Szanowni Goście
Witamy w wyjątkowym miejscu na Warmii i Mazurach.
Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa pobyt w Hotelu Marina Club
upłynął w bezpiecznej i spokojnej atmosferze.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o naszym obiekcie.

Dyrekcja i Pracownicy Hotelu Marina Club.

Z najwyższą starannością stosujemy się do reżimu sanitarnego oraz wszystkich
wytycznych MZ oraz GIS jak również poszczególnych Rozporządzeń Rady Ministrów.
MASECZKA ochronna
Prosimy o przemieszczanie się po obiekcie w maseczkach ochronnych zwracając uwagę na prawidłowe zasłanianie ust oraz nosa.
dezynfekcja rąk
W częściach wspólnych oraz przy windach przygotowaliśmy dla Państwa stanowiska do dezynfekcji rąk.
praca zdalna
Udostępniamy Państwu pokój ze stanowiskiem komputerowym, salkę Business Lounge, oraz przestronne Lobby z widokiem
na jezioro. Zachęcamy do pracy zdalnej w urokliwych okolicznościach przyrody.
OZONOWANIE
Przeprowadzamy proces ozonowania pokoi po wymeldowaniu Gości.
WAŻNE
W czasie trwania pandemii Covid - 19 w pokojach hotelowych mogą przebywać wyłącznie osoby w nich zameldowane.
przechowalnia sprzętu
Dysponujemy kameralną przechowalnią sprzętu, w której w miarę bieżącej dostępności możemy zdeponować Państwa rowery,
pontony czy inne rzeczy wielkogabarytowe.
pakiet materiałów
Pakiet materiałów informacyjnych o naszym obiekcie oraz przybory typu łyżka do butów, czyścik, igielnik dostępne są na życzenie
Gości w Recepcji Głównej.

Usługi Gastronomiczne
Śniadania

8:00 – 11:00

Obiadokolacje 18:00 – 21:00
Forma podania posiłków (serwowana lub bufetowa)
zależna jest od liczby osób w obiekcie.
Restauracja Biofonda - proponuje dania a’la carte w godzinach 13:00 – 22:30
Bar Flauta Cafe – czynny codziennie w godzinach 11:00 – 23:00

Pytania dotyczące świadczonych przez nas usług gastronomicznych
prosimy kierować pod nr. tel. 310.

Menu Room Service
dostępne codziennie w godzinach 04:30 – 22:30
Sałaty / Przystawki

Bukiet świeżych sałat z kozim serem, marynowanym burakiem, gruszką
w słonym karmelu i prażonymi orzechami podany z limonkowym sosem
winegret (7, 8, 10)

230 g

Krucha sałata rzymska z grillowaną piersią kurczaka bądź krewetkami
(4 szt.) pomidorami koktajlowymi, pikantnymi grzankami oraz klasycznym
sosem Cezar (1, 2, 3 ,4, 7)

230 g 30 zł / 40 zł

PRZYSTAWKI

29 zł

Krewetki z patelni na maśle z chili, czosnkiem, białym winem i pietruszką
podane z grzankami (1, 2)

7 szt.

48 zł

Siekany tatar z wędzonego pstrąga mazurskiego z delikatnym sosem
szpinakowym podany z pieczywem (1, 4, 5, 10)

120 g

29 zł

Mazurski tatar wołowy z szalotką, konserwowym ogórkiem
i marynowanymi grzybami podany z pieczywem oraz żółtkiem jaja kurzego
na życzenie Gościa (1, 3, 7)

120 g

38 zł

dania główne

Wykaz alergenów w potrawie:

Pennette z grzybami leśnymi w kremowym sosie ze świeżym tymiankiem
(1,3,6,7)

200 g

32 zł

Orkiszowe pierogi z mięsem kaczki i sosem podgrzybkowym (1, 3, 6, 7)

10 szt.

