokalne klic. Cena
se vam zaračuna na vaš hotelski račun.
TOALETNI DODATKI: Ste kaj pozabili? Na razpolago imamo: set za ustno
higieno, set za britje, set za dame, pribor za šivanje itd. Te dobrine so vam
dostopne na recepciji 24 ur na dan.

Želimo vam prijetno bivanje v našem hotelu.

www.terme-maribor.si

