
I N F O R M A C J E    O G Ó L N E 

 

 

Witamy miłych Gości w POKOJACH GOŚCINNYCH MUZA oraz życzymy dobrego 

wypoczynku i udanego urlopu. Nasz REGULAMIN nikomu nie przeszkadza, jest 

wyłącznie po to, aby wszyscy byli zadowoleni.  

 

Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14:oo pierwszego dnia pobytu, a  kończy się do 

godz. 10:oo ostatniego dnia pobytu. Należność za pobyt należy uregulować pierwszego 

dnia. 

Rezygnacja z rezerwacji na 14 dni przed przyjazdem (bez względu na podaną 

przyczynę!) powoduje stratę całego zadatku. Zadatek wpłaca się nie po to, by go 

zwracać, lecz by zobowiązać obie strony do wykonania umowy. Nie zgłoszenie się do 

zarezerwowanego pokoju na pierwszą noc powoduje przepadek całości zadatku oraz 

pozbawia prawa do pobytu w całym zarezerwowanym okresie. W przypadku wyjazdu 

z dowolnego powodu (sprawy osobiste, praca, brak słońca, „śmierć babci”, itp.) przed 

końcem opłaconego okresu pobytu, nie zwracamy części należności za niewykorzystane 

dni. 

 

Do dyspozycji Gości udostępniamy aneksy kuchenne - prosimy, by nie zostawiać 

włączonych urządzeń bez dozoru! Dbajmy o porządek, aby umożliwić korzystanie z 

kuchni innym Gościom. Kawy, herbaty, cukier oraz przyprawy – gratis!  

 

Parking na terenie utwardzonym i ogrodzonym jest niestrzeżony ale  bezpłatny. 

Dopilnuj, by w przeddzień wyjazdu ustawić swoje auto bezpośrednio przy bramie! 

Zapraszamy do ogródka grillowego. 

 

Zobowiązujemy Gości do dbałości o sprzęty i wyposażenie pokoi gościnnych oraz  

łazienek. W razie awarii lub zniszczeń prosimy o kontakt z gospodarzami. Goście 

odpowiadają materialnie za spowodowane szkody. Wychodząc z obiektu prosimy o 

sprawdzenie kranów i zamknięcie wszystkich okien i drzwi. Dbajmy o bezpieczeństwo 

rzeczy i osób. Klucze od pokoi należy strzec i zabrać ze sobą. Zawsze dokładnie zamykaj 

wszystkie drzwi zewnętrzne. Wejście do budynku poprzez zamek szyfrowy. 

Powiadamiamy gości o zmianie hasła. 

 

Mając złe doświadczenia (niestety...), nie dopuszczamy żadnych odwiedzin osób obcych 

(nie mieszkających u nas): ani w pokojach, ani w ogródkach (również rodziny, 

znajomych, itp)! Dbamy o spokój i wypoczynek naszych Gości. Wszystkich obowiązuje 

cisza nocna od godz. 22:oo do godz. 7:oo.  

Nie odpowiadamy za zaginięcie drogocennych przedmiotów,  jeśli nie zostały one 

przekazane do depozytu.  

 

Życzymy zadowolenia z pobytu w  ŁEBIE - LETNIEJ STOLICY POLSKI. 

 

 