36 zł

Papardelle z krewetkami Tiger, czosnkiem, oliwkami, pastą chili,
suszonymi pomidorami i świeżym szpinakiem (1, 2, 3, 6, 7)

220 g

38 zł

DESERY

1 zawiera gluten, 2 zawiera skorupiaki, 3 zawiera jaja, 4 zawiera ryby, 5 zawiera orzeszki ziemne,
6 zawiera soję, 7 zawiera białko mleka i laktozę, 8 zawiera orzechy, 9 zawiera seler, 10 zawiera
gorczycę, 11 zawiera nasiona sezamu, 12 zawiera dwutlenek siarki, 13 zawiera łubin, 14 zawiera
mięczaki
Jeżeli mają Państwo specjalne restrykcje żywieniowe, alergię lub zalecenia medyczne prosimy o
poinformowanie osoby przyjmującej Państwa zamówienie w celu przekazania wszelkich uwag do
naszego Szefa Kuchni.
Opłata Room Service - 30 zł

Brownie ze słonym karmelem i prażoną kasza gryczaną (1, 3, 7)

120 g

22 zł

Szarlotka z aromatem cynamonu i lodami waniliowymi (1, 3, 7)

120 g

19 zł

Czas oczekiwania na zamówienie wynosi do 45 minut.
Pytania dotyczące świadczonych przez nas usług gastronomicznych prosimy kierować
pod nr. tel. 310.

marina lake
Tawerna przy prywatnej plaży hotelowej
dostępna w godzinach 11:00 - 19:00.
Burger z bułką naszego wypieku z żebrami BBQ z ekologicznej
wieprzowiny z remoladą z cebuli naszymi piklami i wędzonym ketchupem
stworzonym na bazie bekonu z zaprzyjaźnionej wędzarni (1,3,7,9,10)

200 g

36 zł

Burger z bułką naszego wypieku z grillowanym serem korycińskim
200 g
słodko kwaśnymi grzybami i sosem tatarskim na ucieranym przez nas majonezie
z dodatkiem naszych marynowanych ogórków śremskich (1,3,7,10)

36 zł

Vege burger z pieczonych ziemniaków i zielonych warzyw sezonowych 200 g
bułką naszego wypieku, marynowanymi piklami z ogórka oraz sosem Salsa Rosa
z musztardą francuską (1,3,7,10)

36 zł

Bajgiel wypiekany na ciemnym piwie z regionalnego browaru
z wędzonym pstrągiem z lokalnej wędzarni z dziedzictwem kulinarny
Warmii i Mazur, marynowaną czerwona cebulą i kaparami (1, 3, 4, 7, 10)

180 g

Butter chicken z zagrodowego wiejskiego kurczaka na bazie ubijanego 160 g
35 zł
przez nas masła z ryżem Bassmati, prażoną szalotką, nerkowcami i dymkami (5,7,8,9,11) 		
Frytki belgijskie przyprawione wg Szefa Kuchni lub saute (7,8,9)

200 g

17 zł

34 zł

Marinki – chrupiące kurczaczki z frytkami i surówką (1,3,7,8,9)

250 g

22 zł

Bajgiel wypiekany na ciemnym piwie z regionalnego browaru
180 g
z humusem Garam Masala z czerwonej soczewicy, kimchi naszej fermentacji,
majonezem z batatów i limonki oraz prażonymi szalotkami (1, 3, 7, 11)

34 zł

NAPOJE ZIMNE

Bajgiel wypiekany na ciemnym piwie z regionalnego browaru
180 g
z wędzonym sumem z lokalnej wędzarni z dziedzictwem kulinarnym
Warmii i Mazur, twarogiem z dodatkiem Mascarpone z ziołami ogrodowymi,
prażonymi nasionami oraz piklowaną w oliwie i regionalnym occie z naturalnej
fermentacji z papryką oraz warzoną przez nas konfiturą cytryna-muscovado (1,3,7,11)

34 zł

Panierowany ryż Arborio do wyboru z mozzarellą lub regionalnym kozim
serem, z dodatkiem suszonych pomidorów, karczochów i szalotki (1,7,9)

120 g

35 zł

Ręcznie wyrabiane gnocchi z mulami i ciecierzycą w sosie pomidorowym 140 g
na bazie pomidorów San Marzano hodowanych na glebach wulkanicznych
z suszonymi pomidorami, nacią pietruszki i parmezanem (1,3,7,14)
		

35 zł

Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta,
Sprite, Tonic Kinley
Soki owocowe Cappy (różne smaki)
Herbata mrożona (cytryna, brzoskwinia)
Woda Mineralna Cisowianka
Napój energetyczny Red Bull
On Lemon Gruszka/ Limonka/ Rabarbar

NAPOJE GORĄCE

33 cl
33 cl
25 cl
50 cl
25 cl
33 cl

Espresso 		
Doppio Espresso 		
Caffe Crema 		
Cappuccino 		
Herbata 		

PIWO

9 zł Regionalny Browar Kormoran
(Świeże, Rewolucje, Miodne)
9 zł Corona Extra
9 zł Pilsner Urquell
8 zł Lech Free bezalkoholowe
16 zł Desperados
12 zł

