FÜRDŐ HÁZIREND

POOL RULES

Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy az
uszodát mindenki csak saját felelősségére
használhatja!

We inform our Guests that
the swimming pool can be used just at your
own risk!

1

Vízhőmérséklet:

1

Úszómedence: 28-30 ºC
mérete: 11 x 5 m, mélysége: 1,38 m
Jacuzzi: 34-36 ºC mélysége: 1 m

Water temperature:
Swimming pool: 28-30ºC
size: 11 x 5 m, depth: 1,38 m
Jacuzzi: 34-36 ºC, depth: 1 m

2

Kérünk minden vendéget, hogy zuhanyozzon
le, mielőtt használná az úszómedencét vagy a
jacuzzit.

2

All guests are required to take shower
before entering the pool or Jacuzzi.

3

Labdázni és a vízbe ugrálni TILOS!

3

Do not playing with ball and jumping into
the water!

4

Fürdőtérben étel - és ital fogyasztása tilos.

4

No food or drink in the pool area!

5

Üvegpoharat a medencetérbe bevinni tilos.

5

Do not bring glass to the pool area!

6

Fertőző
betegséggel
használhatók!

nem

6

Do not use the pool if you have infectious
illness!

7

14 éven aluli gyermek a medencéket csak
felnőtt felügyelete mellett használhatja.

7

8

Megkérjük Önöket, hogy a pihenőágyakat
csak addig foglalják le, amíg a medencetérben tartózkodnak!

Under 14 years can use the pools with
permanent parental or adult surveillance
and responsibility.

8

The deckchair can be occupied only until
you are in the swimming pool area.

9

Állatok a fürdő területére nem vihetők be!

9

Animals can not stay in the bath area!

10

Belépés csak papucsban!

10

Enter only in Slippers!

11

Kérjük, hogy a szennyes szauna lepedőt és
törölközőt a recepciónál adják le!

11

Please, return the used towels to the
Reception!

12

Az
őrizetlenül
hagyott
felelősséget nem vállalunk.

12

We
don't
take
responsibility
unguarded private objects!

13

A medencében ékszer viselete nem javasolt.

13

14

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy
karbantartás
ideje
alatt
szakaszosan
üzemeltetjük berendezéseinket.

Wearing jewells is not suggested in the
pool.

14

We reserve the right to maintenance
during the time of our equipment is
operated intermittently.

15

No lifeguard on duty!

15

a

medencék

tárgyakért

A fürdőtérben úszómester nincs.

Megkérjük kedves Vendégeinket, hogy a
fentieket szíveskedjenek figyelembe venni!
Köszönjük!

We kindly ask you to take this
information to consideration!
Thank You!
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