Rajkai Vendégház
2900 Komárom Marek József út 1/b
Telefonszám: +3670/9044204
Szolgáltatási tájékoztató A-Z-ig
24 órás kerékpár és sporteszköz megőrzés – Kerékpár és sporteszköz tárolása zárt helyen.
Ágynemű - Heti minimum kétszeri cseréje.
Ágynemű napi cseréje - Kérés esetén, térítés ellenében, igényét jelezze a recepción vagy a
személyzetnél.
Dohányzás - Csak a kijelölt helyeken, a kijelölt helyekről tájékoztatás a recepción.
Esernyő - A recepción áll rendelkezésre.
Fizetőeszközök - Készpénz (forint, euro), bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya, átutalás.
Hajszárító – Recepción található, igényét kérjük jelezze a recepción.
Internet, wifi szolgáltatás - Minden szobában és a közösségi területeken díjtalan.
Jelszóval tud csatlakozni. Jelszó: vendhaz2017.
Kerékpár kölcsönzés - Igényét jelezze a recepción, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás.
Késői kijelentkezés - Térítés ellenében, lehetőség szerint, igényét jelezze a recepción. Legkésőbbi
kijelentkezés ideje 17 óra.
Kijelentkezés - Távozás napján 10:00 óráig.
Légkondicionáló - Fűtő, hűtő, ventilátor funkciók, távirányító a szobában elhelyezve.
Minibár -A recepción található
Mosás – Panziónkban mosókonyha található. Felszereltsége 2 db mosógép, 1 db mosó-szárítógép,
1db szárítógép. Használata díjtalan.
Nyomtatási szolgáltatás - Térítés ellenében igényelhető szolgáltatás, igényét jelezze a recepción.
Parkolás - A panzió saját parkolójában limitált számban lehetséges. Egyéb estben panzió előtti
utcán, mindkét esetben díjmentes.
Párna - Kérésre, igényét jelezze a recepción vagy a személyzetnél.
Pótágy, gyermek utazóágy - Ingyenes szolgáltatás, igényét jelezze a recepción.
Programok – Az aktuális környéki programokról érdeklődjön a recepción, vagy keresse a
prospektusokat szobában elhelyezett mappában.
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Rádió - Televízión keresztül. Kérjük, használja a csatornaválasztó gombokat. Technikai segítséget
szívesen nyújt a személyzet.
Recepció - Nyitva 8:00 - 18:00 óráig. Telefonszám: +3670/9044204
Bővített kontinentális reggeli - A hét minden napján 8:00-10:00 óráig, térítés ellenében.
Széf - Minden szobában található, használati útmutatóval elhelyezve. Technikai segítséget szívesen
nyújt a személyzet.
Szobához igényelhető (mobil)telefon - A recepción jelezze igényét. A telefonhoz többnyelvű
kezelési útmutató tartozik.
Takarítás -Minden nap.
Takaró, párna - A szobában megtalálható ágyneműn felül, igényét jelezze a recepción vagy a
személyzetnél.
Televíziós csatornák, Smart TV - Távirányító a szobában elhelyezve. Kérjük, használja a
csatornaválasztó gombokat. Technikai segítséget szívesen nyújtanak munkatársaink.
Törölköző - A szobába bekészítve kis- és nagyalakú. A törölközőket 3 naponta cseréljük.