50 cl

16 zł

35 cl
33 cl
33 cl
50 cl

15 zł
15 zł
12 zł
16 zł

Wino białe / czerwone
20 cl
Prosecco
20 cl
Aperol Spritz 		
(Aperol, Prosseco, woda gazowana,
pomarańcza)

25 zł
34 zł
34 zł

WINO & DRINKI

10 zł
16 zł
10 zł
12 zł
10 zł

MARINA SPA & WELLNESS
Strefa Wellness z widokiem na panoramę Jeziora Wulpińskiego oferuje kompleks saun, jacuzzi oraz trzy baseny: basen rekreacyjny
o powierzchni lustra wody około 100 mkw z towarzyszącym mu brodzikiem dla dzieci, a także dwa baseny wypoczynkowe.
W ciągu roku, w zależności od pogody dostępny jest również basen zewnętrzny.
Strefa Wellness dostęna jest dla naszych Gości: pn.: 10:00 – 21:00, wt. – ndz.: 9:00 – 21:00
Limit osób mogących jednocześnie przebywać na basenie wraz z ratownikami - 70 osób.
Limit osób w saunach - 2 osoby.

ORIENTALNE MARINA SPA
Gabinety SPA dostępne są wyłącznie dla Gości hotelowych
codziennie od godziny od 9:00 do 21:00.

ZABIEGI ORIENTALNE
Masaże

MasażE częściowe

BALIJSKI MASAŻ WITALIZUJĄCY – masaż całego ciała o właściwościach
zdrowotnych, bazujący na tradycyjnych technikach indonezyjskich, w których
wykorzystuje się głębokie oddziaływanie dłońmi. Masaż poprawia krążenie krwi i
kanały przepływu energii, przynosząc relaks, odprężenie i doskonałe samopoczucie.

SUSHI CEREMONY – zabieg na twarz połączony z rozluźniającym, balijskim
masażem twarzy intensywnie odżywiającym i poprawiającym ukrwienie skóry.
Ceremonia pielęgnacyjna oparta na wielowiekowych tradycjach. Aktywne
składniki pochodzenia roślinnego, głównie kompleks roślin alpejskich
sprawiają, że skóra zostaje oczyszczona z toksyn, nabiera blasku i witalności.

230 zł / 60 min
400 zł / 60 min ceremonia dla Dwojga

OTWÓRZ DRZWI DO NIEZWYKŁEGO ŚWIATA
W KTÓRYM BIJE SERCE INDONEZJI

MASAŻ LOMI LOMI – masaż relaksacyjny z elementami masażu klasycznego
wykonywany już przez hawajskich, starożytnych szamanów w zabiegach rytualnych.
Służył oczyszczeniu, wzmocnieniu i uzdrawianiu. W tej technice charakterystyczne
jest masowanie przedramionami, rozciąganie i wykonywanie przez terapeutę pełnych
gracji ruchów dzięki czemu masaż charakteryzuje się wyjątkową harmonią. Masaż
wzbogacony jest działaniem naturalnego olejku żurawinowego, który doskonale
wpływa na zmysły a jednocześnie poprawia elastyczność i jędrność skóry.
260 zł / 60 min
JAPOŃSKI MASAŻ SHIATSU – japońska odmiana masażu zdrowotnego, polegająca
na stosowaniu odpowiedniego ucisku dłoni i technik manipulacyjnych. Masaż pozwala
na stymulowanie wewnętrznej energii organizmu w celu usunięcia z niego różnych
stanów chorobowych. Shiatsu pobudza samouzdrawiające siły organizmu, utrzymuje
ciało, intelekt i duszę w harmonijnej równowadze.
280 zł / 60 min
POLINEZYJSKI MASAŻ RELAKSACYJNY – głęboko relaksujący masaż
wykorzystujący naturalne dobro olejku kokosowego, przeznaczony dla osób
zmagających się ze stresem, potrzebujących odprężenia i preferujących łagodne
techniki relaksacyjne. Olejek kokosowy o niepowtarzalnej zawartości składników
odżywczych, posiada silne właściwości natłuszczające i antybakteryjne. Zniewalający
kokosowy zapach wprowadza w stan głębokiego odprężenia. Masaż wykonywany
jest w rytm oddechu, miękką częścią przedramion. Doskonale regeneruje naskórek,
ujędrnia skórę nadając jej subtelności.
230 zł / 60 min
400 zł / 60 min ceremonia dla Dwojga
INDONEZYJSKI MASAŻ CZEKOLADOWY – masaż energetyzujący z użyciem 72%
czekolady, to prawdziwa uczta dla ciała i zmysłów. Masaż indonezyjski łączy w sobie
techniki jawajskie oraz balijskie, jest częścią starożytnego, indonezyjskiego systemu
uzdrawiania, w którym wykorzystuje się głębokie oddziaływanie dłońmi służące
rozluźnieniu mięśni. Użyta do masażu czekolada sprawia, że skóra pięknie pachnie i
jest wspaniale nawilżona.
260 zł / 60 min
INDONEZYJSKI MASAŻ GORĄCYMI KAMIENIAMI – masaż ogrzanymi kamieniami
bazaltowymi, które w kontakcie z ciałem oddają swoja energię przywracając skórze
elastyczność i odżywienie. Przyjemne ciepło, którego skóra doświadcza podczas
masażu wpływa na głębokie odprężenie ciała, poprawia pracę układu krwionośnego i
limfatycznego oraz kondycję mięśni przywracając ich zdolność do pracy.
230 zł / 60 min
Masaż Gorącym Masłem Shea – relaksacyjny, głęboko rozluźniający masaż
wykonywany przy użyciu masła Shea. W wyjątkowy sposób łączy wiele technik
wschodnich z aromaterapią i pielęgnacją ciała. Skóra staje się miękka i nawilżona dzięki
szlachetnej mieszance maseł i olejów naturalnych.
230 zł / 60 min

