KEDVES VENDÉGÜNK!
Szeretettel üdvözöljük Önt a Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa szállodában!
Köszönjük, hogy szállodánkat választotta!
Ezúton szeretnénk Önnek kellemes pihenést és időtöltést kívánni, valamint tájékoztatni Önt a
szállodánkban igénybe vehető szolgáltatásokról.

Animátor/animációs
programok

Igény esetén animátort biztosítunk. Kérjük forduljon a  100
recepciós kollégánkhoz.

Asztalfoglalás

A recepciónál / étteremnél lehetséges.

Ágyelő

Kérésére szobájába
recepcióhoz.

bekészítjük.

Kérjük

100
120
forduljon

a
100
100

Ágynemű napi cseréje

A recepción kérhető.

Babafelszerelések

Gyermek etetőszék, bébiétel melegítési igényét kérjük 100
jelezze a recepción.

Babakád, babaágy

Igényét kérjük a recepción jelezze.

Bár

Lobby bárunk a szálloda halljában naponta 7.00 – 22.00 óra
között várja a vendégeket. Kínálatunkból: desszertek, kávék,
teák, üdítők, borok, szeszes italok.

Biblia

A szobában az előszoba szekrényben található.

Bowling Klub

A Bowling Klub a wellness részlegből közelíthető meg a lifttel, 136
mely a -1 szinten található. Kínálatunkból: snackek, kávék,
teák, üdítők, borok, szeszes italok.

100

Nyitva tartás:
Hétfőtől vasárnapig 14.00 – 24.00 óráig.
Check-in

Érkezés napján a szoba elfoglalása 14 órától lehetséges.

100

Check-out

Távozás napján a szoba 10 óráig áll rendelkezésre.

100

Cipőtisztítás

A hallban a lépcsőfeljárónál található cipőtisztító gépünk.
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Cipőtisztító készlet

A szobában cipőtisztító készlet található.

Csomagmegőrzés

A hotel üzletsorán biztosított a csomagmegőrzőben.

100

Csomagszállítás

Igény esetén kérjük forduljon recepciós munkatársunkhoz.

100

Elektromos feszültség

220V. Nemzetközi dugalj adapter a recepción igényelhető.

100

Ébresztés

Igényét kérjük jelezze a recepciónál.

100

Esernyő

A recepción kérhető.

Étterem

A szálloda földszintjén található Bodrog Étterem, valamint a 120
Héliosz
Bisztró
Terasz
magyar
és
nemzetközi
ételkülönlegességekkel várja vendégeit.
Büféasztalos reggeli:
Hétfőtő vasárnapig 7.00 – 10.00 óráig
Hétvégén: 7.30-10.00 óráig
A’la carte étkezési lehetőség:
Hétfőtől vasárnapig 7.00 – 22.00 óráig
Panziós vacsora:
Hétfőtől vasárnapig 18.00 – 20.00 óráig
Éttermünk 22.00 óráig tart nyitva. Megkérjük kedves
vendégeinket, hogy az étterem területén alkalomhoz illő
öltözékben jelenjenek meg, továbbá az étteremben
felszolgált ételeket helyben elfogyasztani szíveskedjenek.

Héliosz Bisztró Terasz

Héliosz Bisztró Teraszunk egész évben 7.00-22.00 óráig várja 120
a Vendégeket széles borválasztékkal, valamint a görög
gasztronómiára jellemző ételspecialitásokkal a hét minden
napján

Fénymásolás/
Scannelés

Kérésével kérjük forduljon a recepcióhoz.

Fodrászat

A szálloda üzletsorán elérhető, időpont egyeztetése a 100
recepción lehetséges.

Fürdőköpeny

A recepción kapott kártya ellenében a wellness részlegben 100
(szálloda 2. emelete) vehető át díjmentesen. Távozáskor
kérjük a köpenyt legyen szíves a wellness recepción leadni.
Vásárlási szándékát kérjük, jelezze a recepción.

100
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Fűtés/
Légkondicionálás

A szobában digitális kijelzővel ellátott egyedileg
szabályozható klímaberendezésen a légbefúvás intenzitását,
a hűtést és fűtést egyénileg szabályozhatjuk.

Gyermekágy

Kérésével kérjük forduljon a recepcióhoz.

