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A LA VITA PRÉMIUM PANZIÓ  

WELLNESS RÉSZLEGÉNEK HÁZIRENDJE 
 

 
 
Nyitvatartási idő: 
Hétfőtől csütörtökig: 16:00-20:00 
Péntek: 16:00-22:00 
Szombat, vasárnap: 10:00-14:00 és 16:00-22:00 
 
Panziónk az alábbi wellness szolgáltatásokat kínálja szállóvendégeink részére 
ingyenesen: 

 
 Finn szauna 6 személyes 
 Infraszauna 6 személyes 
 Gőzkabin 6 személyes 
 Pezsgőfürdők  - kül- és beltéri pezsgőfürdők, 35-38 C°-os vízzel 
 Ellenáramú medence 
 Horizontális masszázszuhany 
 Élményzuhany 
 Testszárító 
 Pihenőágyak 
 Napozóterasz 
 Wellness törölköző, köntös és papucs használata (recepción 

igényelhető) 
 

Panziónk wellness részlege a nyugalom, a feltöltődés szigete.  
Kérjük, hogy látogatása alkalmával Ön is tisztelje meg pihenésre vágyó 
vendégeinket és legyen tekintettel az alábbiakban ismertetett szabályokra: 
 
 A wellness részleg területén szigorúan tilos a dohányzás, italfogyasztás 

kizárólag műanyag pohárból lehetséges. 
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 Lázas, fertőző betegek, ittas vagy kábítószer hatása alatt lévő 
személyek, valamint bőrbetegségben szenvedők a wellnesst nem 
használhatják. 

 Szaunázás, gőzkabin használata 14 éves kor alatti gyermekeknek nem 
megengedett. 

 Kérjük kedves vendégeinket, hogy zuhanyozzanak le a pezsgőfürdőbe, 
szaunába, gőzkabinba való belépés előtt!  

 Wellness részlegünk alapvetően fedett testtel - fürdőruhában, szauna 
lepedőben - használatos. Ne üljön, vagy feküdjön meztelen testtel a 
fára, egészségügyi szempontból sem ajánlott.  

 A wellness törölközőt úgy terítsék a fára, hogy az egész testük ráférjen. 
 Papucsot hagyják kint az ajtó közelében. 
 Kérjük vendégeinket, hogy a szauna vagy gőzkabin ajtaját 

igyekezzenek maguk előtt és után gyorsan nyitni és zárni. 
 Nem illik hangos beszéddel és telefonálással zavarni a szaunázást 

élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunákban, gőzkabinban 
való tartózkodásra és a pihenő részre is. 

 Illóolaj használata előtt mindenképpen illik megkérdezni, hogy a 
szaunában ülők egyetértenek-e a használatával és a konkrét olajat 
illetően is, hiszen lehet, hogy valakinél allergiás tüneteket vált ki. Ne 
használjunk túl sokat az olajból akkor sem, ha egyetértenek a 
használattal. 

 Szaunázást követő pezsgőfürdő használat előtt az újbóli zuhanyozás 
higiéniai okokból kötelező. 

 A pezsgőfürdőbe ugrálni tilos! 
 A csúszásveszély miatt kérjük fokozottan figyeljenek testi épségük 

megőrzésére! 
 Kérjük vendégeinket, hogy szíveskedjenek a wellness részleget időben 

elhagyni a zárási időpontra való tekintettel. 
 

A wellness szolgáltatásokat vendégeink csak saját felelősségükre és 
kockázatukra használhatják, a balesetekért nem vállalunk felelősséget. 
A szolgáltatások (pezsgőfürdő, szauna, gőzkabin, zuhanyok) csak 
rendeltetésüknek megfelelően használhatók. A nem megfelelő használatból 
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eredő károk elhárítási költsége minimum 50.000 Ft amelyet a vendégek 
kötelesek megtéríteni (a kártérítési díj tartalmazza a pezsgőfürdő soron kívüli 
vízcseréjét, vízszűrő cseréjét, fertőtlenítés, stb. költségeit).  
A panzió munkatársai jogosultak a házirendet figyelmen kívül hagyó, vagy a 
közrendet, közerkölcsöt sértő vendégeket rendreutasítani, szükség esetén 
felkérni a távozásra.  
A vendégeink értéktárgyaiért nem vállalunk felelősséget, így kérjük kedves 
vendégeinket, hogy zárható szobáikban helyezzék el azokat, lehetőleg a 
széfekben! 
 

 