140 zł / 30 min
BALIJSKI MASAŻ PLECÓW I KARKU – masaż o właściwościach
zdrowotnych, który rozluźnia spięte mięśnie i głęboko relaksuje. Wprowadza
ciało w stan pełnej harmonii, spokoju oraz duchowej odnowy.
160 zł / 25 min
BALIJSKI MASAŻ GŁOWY I KARKU – przynosi głęboki relaks, rozluźnienie a
także ulgę w dolegliwościach będących następstwem stresu. Likwiduje uczucie
niepokoju wprowadzając w stan głębokiego odprężenia.
110 zł / 25 min
BALIJSKI MASAŻ STÓP – masaż stosowany zarówno w celach leczniczych
jak i relaksacyjnych. Pobudza receptory znajdujące się na stopach dzięki
czemu usprawnia działanie układu nerwowego oraz systemu hormonalnego.
Wspomaga także odtruwanie organizmu z toksyn i poprawia jakość snu.
110 zł / 25 min

RYTUAŁY
POLINEZYJSKI RYTUAŁ TROPIKALNY – zabieg na bazie naturalnego
peeling’u cukrowego o zapachu tropikalnych owoców oparty na 100%
maśle Shea połączony z masażem polinezyjskim o właściwościach głęboko
relaksujących. Peeling wzbogacony olejami: kokosowym oraz arganowym,
doskonale oczyszcza i usprawnia mikrokrążenie skutecznie nawilża
i regeneruje. Zawarte w nim pestki truskawki gwarantują intensywne
złuszczenie zrogowaciałego naskórka, wykazują również właściwości
antyoksydacyjne, antybakteryjne, regenerujące i ochronne. Pomagają
zwalczać wolne rodniki i hamować procesy starzenia się skóry, przyczyniają
się także do utrzymania odpowiedniego poziomu jej nawilżenia.
350 zł / 90 min
BALIJSKI RYTUAŁ PAPAYA – zabieg na bazie naturalnego peelingu
cukrowego o zapachu Papai oparty na 100% masłach Shea połączony
z masażem balijskim. Peeling wzbogacony jest relaksującymi aromatami
– olejami: kokosowym, migdałowym, macadamia. Cukier oraz pestki
malin zawarte w peelingu są doskonałym środkiem złuszczającym, który
skutecznie usuwa martwy naskórek. Bogactwo antyoksydantów zapobiega
przedwczesnemu pojawieniu się oznak starzenia, przywraca skórze jędrność
i elastyczność. Naturalne masło Shea doskonale nawilża i natłuszcza skórę
nadając jej jedwabistą miękkość.
350 zł / 90 min
BALIJSKI RYTUAŁ GOLDEN – zabieg na bazie naturalnego olejku golden,
łączący w sobie balijski masaż twarzy, głowy i karku. Rytuał o właściwościach
silnie rozluźniających i relaksujących. Skóra po zabiegu pozostaje jędrna
i elastyczna, olejek jest cenną dawką kwasu linolowego, posiada właściwości
natłuszczające oraz antybakteryjne.