100

Gyógyszer

Láz- és fájdalomcsillapító, lázmérő a recepción kérhető.

100

Háziállat

Szállodánkban házi állatot nem fogadunk.

100

Hitelkártyák

EuroCard, MasterCard, VISA

Játékok

Szállodánk Bowling Klubjában bowling és asztali foci vehető
igénybe.

Játszósarok

Szállodánk éttermének bejárati részénél található.

Játszótér

A szállodától 50 méterre található a Kiwanis Club által
létesített, díjmentesen használható játszótér.

Jég

Az étterem szobaszerviz részlegén kérhető.

120

Kerékpárkölcsönzés

Bővebb információ a recepciónál kérhető.

100

Kirándulás, program

Kérésével kérjük forduljon recepciós munkatársunkhoz.

100

Kozmetika

A szálloda üzletsorán elérhető, időpont egyeztetése a 100
recepción lehetséges.

Központi széf

Az éttermi vezetői irodában elérhető központi széf.

120

Lázmérő

A recepción kérhető.

100

Levélpapír, boríték

A recepción igényelhető.

100

Lift

A hallban található lifttel elérhetőek az I-III. emeleten
található szobák. A wellness központban található lifttel a -1
100
szinten található Bowling Klub érhető el.

Londiner szolgálat

Igény esetén kérjük hívja a recepciót.

100

Lovaglási lehetőség

Kérjük hívja a recepciót bővebb tájékoztatásért.

100

Manikűr

A szálloda üzletsorán elérhető, időpont egyeztetése a 100
recepción lehetséges.

Masszázs

Wellness részlegünk nyitva tartási idejében vehető igénybe.
Időpont egyeztetés a recepción lehetséges.

100
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Medencék

Az ellenáramoltatóval felszerelt medence és a jacuzzik a 2. 119
emeleten található wellness központban állnak Vendégeink
rendelkezésére. Kérjük vendégeinket, hogy a medence
területén az elcsúszás elkerülése érdekében papucsot
viseljenek, gyermekeik biztonságára fokozottan ügyeljenek.
A medencéket és a wellness részleget csak saját felelősségre
használhatják.

Menetrendi
információk

Kérjük, hívja a recepciót.

Minibár

Minden szobában található, különféle üdítő és szeszes itallal 100
és snack-el. A minibár fogyasztását a szobaasszonyok
naponta feltöltik és számlájára terhelik. Utolsó napi
fogyasztását kérjük távozáskor a recepción jelezze.

Mosatás, tisztítás

Minden hétköznap igénybe vehető térítés ellenében. 100
Mosatási, vasaltatási, vegytisztítási szándékát kérjük jelezze
a recepción.

Műszaki hiba esetén

Kérjük, hívja a recepciót.

100

Nemzetközi dugalj

Nemzetközi dugalj adapter a recepción igényelhető.

100

Napilapok

A recepción kérhetőek.

100

Nyomtatási lehetőség

Belső Wi-Fi hálózaton keresztül lehetséges. Kérjük hívja a
recepciót.

100

Orvosi segítség

Kérjük, hívja a recepciót.

100

Papucs

A szobákban bekészítve.

100

Parkoló

A szálloda előtti, sorompóval zárt parkoló díjmentesen áll a
Vendégek rendelkezésére.

Párna

Ha további párnára van szüksége, kérjük hívja a recepciót. 100
Toll, szivacs vagy antiallergén párna igényelhető kérésre.

PC/Laptop

A recepción kérhető.

Pedikűr

A szálloda üzletsorán elérhető, időpont egyeztetése a 100
recepción lehetséges.

Pótágy

Igényét kérjük a recepción jelezze.

Reggeli

A Bodrog Étteremben és a Héliosz Bisztró Teraszon minden 120
nap 7.00 – 10.00 között várjuk kedves Vendégeinket. Reggeli
szobaszervíz ajánlatunk a szobamappában található.

100

100

100
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Rendezvényszervezés

Kollégáink segítenek a rendezvények és konferenciák teljes 100
körű megszervezésében és lebonyolításában, különös
120
figyelmet fordítva Vendégeink elképzeléseire és igényeire.
Földszinti és III. emeleti konferenciatermünk 60 fő
befogadására alkalmas, természetes fénnyel megvilágított,
légkondicionált és sötétíthető. Felszereltség: internet
csatlakozás, beépített vetítővászon, tolmácsfülke, projektor,
flip-chart, írásvetítő és hangosítás.
100

Ruhakefe

Szükség esetén kérjük jelezze a recepción.

