
Informacje ogólne

RESTAURACJA - śniadania wydawane są w godzinach od 8.00 do 10.00.   
Na obiady zapraszamy w godzinach od 15.00 do 17.00. Istnieje możliwość korzystania z wcześniejszej 
konsumpcji zupy np. o godz. 14.00 a drugiego dania w godzinach późniejszych.

KAWIARNIA - na terenie obiektu znajduje sie ogólnodostępna kawiarnia czynna w godzinach  
od 10.00 do 20.00. Poza sezonem kawiarnia czynna jest od godz. 10.00 do godz. 17.00.

BILARD - na terenie obiektu znajduje się ogólno dostępny bilard.   
Bilard uruchamia sie po wrzuceniu 2 zł . 

SIŁOWNIA - zapraszamy do korzystania z urządzeń sportowych w naszej siłowni. Dla gości hotelowych 
wstęp na siłownię jest bezpłatny. Wstęp na siłownię dozwolony jest tylko w odpowiednim obuwiu. 
Dzieci mogą korzystać z siłowni tylko pod opieką dorosłych.

TARAS - jest ogólnodostępny dla wszystkich gości hotelowych. Podczas przebywania na nim podczas 
godzin wieczornych i nocnych prosimy o zachowanie ciszy nocnej. Dzieci na tarasie mogą przebywać tylko  
pod opieką dorosłych.

TARAS - wyjście na taras znajduje się na 1 piętrze obiektu (W windzie po naciśnięciu poziomu 2).

BIBLIOTEKA - na 1 piętrze obiektu znajduje sie biblioteka. Książki są dostępne pod warunkiem 
ich zwrotu w dniu wyjazdu.

ŻELAZKO - w obiekcie nie świadczymy usługi prasowania. Możliwe jest zlecenie wyprasowania 
pojedynczych sztuk odzieży w wyjątkowych okolicznościach przez personel pensjonatu, odpłatnie.

RECEPCJA - czynna jest w godzinach od 10.00 do 18.00 lub telefonicznie pod nr tel: 602492858



Informacje ogólne

SIEĆ WI-FI - jest darmowa, bezprzewodowa. Hasło do wi-fi : wakacjekaszubianka dostępna na terenie 
całego obiektu.

BAGAŻ - nie posiadamy przechowalni bagażu ale istnieje możliwość zabezpieczenia i przechowania 
bagażu w recepcji.

SEJF - nie posiadamy sejfu w pokojach ale istnieje możliwość przechowania cennych rzeczy czy 
dokumentów w sejfie w recepcji.

TELEWIZJA - w każdym pokoju znajduje się dostępny telewizor.

LODÓWKA - pokoje wyposażone są w lodówki ale nie dysponujemy mini barem.Nie świadczymy usługi 
room serwis.

ZWIERZĘTA - w pokojach dopuszczony jest pobyt że zwierzętami. O planowanym przyjeździe z pupilem 
należy poinformować podczas rezerwacji. Za pobyt pupila pobierane są opłaty.

ŁÓŻECZKA DLA DZIECI - pensjonat dysponuje ograniczoną ilością łóżeczek dla dzieci. Na życzenie gości 
łóżeczko wstawiamy do pokoju.

NAPRAWY - w razie jakichkolwiek usterek prosimy powiadomić o tym recepcję.

APTECZKA - apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji i restauracji.


