!

drogi Gościu,
wchodząc do hotelu nie zapomnij
nałożyć maseczkę i zdezynfekować ręce
Dear Guest, before entering the hotel, please remember
to put on your mask and disinfect Your hands

&
BEZPIECZNE HOTELE
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drogi Gościu, ZAPOZNAJ SIĘ Z kodeksem
NASZE BEZPIECZNE HOTELE
Dear Guest, please read our security rules

TYLKO JEDNA OSOBA przy recepcji

Only one person at the reception desk

zachowaj odstęp min. 2 m

Keep a minimum distance of 2 meters

Dezynfekuj ręce

Disinfect Your hands

płaĆ kartą

Pay by card

@

kontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo
+ 48 75 752 70 000 | H3429-RE@accor.com
Contact us by phone or email
+ 48 75 752 70 00 | H3429-RE@accor.com

Oferta gastronomiczna dostępna jest jedynie
w opcji „na wynos” lub z dostawą „pod pokój”
Food and beverage offer is available only
as ,,take away” or as a Room Service

DZIĘKUJEMY za współpracę
Thank you for your cooperation

BEZPIECZNE HOTELE
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drogi Gościu,
w windzie może znajdoWAĆ SIĘ
TYLKO JEDNA OSOBA
Dear Guest,
there can only be one person in the lift

BEZPIECZNE HOTELE
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drogi Gościu, ZAPOZNAJ SIĘ Z kodeksem
NASZE BEZPIECZNE HOTELE
Dear Guest, please read our security rules

nie przyjmuj gości w pokoju

Don’t invite guests to your room

nie używaj suszarki hotelowej
Do not use the hotel hairdryer

SZCZELNIE ZAMKNIĘTE Śmieci wystaw przed pokój
Place your rubbish in front of the room
in a tightly-closed trash bag

na życzenie
on request

zmiana pościeli / nowa pościel pod twoje drzwi
Change of sheets - new bedding
delivered to Your room.

na życzenie
on request

@

kontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo
+ 48 75 752 70 000 | H3429-RE@accor.com
Contact us by phone or email
+ 48 75 752 70 00 | H3429-RE@accor.com

Oferta gastronomiczna dostępna jest jedynie
w opcji „na wynos” lub z dostawą „pod pokój”
Food and beverage offer is available only
as ,,take away” or as a Room Service

Uprzejmie informujemy, iż ze względów bezpieczeństwa wyposażenie pokoi zostało mocno ograniczone.
Wszelkiego rodzaju informatory, ankiety, ołówki, igielniki, czyściki i elementy dekoracyjne zostały usunięte.
W zestawie do parzenia napojów gorących znajduje się kawa, herbata i cukier w ilości dostępnej dla dwóch
osób na jedną dobę. W razie dodatkowych potrzeb produkty i inne akcesoria dostarczane będą na zamówienie
telefoniczne pod pokój.
Dear Guests, we would like to inform you, that due to safety reasons, room equipment is reduced. All catalogues,
surveys, pencils, sewing kits, shoe brushes and room decorations are removed. In-room beverage set consists
of coffee, tea and sugar in equivalent amount for two people for one day. In case of additional needs, all products
and accessories are delivered to Your room on a phone request.

BEZPIECZNE HOTELE
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drogi Gościu, ZAPOZNAJ SIĘ
Z instrukcjami poniżej
Dear Guest, please read our security rules

jak skutecznie myć ręce

How to wash your hands effectively

30
sek.

jak skutecznie DEZYNFEKOWAĆ ręce

How to disinfect Your hands effectively
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BEZPIECZNE HOTELE
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drogi Gościu, ZAPOZNAJ SIĘ
z instrukcjami poniżej
Dear Guest, please read our security rules

jak PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ MASECZKĘ

How to correctly put on and take off Your mask
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jak PRAWIDŁOWO NAŁOŻYĆ I ZDJĄĆ rękawiczki

How to correctly put on and take off Your gloves
1

2

3

4

5

6

7

8

BEZPIECZNE HOTELE