Saját
gyermekfelügyelet

3 éves kor alatti és 3 éves kor fölötti gyermekek részére igény 100
esetén gyermekfelügyeletet biztosítunk szakképzett
személyzettel.

Sportolási lehetőség

ELIX fitnesz termünk szállodánk 2. emeletén a wellness 119
részlegben vehető igénybe a nyitvatartási időben.
(9.00-21.00)

Szaunák

Aroma szauna és infraszauna a 2. emelten található wellness 119
részlegben vehető igénybe, wellness teraszunkon található a
panoráma finn szauna. (9.00-21.00)

Számítástechnikai
segítség

A recepción kérhető.

Széf

A szoba széf a hozzá kapcsolódó használati utasítás szerint 100
működtethető. A recepción található széf ingyenesen vehető
igénybe. A szobákban és a szobai széfben hagyott
értéktárgyakért a szálloda felelősséget nem vállal.

Szék a fürdőszobában

Igényét kérjük jelezze a recepción

Szobaszerviz

Az étterem és bowling klub nyitva tartási idejében vehető 100
igénybe, hétfőtől vasárnapig 7.00 – 24.00 óráig. Szobaszerviz
szolgáltatás keretében a teljes éttermi és bár étlap igénybe
vehető 30% felárral.

100

100

Étlap és itallap a recepción kérhető, továbbá étlapunk a
www.hotelbodrog.hu címen is elérhető online.
119

Szolárium

Szállodánk 2. emeletén a wellness részlegben található.

Takarítás

Naponta; extra takarítási igényét kérjük a recepción jelezze. 100
Ha további takaróra, párnára van szüksége, kérjük hívja a
recepciót. Amennyiben nem kéri a szoba napi takarítását: az
előszobában található „Ne zavarjanak” tábla kihelyezésével
ezt jelezheti.
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Talált tárgyak

Kérjük, hívja a recepciót.

100

Taxi

Kérésével kérjük forduljon a recepciós munkatársunkhoz.

100

Telefon

Minden szobából közvetlenül bonyolíthat le városi, belföldi
és külföldi hívásokat a telefon mellett található tájékoztató
szerint. Telefon és egyéb elektromos eszközök töltési igényét
kérjük jelezze a recepción.

Tisztálkodási szerek
kínálata

A recepción megvásárolhatóak az alábbi termékek: borotva, 100
borotvahab, fogkefe, fogkrém.

Torta rendelés

Kérjük, forduljon az étterem igazgatóhoz.

Töltőállomás
elektromos autók
részére

A szálloda parkolójánál 2 állású 22 kWh-os gyorstöltő oszlop
100
található.

120

Töltőállomás
elektromos
kerékpárok részére

Kérjük, forduljon a recepcióhoz.

Töltőállomás
különböző elektromos
eszközök részére

Telefon töltő, egyéb elektromos eszközök töltési igényét 100
kérjük jelezze a recepción.

Törölköző napi cseréje

Törölköző napi cseréjének igényét a recepción jelezheti.

100

Transzfer szolgáltatás

Igényét kérjük jelezze a recepción.

100

Turndown service

Kollégáink 17.00-18.00 óra között végzik a szobák esti 100
ágyazását és ellenőrzését.

Tűzvédelmi házirend

Tájékoztatás a szobamappában található.

Valet parking

Igény esetén parkolószolgálatot biztosítunk érkező 100
Vendégeink részére, a gépjármű képzett személyzet általi
leparkolásával.

Varrókészlet

A szobában az előszobaszekrényben található.

Varró szolgáltatás

A recepción kérhető térítés ellenében.

100

Vasaló és
vasalóállvány

Igényével kérjük forduljon recepciós kollégánkhoz.

100

Várostérkép

A recepción kérhető.

100

100
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Vészkijárat,
menekülési útvonal

A szobaajtó belső oldalán elhelyezett menekülési útvonalnak
megfelelően.

Vízforraló

Kérjük, hívja a recepciót.

100

Virág

Kérésével kérjük forduljon a recepciós munkatársunkhoz.

