
SZÉP BALATON  
VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ 

Kedves Vendégeink! 

Köszönjük, hogy meg7szteltek minket bizalmukkal és a Szép Balatont választoAák pihenésük, kikapc-
solódásuk helyszínéül. 

Kérjük figyelmesen olvassák el szolgáltatásaink és házirendünk leírását. 
Hozzánk érkezve ezt elfogadták. 

Látogatók: 
A szálláshelyen csak a bejelenteA személyek tartózkodhatnak. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a Re-
cepció nyitvatartási idején túl nem tudunk vendéget fogadni. 
  
Parkoló használat ingyenesen: 
Vendégeink számára ingyenes nagy parkoló áll rendelkezésre a recepció előO és melleA. 

Háziállat: 
Szép Balaton területén nem megengedeA háziállat fogadása.  

Dohányzás: 
Szép Balaton területén a dohányzás TILOS! Kivétel a dohányzásra kijelölt helyeken. 

Tűzrakás: 
Szép Balaton területén a tűzrakás és sütögetés bármilyen formája TILOS! 

• 54/2014 BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 
• 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
• 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről 

Elektromos áram: 
Az elektromos áram 220 V/50 Hz. 

Az apartman berendezési tárgyainak használata: 
Az apartmanok jól felszerelt konyhával, helységekkel rendelkeznek. Az eszközök használa7 leírása ki-
helyezésre került. Kérjük a készülékek rendeltetésszerű használatát.  
Meghibásodásukat jelezzék a Recepción  
Az apartmanban található eszközöket, texdliákat ne vigyék ki a házakból. A teraszokon található 
napozóágyak, székek a Szép Balaton területén bárhol felállíthatóak. 
Az apartmanba nem megengedeA gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot, kerékpárt bevinni. 

Bejelentkezés Kijelentkezés Recepció

14:00-17:00 08:00-10:00 08:00-17:00



Takarítás: 
Az apartmanokat a Vendégek 7sztán, kitakarítva veszik át. Tiszdtószereket, eszközöket minden apart-
manhoz biztosítunk Vendégeink iA tartózkodás idejére. 

Szemételhelyezés, kezelés: 
Szép Balaton területén szelekdv hulladékgyűjtés történik. Kérjük az apartmanokban és az apart-
manok, de az egész területen elhelyezeA kukákba a megfelelő hulladékot gyűjtsék. 

Értékek: 
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy az értékeikre vigyázzanak! Eltűnésük esetén semmilyen 
felelősséget nem tudunk vállalni. Az apartmanban felejteA és megtalált tárgyakat 2 hé7g tudjuk 
megőrizni. 

Apartman kulcs és távirányító: 
Az apartman kulcsát és a kapu távirányítóját utazáskor a recepción kérjük leadni. Rongálás vagy 
elvesztés estén a pótlás, javítás költségét meg kell téríteni. 

Strandolás ingyenesen: 
Szép Balaton területén Fürödni Tilos a tóban! Strandolási lehetőség ingyenes Vendégeink számára a 
szomszédos homokos partú strandon. A napozóágyakat és székeket a strandra átvinni nem engedé-
lyezeA. 

Sportolási lehetőség ingyenesen: 
Tollaslabda, pingpong, használat Vendégeinknek 09:00-21:00 ig. Sporteszközöket a Recepción tudunk 
térítésmentesen biztosítani. 

Kerékpárbérlés:  
A környék felfedezéséhez korlátozoA számban kerékpárokat biztosítunk a helyszínen kedves 
vendégeiknek, melyet szintén térítésmentesen vehetnek igénybe.  

WIFI/TV: 
Wifi és TV minden apartmanban van. 

Környezetvédelem: 
A nádast, fákat, bokrokat és növényeket letörni, kivágni szigorúan TILOS! Védjük együA környezetün-
ket! Kérjük, hogy csak annyi energiát, vizet használjon, amennyi komfortérzetéhez szükséges. 
  
Éjszakai pihenőidőszak: 
22:00-08:00 Pihenő idő alaA mindenki számára biztosítani kell a nyugodt pihenéshez való jogot. 

Panaszok, észrevételek: 
Panaszával, észrevételeivel kérjük, még iA tartózkodása alaA forduljon a Recepcióhoz. Esetleges prob-
lémáit helyben tudjuk orvosolni. 

Tűzvédelem: 
A tűzvédelmi szabályzatot minden Vendég köteles betartani.  



Vészhelyzet: 
Tűzveszély, baleset esetén hívja a 112-es segélyhívószámot.  

Egészségügyi ellátás: 
Egészségügyi probléma esetén hívja a 104-es segélyhívószámot. 

Kamera rendszer : 

Kamera az objektum területén vagyonvédelem céljából, az Önök biztonsága érdekében leA elhe-
lyezve. Külterületen és csak képet rögzít. 

Tájékoztatónk érvényessége: 
Életbelépés dátuma: 2021.06.01. Fenntartjuk a jogot a Tájékoztató bármely pontjának módosítására, 
mely szolgáltatásaink javítását szolgálja. Ezt érvénybelépése előA közzétesszük. 

***** 

Kellemes időtöltést kívánunk Önnek és ha bármiben a segítségére lehetünk,  
kérjük, forduljon hozzánk bizalommal! 

SZÉP BALATON