250 zł / 60 min

Cennik atrakcji hotelowych
rowerek
biegowy
rower
trekkingowy
rower
dziecięcy

1h

dzień

10zł

40zł

bule

40zł

90zł

/ do 4h

30zł

dzień

30zł

60zł

tenis
ziemny

45zł

badminton

15zł

50zł

kręgle

60zł

bilard

40zł
/1h

40zł

hulajnoga	 50zł
80zł
elektryczna / 30 minut / 1 godzina

100zł

/ 15 minut / 1 godzina
/ 1 tor

/ do 4h

20zł

segway

/ + kaucja 100zł

/ do 4h

Hulajnoga 10zł
dziecięca
/ do 4h
Nordic
walking

1h

piłka bezpłatnie
do siatkówki

Cennik wypożyczenia
sprzętu wodnego
1h

dzień*

łódż coco 4 osobowa

120zł

600zł

łódż namara 6 osobowa

200zł

1000zł

łódż żaglowa z instruktorem		
450zł
deska sup dziecięca

30zł

110zł

deska sup

50zł

200zł

windsurfing

30zł

110zł

WINDSURFING z instruktorem 100zł
kajak

30zł

110zł

łódż wiosłowa

30zł

110zł

rower wodny

50zł

200zł
* do 6 h

REGULAMIN HOTELU
1. Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści
tego regulaminu przez osobę najmującą pokój, zwaną dalej Gościem.
2. Najmujący pokój Gość hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi
Recepcji celem zameldowania, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego
tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób
umożliwiający zameldowanie Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania karty dostępu do pokoju.
3. Na karcie meldunkowej Gość składa własnoręcznie czytelny podpis.
4. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Hotelu zgodnie z
ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018r.
poz.1000). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania.
5. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
6. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00
w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
7. Życzenie przedłużenia pobytu w hotelu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym
upływa termin najmu pokoju, co jednak nie zobowiązuje Hotelu do przedłużenia pobytu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę
posiadanych wolnych pokoi.
8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po
godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną
dobę wynajmu pokoju według cen pełnych. W przypadku, gdyby przedłużenie pobytu nie było możliwe - personel hotelu usunie wszystkie rzeczy
najmującego znajdujące się w pokoju i zdeponuje je do czasu odbioru przez
najmującego pokój.
9. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.
10. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00.
11. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby
dorosłej, z cennika dostępnego w recepcji hotelu.
12. Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się
pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

13. W hotelu obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu sportowego i rekreacyjnego (np. rowery, hulajnogi, segway, pontony, deski SUP, itp.) do pokojów hotelowych,na tarasy i balkony. Przywiezione przez Gościa w/w sprzęty muszą zostać odstawiane w miejscu do tego celu przeznaczonym (informacja
w Recepcji). Za nieprzestrzeganie w/w zalecenia obsługa hotelu podczas
serwisu ma prawo wynieść sprzęt do depozytu.
14. Na terenie obiektu hotelowego (Lobby oraz pozostałej części budynku) obowiązuje zakaz jeżdżenia na rowerkach, deskorolkach, hulajnogach i innym
sprzęcie sportowym.
15. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
16. W hotelu, w tym: w pokojach, łazienkach, na holach, korytarzach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów (w tym papierosów elektrycznych) i
wyrobów tytoniowych - z wyłączeniem miejsc do tego celu wyznaczonych.
17. Dopuszczenie do zapachu dymu papierosowego lub innych wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne ze zgodą najmującego
pokój na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 900 złotych.
18. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 7.00
dnia następnego.
19. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług hotelu mają
obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób. Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia
usług osobie, która narusza tę zasadę.
20. Najmujący pokój Gość hotelu ma obowiązek zapoznania się z wyposażeniem pokoju i zachowania go w stanie nienaruszonym. Zabronione jest wynoszenie mebli i wyposażenia poza obręb pokoju hotelowego.
21. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
22. Podczas zameldowania Gość otrzymuje kartę – klucz do pokoju. Za jej zgubienie Hotel ma prawo obciążyć Gościa kwotą 20 zł.
23. Podczas zameldowania Gość otrzymuje kartę ręcznikową. Za jej zgubienie,
niezwrócenie podczas wymeldowania Hotel ma prawo obciążyć Gościa
kwotą 40 zł/ za kartę.
24. W przypadku zabrudzeń wymagających specjalnych czynności środków
czyszczących w celu ich usunięcia i zneutralizowania, najmujący pokój zobowiązany jest do pokrycia kosztów sprzątania w kwocie: 500 - 900 złotych,
wg wyceny hotelu.
25. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń
elektrycznych nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe
nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV oraz komputerowych.
26. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest: a) używanie w
pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci. b) używania na terenie należącym do hotelu otwartego
ognia oraz grillów.