100

Wifi

Az egész szálloda területén térítésmentesen érhető el, a Wifi 100
jelszó a szoba mappában található.
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DEAR GUEST!
We warmly welcome you in Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa!
Thank you very much for choosing our hotel.
We wish you a pleasant stay and a good rest. We would like to give you some useful information
about the services of the hotel to make your stay more enjoyable.
Accompany to room

At arrival we will accompany our guests to the room on
request.

Air Conditioning

AC equipment in rooms with digital display. It can be used to 100
individually control the intensity of the air supply, cooling and
heating.

Animator/Animation
programs

An animator can be provided on request.

100

Baby's equipment

Children's high chair, baby food warmer available at
reception.

100

Baby Cots

For baby cots please contact the Reception.

100

Bathrobe

Wirt the card received at reception can be picked up free of 120
charge in the wellness area (2nd floor of the hotel). Please
leave the bathrobe at the wellness reception upon departure.
Please indicate your intention to purchase at the reception.

Bedside

We will prepare it for your room upon request. Please contact 100
the reception.

Bible

It can be found in the bedroom closet.

100

Bicycle

More informations at the Reception.

100

Breakfast

The breakfast is served in our restauant on the ground floor, 120
from 7 AM to 10 AM on weekdays and weekends. Our
breakfast room service offer can be found in the room folder.

Cake Ordering

Please contact the Restaurant Manager.

120

Check-in

On the day of arrival, the room can be occupied from 14:00.

100

Check-out

Rooms available until 10.00 am on the check out date for our 100
Guests. For late check out please contact the Reception.
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Central safe

A central safe is available in the management office.

100

Chair in the bathroom

Available at the Reception.

100

Charging station for
various electrical
devices

Please indicate the need for charging phone chargers and
other electrical devices at the reception.

100

Citymap

Available at the Reception.

100

Cosmetics

Available at the hotel. For appointment contact the 100
Reception.

Credit Cards

EuroCard, MasterCard, VISA

Clothes Brush

If you need a clothes brush, please contact the Reception.

100

Daily Newspaper

Available in the Reception.

100

Electricity

220V. International socket available at the Reception.

100

Electric charging
station for cars

There is a 2 park position 22 kWh quick-charge column near 100
the hotel car parking.

Eletctric charging
station for electric
bicycles

Please contact the reception.

Elevator

You can reach the first, second and third floor by the elevator
which is located in the hall. In the wellness area you can reach
the bowling club by the elevator.

Emergency Exit

On the room-doors inside.

100

Fewer Thermometer

Available at the Reception.

100

Fire Protection Rules

Available in the room.

Flower

Please call the Reception.

100

Games

In our hotel’s bowling club available bowling and table
football.

136

Hairdresser

Available at the hotel. For appointment contact the 100
Reception.

100
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Héliosz Bistro Terrace

Our Héliosz Bistro Terrace awaits our guests all year round 120
from 7.00 to 10.00 with a wide selection of wines and food
specialties typical of Greek gastronomy every day of the
week.

Ice

Ask at the restaurant room service.

120

International socket

An international socket adapter can be requested at
reception.

100

Iron / ironing board

Please contact the Reception.

100

IT Assistance

Please contact the Reception.

100
100

Lobby

Spacious lobby room with seating and drinks.

Lost and Found

Please call the Reception.

100

Londiner Services

Please contact the Reception.

100

Luggage storage

Located at the hotel’s shops.

Kettle

Please call the Reception.

Manicure-Pedicure

Available at the hotel. For appointment contact the 100
Recetcion.

Massage

Available during in the opening hours in the wellness area.
For appointment please contact the Recetion.

100

Medicine

For pain and fever you can ask for medicine at the
Reception.

100

Medical Help

Please call the Reception.

100

Meeting & Conference

Our collegaues help to organize the meetings and 120
conferences, make more attention for our Guest’s claims.

100

The conference room is suitable for 60 people, with natural
lights, air-conditioning and also capable to darken.
Facilities: internet connection, built-in projection screen,
interpreter cabin, flip-chart, overhead projector and sound.
Minibar

Can be found in every room with several drinks and snacks. 100
The consumption of the minibar is controlled every day by the
chambermaids. They refill it and charge the consume into
your hotel bill. At the check-out please indicate your consume
at the reception.
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Own childcare

Pantoffeln

For children under 3 years of age and over 3 years of age, we
provide childcare with qualified staff on request.

