REGULAMENT HOTELIER
Dragi oaspeţi,
Dorim să vă oferim o experienţă de neuitat la Valea lui Liman și de
aceea am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod
respectuos, să ţineţi cont atât în timpul, cât şi după ce s-a încheiat
sejurul dumneavoastră.
Sosirea și plecarea
Primirea camerei (check-in) se poate face începând cu ora 14.00.
Eliberarea camerei (check-out) se va face la ora 12.00.
Fumatul
Fumatul tradițional si tigara electronica nu sunt permise în incinta Valea
lui Liman, conform legislatiei aplicabile in vigoare (legea 349/2002
modificata si completata prin legea 15/2016). Complexul are amenajate
spatii pentru fumatori in aer liber.
Spaţiul de parcare şi autoturismele
Valea lui Liman pune la dispoziția clienților săi, în limita disponibilității, 15
locuri de parcare in curte si 30 in exterior.Va rugam parcati autoturismele
doar in locurile special amenajate, fara a supraaglomera parcarea sau a
bloca accesul inspre/dinspre hotel.
Locurile de parcare nu se rezerva, nu se fac preferentieri sau exceptii.
Sunt disponibile pentru toti clientii Complexului.
Deşi luăm toate măsurile de precauţie, nu ne asumăm responsabilitatea
în caz de furt sau de daune pe suprafaţa proprietăţii noastre. Pentru
evitarea acestor neplăceri, nu lăsați obiecte de valoare în interiorul
autoturismelor.

Restaurantul si barul
Se interzice accesul turistilor in bucataria, barul, precum si de a folosi
aparatura(calculatorul, aparatura de sonorizare, etc.) hotelului Valea lui
Liman fara acordul conducerii.
Programul restaurantului este zilnic intre 9:30-21:30. Daca doriti sa
ramaneti peste program se plateste o taxa de 100 lei/noapte pentru
sustinerea cheltuielilor de curatenie.
Pentru grupurile organizate se va rezerva o masa special pregatita,
avem rugamintea de a nu deranja si restul meselor!
Nu servim persoanele sub influenta alcoolului sau a drogurilor!
Muzica pe parcursul programului este asigurata de noi!

Acest regulament vine în întampinarea asteptarilor turistilor /
oaspetilor nostri. În cazul nerespectarii lui, ne rezervam dreptul
interzicerii accesului în incinta Hotelului sau evacuarea din Hotel a
turistilor in cauza.
Va multumim pentru cooperare si va dorim o sedere cat mai
placuta!

