
ZWIERZAK W HOTELU

     PROSIMY O DOKŁADNE PRZESTRZEGANIE ZASAD: 

Zwierzę musi być zgodne z lokalnymi wymaganiami legislacyjnymi.

Szanuj gości hotelowych nie mających ochoty na towarzystwo 
zwierząt.

Trzymaj psa na smyczy, przez cały czas i w każdym miejscu. Dowiedz się 
w recepcji, które części naszej przestrzeni są przeznaczone dla 
zwierząt.

Zwierzęta nie mają dostępu do miejsc, gdzie spożywa się pokarmy oraz 
napoje, centrum SPA oraz basenu (z wyjątkiem psów przewodników).

Wszelkie zaburzenia spokoju, takie jak szczekanie musi być 
ograniczone w celu zapewnienia spokoju innym gościom.

Wywieś  na klamkę zawieszkę informującą, że w pokoju znajduje się 
zwierzę (dla informacji pozostałych gości o pracowników hotelu).

Zgłoś w recepcji dogodny dla Ciebie czas sprzątnięcia pokoju lub innych 
czynności serwisowych.

Nie zostawiaj zwierzaka samego w pokoju (niektórzy właściciele nie 
zostawiają swojego zwierzaka na dłużej niż 5 minut).
Jeśli musisz pozostawić zwierzę w pokoju zawiadom o tym recepcję 
hotelową.

Jeśli Twoje zwierzę lubi siedzieć na kanapie lub łóżku, połóż specjalną 
matę lub kuwetę zabezpiecz je przed zabrudzeniem.

Zwierzę może pozostać same w pokoju jeśli nie hałasuje, ale tylko 
i wyłącznie w klatce.

Zawsze sprzątaj po swoim pupilu w obrębie nieruchomości hotelowej 
oraz na terenie przyległym.

Jesteś odpowiedzialny za wszelkie zniszczenia materialne oraz 
uszkodzenia ciała pracowników i gości (hotel zastrzega sobie prawo do 
obciążenia rachunku gościa współmiernie do wyrządzonych szkód).

Korzystanie z  w/w zasad, trochę uwagi oraz zdrowy rozsądek sprawi, 
że wizyta w naszym hotelu będzie przyjemna dla Ciebie, Twojego 
zwierzaka i personelu hotelowego.

Cena pobytu zwierzaka: 70 zł / doba.
Akceptujemy zwierzęta tylko do 20 kg.

Cena pobytu zwierzaka: 70 zł / doba.Akceptujemy zwierzęta tylko do 20 kg.



PET IN THE HOTEL

WE KINDLY REQUEST TO THOROUGHLY OBSERVE 
THE FOLLOWING RULES:

Pet charge: 70 PLN / night.
We only accept pets up to 20 kg.

Animals must comply to the local legal regulations.
Dogs are to be leashed at all times all over the premises.  The reception 
will provide information on pet-friendly areas of the hotel.

Respect the guests who are not comfortable with animals around.

Any disturbance, such as barking, must be limited in order to ensure 
other guests' peace.  

Hang out a door tag informing the staff and other guests that there 
is an animal in the room.

Do not leave your pet alone in the room. If you do have to leave your 
pet alone, kindly inform the reception.

No animals except for guide dogs are to access food consumption 
areas, the SPA centre or the swimming pool.

Pet owners are responsible for all property damage or personal 
injuries resulting from their pet. The hotel reserves the right to charge 
the guest's account commensurate to such damage.

Kindly notify the reception about your preferred time for cleaning 
the room and other service operations.

A pet may be left in the room as long as it is quiet. Even so, it must 
be locked in a cage. If your pet enjoys sitting on the sofa or bed, place 
a special mat or box in order to protect the furniture.

Always clean after your pet on the hotel grounds as well as on the 
adjacent area.

Observing the above rules, a little mindfulness and common sense 
will make your stay pleasurable for yourself, your pet and the hotel 
staff.

Pet charge: 70 PLN / night. We only accept pets up to 20 kg.