100

Pantoffeln sind im Zimmer vorhanden.

Parking

Front of the hotel the car park is free for use for our Guests.

PC/Laptop

Available at the Reception.

Pedicure

Available at the hotel. For appointment please contact the 100
Recepcion.

Pets

We do not accept pets in our hotel.

Pillow

If you need more pillow, please call the Reception. Available 100
feather, sponge or antiallergic pillows.

Photocopying/Scanning

Please contact the Recepcion.

Playground

50 metre from our hotel located the playground made by the
Kiwanis Club, it is free for use.

Playing corner

It is located at the entrance of the restaurant of our hotel.

Printing Options

Possible in the internal Wifi network. Please call the 100
Reception.

Pools

Located in the second floor, pool and the jacuzzi equipped 119
with counterflow. We kindly ask our guests to use slippers to
avoid the accidents in the pool area and take more attention
for children. Use the wellness only at your own risk.

Restaurant

Bodrog Restaurant located on the ground floor. Offers 120
hungarian and international foods.

100

100

Breakfast buffet:
Monday-Sunday 7.00 AM– 10.00 AM
A’la carte opportunities
Monday-Sunday 7.00 AM – 10.00 PM
Dinner buffet
Monday-Sunday 6.00 PM – 8.00 PM
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Restaurant is open until 10.00 PM We kindly ask our guests to
wear proper dress in the restaurant and to consume the
served meals in the restaurant.
100

Riding Possibilities

Please contact the Reception.

Room Maid

Daily. For extra cleaning, additional blankets pillows and 100
sheets please call the Reception.
If you don not request cleaning please use the „Don’t disturb”
table on your door.

Room Service

Available in the restaurant’s & bowling club opening hours 100
Monday to Sunday from 7.00 AM to 12.00 PM. In room
services available the whole á’la carte menu. As part of the
room service, the entire restaurant menu is available at a
surcharge of 30%.
The carte can be claimed in the Reception or also available on
the www.hotelbodrog.hu

Safe Deposit Box

The safe deposit box and the instructions available in every 100
rooms. For valuables left in room the hotel management
doesn’t assume any responsibility.

Saunas

Is in the wellness area on the second floor.

Sewing-kit

Is in the room.

Sewing service

It can be requested at reception for a fee.

Shoe cleaning machine

Available at the reception.

Shoe polish set

Is in the room.

Slipper

Available in our rooms.

100

Solarium

Available in the wellness area on the second floor.

119

Sport facilities

Fitness room can be found on the second floor in the wellness 119
area. Available in the opening hours.

Supply of toiletries

The following products can be purchased at the reception:
razor, shaving foam, toothbrush, toothpaste.

Timetables
information

Please contact the Reception.

Umbrella

Available at the reception.

Taxi

Please call the Reception.

119

100

100
100

100
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100

Technical error

Please contact the Reception.

Telephone

You can make city, domestic and international calls directly
from each room, according to the information on the
telephone. Please indicate the need for charging telephones
and other electrical devices at the reception.

Timetables
Information

Please contact the Reception.

100

Transfer service

Please contact the Reception.

100

Trickle Bed

Please contact the Reception.

100

Trips, Programmes

Please contact the Recepcion.

100

Towel daily change

Please call the Reception.

100

Turndown service

Our colleagues perform the bedding and inspection of the 100
rooms in the evening between 17.00 and 18.00.

Valet parking

Upon request, we provide valet parking for our arriving 100
guests.

Writing paper,Envelope

Available at the Reception.

Washing, Cleaning

It is available every weekday for a fee. Please let the reception 100
know your intention of washing, ironing and dry cleaning.

Wake-up Calls Services

Please, contact the Reception.

Wifi

Free wifi is available in the hotel, the password can be found 100
in the room map or can get from the Reception.

100

100
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LIEBE GÄSTE!
Hezrlich Willkomen im Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa!
Wir danken Ihnen, dass SIe unser Hotel gewählt haben!
Wir wünschen Ihnen einen angenemen Aufenthalt und Erholung und möchten Sie über unsere
Dienstleistung im Hotel informieren.
Abreisezeit

Die Zimmer stehen am Abreisetag um 10.00 Uhr
zur Verfügung.

