ESP

Szanowhy kliencie:
Chcemy podziękować Ci za wybór naszego hotelu i okazane zaufanie. Jako
pracownicy hotelu Ciudad Laurel Aparthotel*** serdecznie witamy. Poniżej znajdą
Państwo najważniejsze informacje odnośnie naszego serwisu:
RECEPCJA +9

Otwarta jest 24h/7, służy pomocą w każdej sprawie..
ZAMELDOWANIE/WYMELDOWANIE

Zameldowanie zaczynamy o godzinie 14. W dzień wyjazdu należy wymeldować się
do godziny 12.
Oferujemy pomieszczenie do przechowania bagażu do momentu Państwa transferu.
Przedłużenie doby hotelowej na życzenie (płatne) jest możliwe w przypadku
dostępności pokoi. Chęć należy zgłosić dzień przed wyjazdem w recepcji.
RESTAURACJE I BARY
ŚNIADANIE
07:30-10:00h

BAR PRZY BASENIE
10:00-18:00h

PRZEKĄSKI
10:30-12:30h

OBIAD
12:30-14:00h

BAR WEWNĘTRZNY
18:00-24:00h

KAWA I CIASTKA
15:30-17:00h

KOLACJA
18:30-21:00h

LODY
10:30-22:30h

* Oferta Allinclusive dostępna jest do godziny 23:00h
*Zabrania się wynoszenia jedzenia z restauracji.
*Wczesne śniadanie na życzenie w recepcji dzień wcześniej.
*Harmonogramy mogą ulec zmianie w zależności od sezonu.
BASEN

08:30-20:00h
Prosimy o zapoznanie się z informacjami wyświetlanymi na monitorach oraz
stosowanie się do zaleceń ratowników (10-18).

*zabronione jest rezerwowanie leżaków ręcznikami.

ZAKAZ PALENIA

Zgodnie z obowiązującym prawem, palenie jest zabronione w recepcji, restauracji, barach.
Również nie jest dozwolone przy basenie, strefach publicznych a w szczególności w strefie dla
dzieci.
SPRZĄTANIE

Odbywa się codziennie w godzinach 8:00-14:30h z wyjątkiem niedziel.
PRALNIA

Pralka samoobsługowa dostępna w godzinach 8:00-20:00h, płatna monetami.
Wypożyczenie żelazka i deski do prasowania 3€/dzień (+10€ depozyt).recepcja
SIŁOWNIA

08:00-20:00h.
*klucz do siłowni dostępny na recepcji (depozyt 10€)
MINIKLUB I ANIMACJE

Animacje dla całej rodziny od godziny 10:00h
Przedstawienia i mini-disco od 20:30h
Miniklub 4-14 lat.
*Program wywieszony na tablicy, oprócz poniedziałków.

WI-FI

Darmowe, należy połączyć się z siecią Ciudad Laurel i wypełnić formularz.
*wifi premium (szybsze) odpłatnie, szczegóły w recepcji.
INNE USŁUGI

*konsultacje medyczne
*sejf
*wynajem roweru
*wynajem samochodu
*waga bagażu
- wszystkie usługi do zamówienia w recepcji
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Znajdź nas w mediach społecznościowych (instagram, facebook) i podziel się z nami swoimi
doświadczeniami. Twoja opinia ma wielkie znaczenie.

