DZIEŃ DOBRY SZANOWNY GOŚCIU :)
zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem / mini informatorem z okolicy
REGULAMIN „Family Home” – jak w każdym domu, jakieś zasady muszą być :)
Doba w FAMILY HOME zaczyna się od 14:00, a kończy o 10:00 dnia następnego. W przypadku
przejazdu naszym transportem prosimy o pozostawienie bagaży w jednym miejscu (w celu
sprawnego posprzątania pokoju/przeniesienia bagażu do samochodu)
1. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu po wcześniejszym ustaleniu z właścicielami.
2. Opłaty, w tym opłata klimatyczna (1 E), pobierane są w gotówce w dniu przyjazdu.
3. Osoby odwiedzające naszych Gości mogą przebywać na terenie pensjonatu (budynek i ogród)
w pokoju do godziny 22:00.
4. W pokojach obowiązuje zakaz używania urządzeń elektrycznych nie stanowiących
wyposażenia naszych pokoi (z wyjątkiem urządzeń typu laptop, golarka, suszarka, ładowarka).
5. Nie przyjmujemy zwierząt – nie dlatego, że ich nie lubimy.. alergicy są wśród nas ;/
6. Na terenie naszego domu obowiązuje zakaz palenia. Osoby palące zapraszamy do
wyznaczonych miejsc w ogrodzie :)
7. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa nie z naszej winy nie zwracamy wniesionej
opłaty.
8. Zadatek na konto wynosi równowartość 30% kosztu pobytu. ZADATEK JEST
BEZZWROTNY
9. Nie zwracamy zadatku, jeśli wina nie leży po naszej stronie.
10. W przypadku niewpłacenia zadatku w wyznaczonym terminie, rezerwacja zostanie
anulowana.
11. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia powstałych z
jego winny lub z winny osób odwiedzających.
12. Rodzice i opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci.
13. Cisza nocna obowiązuje od 23:00 do 7:00 rano.
14. Właściciele mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco
naruszył regulamin.
15. W przypadku naruszenia przez Gościa niniejszego regulaminu właściciele mogą odmówić
dalszego świadczenia usług osobie, która go narusza, osoba ta zobowiązana jest do
niezwłocznego zastosowania się do poleceń właścicieli, w szczególność zapłaty za ewentualne
uszkodzenia oraz do opuszczenia obiektu.
16. Właściciele nie odpowiadają za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
17. W przypadku zagubieniu klucza Gość jest zobowiązany do zapłaty za wymianę zamków.
18. Nie odpowiadamy za uszkodzenia samochodów.
19. W okresie jesienno-zimowym obowiązuje zmiana obuwia
20. Ze względu na ule w okolicy osoby uczulone na jad pszczeli proszeni są o zabranie
odpowiednich lekarstw.
21. Pobyt automatycznie wiąże się z akceptacją naszego regulaminu.
I na koniec gorąca prośba – brakuje Ci czegoś w naszym wyposażeniu? Znalazłeś coś
uszkodzonego bądź masz po prostu dobry pomysł co mogłoby Tobie i innym przyjemniej spędzić
czas u nas – PROSIMY O TAKIE INFORMACJE – cenimy sobie uwagi naszych gości!

MINI PRZEWODNIK
Co warto zobaczyć w okolicy (do 30 km)?
- Zapora wodna GABCZYKOWO
Zapora wodna Gabczykowo pierwotnie
zaprojektowana i zbudowana w ramach
Systemu zapor wodnych Gabczykowo Nagymaros leży nad Dunajem obok
Bratysławy, stolicy Republiki Słowackiej.
Miasto leży w samym środku Europy w
pobliżu granicy z Austrią i Węgrami.
Celem zapory wodnej jest szczególnie
ochrona przeciwpowodziowa, potopy w
sąsiednich terytoriach Dunaju
wielokrotnie spowodowały katastrofalne
powodzie.
Następną
funkcją
jest
zapewnianie ciągłego żeglowania podczas całego roku, dostarcza energię elektryczną w ilości około
8% rocznego zużycia energii Republiki Słowackiej, stabilizuje koryto rzeki Dunaj i stworzyła
warunki dla ochrony Dunaju i możliwości do rozwoju rekreacji całego okolicznego obszaru. Zapora
wodna Gabczykowo odzwierciedla ludzką zdolność do dostosowania swoich interesów z potrzebami
natury. Przypadek ten spełnia wymogy utrzymywalnego rozwoju ekologii.

- GOLONKO - to akuratnie warto zjeść :)

Golonko w Cilizka Radvan – wg. niektórych najlepsze
jakie jedli :)

SLOVAKIA RING – tor wyścigowy
Słowacy mają obiekt wyścigowy
światowego formatu. Mówienie jednak
o wartości tego miejsca wyłącznie
przez pryzmat wyścigów byłoby jednak
nie do końca trafne. Tor naszych
południowych sąsiadów to bowiem
także znakomite miejsce do
bezpiecznego wyszalenia się za
kierownicą samochodu lub motocykla,
to doskonała kuźnia młodych wyścigowych talentów, to ogromny magnes dla miłośników
sportów motorowych oraz wspaniała reklama dla całej Słowacji.

- KOLAROVO

Młyn pływający w miejscowości Kolárovo na południowym zachodzie Słowacji jest
ostatnim pływającym młynem i jedynym na Słowacji młynem zbudowanym na łodziach. W młynie
mieści się Muzeum młynarstwa wodnego.
Młyn wodny znajduje się na martwym ramieniu Dunaju. Zbudowany jest na dwóch
równobieżnych łodziach i kotwiczy przy brzegu rzeki. Łodzie są większe od pierwotnych. Młyn jest
zrekonstruowaną kopią wybudowaną w Słowackiej stoczni w Komarnie w 1982 roku według wzoru
pierwotnego młyna pływającego, który znajdował się w miejscowości Radvaň nad Dunajem.
Teoretycznie młyn może pracować, ale w rzeczywistości nie funkcjonuje, czego dowodem jest
także stojąca woda. W obiekcie znajduje się kilka urządzeń z młyna pierwotnego, które służą
jako mała historyczna ekspozycja. Do atrakcji należy agregat benzynowy z przełomu XIX i XX
wieku, przypominający małą lokomotywę, który prawdopodobnie należy do pierwszych
mechanizmów na świecie, które służyły do mechanicznego wyrobu sieci rybackich.
Młyn posiada stabilną konstrukcję by wytrzymał napór wiosennych kier lodowych oraz
powodziowej fali stulecia. Prowadzi do niego most długości 86 m, który jest uważany za najdłuższy
most z drewnianą konstrukcją w Europie. Młyn znajduje się na najpopularniejszym szlaku
wodnym Małym Dunajem. Ramię Małego Dunaju jest w tym miejscu zagrodzone z obu stron, więc
do młyna nie można dotrzeć po wodzie.
Młyn jest częścią kompleksu obejmującego kilka zabytków technicznych, jest tu także możliwość
odpoczynku i posiłku w tradycyjnej "Knajpie pod Młynem" (Krčma u Mlyna), której specjalnością
jest wyjątkowo bogata oferta likierów ziołowych. W sezonie letnim w obiekcie Muzeum ma miejsce
mnóstwo imprez kulturalnych i gastronomicznych, są tu organizowane również eko-obozy dla
szkół.