100

Bitte fragen Sie nach einer späten Check-outOption an der Rezeption.
Animator/Animationsprogrammme Auf Wunsch kann ein Animator zur Verfügung
gestellt werden.

100
100

Ausflüge, Stadtrundfahrten

Bei der Rezeption.

Aufzug

Im Gebäude befindet sich ein Aufzug im I-III.
Zimmer im ersten Stock. In einem Wellnesscenter
finden Sie der Aufzug im Bowling-Club mit -1
Stockwerken.

Babywanne, Babybett, Kinderbett,
Hochstuhl, Möglichkeit zum
Erwärmen der Babynahrung

Bei der Rezeption.

Bademantel

Mit der an der Rezeption erhaltende Karte kann im 100
Wellnessbereich (2. Etage des Hotels) kostenlos
abgeholt werden. Bitte geben Sie den Bademantel
bei der Abreise an der Wellness-Rezeption ab. Bitte
geben Sie Ihre Kaufabsicht an der Rezeption an.

Bar

Lobby Bar & Bowlng Club Bar

100

Geöffnet zwischen 7.00 – 24.00 Uhr täglich.
Angebot: Kuchen, Kaffee, Tee, Erfrischend, Weine,
Spirituosen.
Begleitung ins Zimmer

Auf Wunsch begleiten wir unsere Gäste in ein
100
Zimmer.

Blume

Bei der Rezeption.

100
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Bibel

Befindet sich im Vorzimmer Schrank.

Bowlingclub

Der Bowling Club ist vom Wellnessbereich, der sich 136
auf der Ebene -1 befindet, erreichbar. Aus unserem
Angebot: Snacks, Kaffee, Tee, Softdrinks, Weine,
Spirituosen.
Öffnungszeiten
Montag- Sonntag 14.00 – 24.00 Uh

Brandschutzpolitik

Informationen im Raumordner.

Briefpapier, Umschlag

Bei der Rezeption.

100

Bügelbrett

Bei der Rezeption.

100

Computerhilfe

Bei der Rezeption.

100

Check-in

Die Zimmer können am Anreisetag ab 14:00 Uhr
bezogen werden.

100

Drucken

Es ist durch ein internet Wifi Netzwerk möglich.
Bitte rufen Sie die Rezeption an.

100

Eigene Kinderbetreuung

Für Kinder unter 3 Jahren und über 3 Jahren bieten 100
wir auf Anfrage Babysitting mit qualifiziertem
Personal an.

Eis

Der Zimmerservice des Restaurants kann
angefordert werden.

Elektrizität

220V. Ein internationaler Steckeradapter ist an der 100
Rezeption erhältlich.

Elektroladestation für Autos

Der Hotelparkplatz verfügt über eine 2-stellige
22 kWh Schnell-ladesäule

120

Elektroladestation für
Elektrofahrräder

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

Extra Bett

Bei der Rezeption.

100

Fahrpläne

Bei der Rezeption.

100

Fahrradverleihung

Bei der Rezeption.

100

Friseursalon

An der Rezeption des Hotels können Sie ein Datum 100
vereinbaren.
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Flickzeug

Das Zimmer befindet sich im Flurschrank.

Frühstück

Wir erwarten unsere lieben Gäste jeden Tag 120
zwischen 7.00 und 10.00 Uhr im Bodrogi
Restaurant. Unser Frühstücks-Zimmerservice
Angebot finden Sie in der Zimmermappe.

Gefundene Objekte

Bei der Rezeption.

100

Gepäckaufbewahrung

Befindet sich im Geschäftsviertel des Hotels.

100

Haustiere

Wir akzeptieren keine Haustiere in unserem Hotel.

Handtuchwechsel täglich

Ein Handtuch kann täglich an der Rezeption 100
gewechselt werden.
120
Unsere Héliosz Bistro Terasse erwartet die Gäste
das ganze Jahr von 7:00 bis 22:00 Uhr mit einer
großen Auswahl an Weinen und Spezialitäten der
griechischen Gastronomie an jedem Tag der
Woche.

Héliosz Bistro Terasse

Heizung/Klimaanlage

Alle Räume mit Thermostat. Im Winter regelt der
Regler am Heizkörper während der Sommersaison
den
Raumthermostaten
der
zentralen
Klimaanlage.