27. W przypadku alarmu pożarowego i jego konsekwencji w postaci między
innymi ewakuacji budynku na skutek działania Gościa hotelowego - Gość
ponosi koszty: akcji ewakuacyjnej, przywrócenia budynku hotelu do stanu
funkcjonowania przed ewakuacją, jak również koszty roszczeń ze strony
osób trzecich, jeśli te roszczenia pojawią się w związku z alarmem pożarowym i jego konsekwencjami.
28. Każdorazowo opuszczając pokój Gość ma obowiązek zamknąć drzwi i okna
oraz upewnić się, że są zamknięte tak, aby dostęp osób trzecich do pokoju
nie był możliwy. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utratę
rzeczy z powodu pozostawienia otwartego okna lub drzwi do pokoju.
29. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie
zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia
na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt
dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują
zbyt dużo miejsca.
30. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na jego wyraźną prośbę, na adres
przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel
przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a następnie przekaże je na cele
dobroczynne lub do użytku publicznego.
31. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, hotel może
odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka
zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu
hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia hotelu i terenu należącego do hotelu.
32. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego
pobytu naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub
Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób
przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
33. Bliżej Natury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadząca Hotel
Marina Club Siła 100, 11-036 Gietrzwałd, na podstawie pisemnego zezwolenia, udzielonego przez Gościa obciąży kartę kredytową/debetową Gościa
z tytułu należności stwierdzonych po wymeldowaniu..

ATRAKCJE
Informacja
TURYSTYCZNE W REGIONIE o kanałach
Stadnina Koni „Hippika”, Tomaszkowo
tel. 895 136 700
Kartasiówka. Stacja Narciarska, Ruś,
tel. 603 597 048
Ośrodek Narciarski „Kurza Góra”, Kurzętnik
tel. 692 693 072
Aeroklub Warmińsko-Mazurski, Olsztyn,
tel. 89 527 52 40
Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn
tel. 89 527 95 96
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Olsztyn
tel. 89 650 04 40
Filharmonia Warmińsko – Mazurska, Olsztyn
tel. 89 527 51 75
Teatr im. Stefana Jaracza, Olsztyn
tel. 89 527 59 59
Teatr Lalek, Olsztyn
tel: 89 538 70 38
Papugarnia, Olsztyn
tel. 89 672 60 56
Park Trampolin 7 Jump Street, Olsztyn
tel. 668 037 709
Escape Room Olsztyn
tel. 506 760 033
Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny, Olsztynek
tel. 89 519 21 64
Muzeum bitwy pod Grunwaldem
tel. 89 647 22 27
Zamek Krzyżacki w Malborku
tel. 55 647 09 78

ZASADY
POSTĘPOWANIA

telewizji hotelowej

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TVP 1
TVP 2
Polsat
TVN
TV 4
TVN 7
TV 6

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TVP Kultura
TVP Historia
TV Puls
Puls 2
Eska TV
Polo TV
TTV

W PRZYPADKU POŻARU
15.
16.
17.
18.
19.

RTL Television
TVP 3 Olsztyn
TVP Info
TVP ABC
Marina Club

Podstawowym środkiem do ogłaszania alarmu w razie pożaru jest dźwiękowy
system ostrzegawczy, który powiadamia osoby przebywające w pokojach
hotelowych i innych pomieszczeniach o tym, że wystąpiło zagrożenie.
W przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji należy:
1. Zachować spokój, nie wywoływać paniki.
2. Po usłyszeniu alarmu lub komunikatu ewakuacyjnego należy natychmiast
opuścić pokój.
3. Podporządkować się poleceniom Służb lub kierującego akcją ratowniczą.
4. Opuść zagrożony budynek oznakowany drogami ewakuacyjnymi lub
wskazanymi przez pracowników.
5. UWAGA: W razie alarmu pożarowego windy zostaną automatycznie
wyłączone. Należy poruszać się klatkami schodowymi wskazanymi jako drogi
ewakuacyjne.