Internationale Steckdose

Ein internationaler Steckdosenadapter kann an
der Rezeption angefordert werden.

100

Kinderbett

Bei der Rezeption.

100

Kessel

Bei der Rezeption.

100

Kissen

Wenn Sie zusätzliche Kissen benötigen, rufen Sie 100
bitte die Rezeption an. Stift, Schwamm oder
antiallergenes Kissen auf Anfrage erhältlich.

Kleiderbürste

Bei der Rezeption.

Kosmetik

An der Rezeption des Hotels können Sie ein Datum 100
vereinbaren.

Kreditkarte

EuroCard, MasterCard, VISA

Kuchen bestellen

Bitte kontaktieren Sie den Restaurantleiter.

100

120
100
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Ladestation für diverse
Elektrogeräte

Bitte geben Sie an der Rezeption an, dass Sie ein
Telefonladegerät oder andere elektrische Geräte
100
aufladen müssen.

Lobby
Unsere Lobbybar in der Hotellobby ist täglich von
07:00 bis 22:00 Uhr geöffnet. Aus unserem
Angebot:
Desserts,
Kaffee,
Tee,
Erfrischungsgetränke, Weine, Spirituosen.

Londiner Dienst

Bei der Rezeption.

100

Massage

Unser Wellnessbereich ist während der
Öffnungszeiten geöffnet. Der Termin ist an der
Rezeption möglich.

100

Mediziner

Bei der Rezeption.

100

Medizinische Hilfe

Bei der Rezeption.

100

Minibar

Alle Zimmer bieten eine Auswahl an erfrischenden 100
Getränken und Spirituosen und Snacks. Der
Verbrauch der Minibar wird täglich von den
Hausfrauen berechnet und auf Rechnung
berechnet. Bitte checken Sie an der Rezeption
beim Check-out vor dem Konsum.

Nagel und Fusspflege

An der Rezeption des Hotels können Sie ein Datum 100
vereinbaren.

Nähservice

Es kann gegen Gebühr an der Rezeption 100
angefordert werden.

Notausgang, Fluchtweg
Der Raum ist ein Fluchtweg an der Innenseite der
Tür.
100

Pantoffeln

Sie können an der Rezeption kaufen.

Parkplatz

Parken vor dem Hotel ist für Gäste kostenlos.

PC ins Zimmer

Es steht zur Erstattung zur Verfügung. Wenn Sie 100
Fragen haben, kontaktieren Sie bitte unsere
Rezeptionistin.

PC/Laptop

Bei der Rezeption

100
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Pediküre

An der Rezeption des Hotels können Sie ein Datum 100
vereinbaren.

Reinigung

Täglich; Bitte erkundigen Sie sich an der Rezeption 100
bei der zusätzlichen Reinigung. Wenn Sie
zusätzliche Decken, Kissen benötigen, rufen Sie
bitte die Rezeption an. Wenn Sie nicht um eine
tägliche Reinigung des Zimmers bitten, können Sie
dies mit dem Hinweis "Bitte nicht stören" in der
Halle anzeigen.

Reiten

Bei der Rezeption.

Regenschirm

Bei der Rezeption.

Restaurant

Das Bodrog Restaurant befindet sich im 120
Erdgeschoss des Hotels und bietet ungarische und
internationale Spezialitäten.

100

Frühstücksbuffet
Montag-Sonntag 7.00 – 10.00 Uhr
A’la carte:
Montag-Sonntag 7.00 – 22.00 Uhr
Pansion Abendessen:
Montag-Sonntag 18.00 – 20.00 Uhr
Unser Restaurant ist bis 22.00 Uhr geöffnet. Wir
möchten unsere lieben Gäste dazu einladen, im
Restaurant gelegentliche Kleidung zu tragen und
im Restaurant regionale Speisen zu servieren.
Safe

Der Zimmersafe kann gemäß der beiliegenden 100
Bedienungsanleitung betrieben werden. Der Safe
an der Rezeption ist kostenlos. Das Hotel
übernimmt keine Verantwortung für Wertsachen
in den Zimmern und im Zimmersafe.

Sauna

Finn Sauna und Infrarotsauna stehen
Wellnessbereich der 2. Etage zur Verfügung.

Solarium

Das Hotel liegt im 2. Stock des Hotels im
Wellnessbereich.

119

Scannen

Bei der Rezeption

100

Schuhreinigung

In der Lobby befindet sich an der Treppe

im 119
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100

Schuhputzset

Schuhputzset können Sie im Zimmer finden.

Schwimmen

Gegenstromanlage und Whirlpool befinden sich in 119
unserem Wellnesscenter auf der 2. Etage. Bitte
erlauben Sie unseren Gästen, im Poolbereich
Pantoffeln zu tragen, um ein Verrutschen zu
vermeiden und um sicherzustellen, dass ihre
Kinder sehr vorsichtig sind. Der Pool- und
Wellnessbereich kann nur auf eigene Gefahr
benutzt werden. (9.00-21.00)

Seitenteppich

Auf Wunsch bereiten wir es für Ihr Zimmer vor.
Bitte kontaktieren Sie die Rezeption.

Spielecke

Es befindet sich am Eingang des Restaurants
unseres Hotels.

Spielplatz

50 m vom Hotel entfernt bietet der Kiwanis Club
einen kostenlosen Spielplatz.

Spielzeug

Bowling und Tischfußball sind im Bowling Club
Hotels verfügbar.

Sportanlagen

Unser Fitnessraum steht Ihnen während der 119
Öffnungszeiten im Wellnessbereich auf der 2.
Etage unseres Hotels zur Verfügung.

Stadtplan

Bei der Rezeption.

100

Stuhl im Badezimmer

Bei der Rezeption.

100

Tageszeitung

Bei der Rezeption.

100

Tägliche Austauch der Bettwäsche

Tägliche bei der Rezeption.

100

Taxi

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 100
Rezeption.

Technischer Hilfsdienst

Bei der Rezeption.

Telefon

Stadt-, Inlands- und Auslandsgespräche können Sie
laut den Angaben am Telefon direkt von jedem
Zimmer aus führen. Bitte geben Sie an der
Rezeption die Notwendigkeit zum Aufladen von
Telefonen und anderen elektrischen Geräten an.

Tischreservierung

Bei der Restaurant oder bei der Rezeption.

Transfer-Service

Bitte wenden Sie sich an die Rezeption.

100

100
120
100
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Turndown service

Unsere Kollegen führen abends zwischen 17.00 100
und 18.00 Uhr die Einbettung und Begehung der
Zimmer durch.

Valet parking

Auf Wunsch stellen wir unseren anreisenden 100
Gästen einen Parkservice zur Verfügung.

Veranstaltungen

Unsere Kollegen helfen bei der Organisation und 100
Durchführung
von
Veranstaltungen
und
Konferenzen und achten dabei besonders auf die 120
Ideen und Bedürfnisse unserer Gäste.
Unser Konferenzraum ist für bis zu 60 Personen
geeignet, er ist natürlich beleuchtet, klimatisiert
und verdunkelt. Ausstattung: Internetanschluss,
eingebaute
Leinwand,
Dolmetscherkabine,
Projektor, Flipchart, Overhead-Projektor und
Sound-System.

Versorgung mit Toilettenartikeln

Folgende Produkte können an der Rezeption 100
erworben werden: Rasierer, Rasierschaum,
Zahnbürste, Zahnpasta.

Wäscherei, Bügeldienst

Es ist an jedem Wochentag gegen Gebühr 100
verfügbar. Bitte teilen Sie der Rezeption mit, dass
Sie waschen, bügeln und chemisch reinigen
möchten.

Weckdienst

Bei der Rezeption.

Wi-fi

Das gesamte Hotel steht Ihnen kostenlos zur 100
Verfügung. Das WLAN-Passwort finden Sie im
Zimmerordner und an der Rezeption erhalten Sie
Informationen.

Zentralsafe
Zimmerservice

100

Ein zentraler Safe steht in der Geschäftsleitung zur
100
Verfügung.
Es ist während der Öffnungszeiten des Restaurants 100
und Bowling Club von Montag bis Sonntag von
07:00 bis 24:00 Uhr geöffnet. Der Zimmerservice ist
im gesamten Restaurantmenü verfügbar. Im
Rahmen des Zimmerservice ist die gesamte
Speisekarte des Restaurants gegen einen Aufpreis
von 30% erhältlich. Das Menü ist an der Rezeption
erhältlich und unsere Speisekarte ist auch unter
www.hotelbodrog.hu verfügbar.
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