Drodzy Goście!
Z przyjemnością witamy Was w Hotelu*** Dworek Wapionka.
Niezmiernie nam miło, że wybraliście Państwo właśnie nasz Hotel.
Z myślą o Państwa wygodzie, poniżej przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji.
Ważne informacje:
1.Połączenie telefoniczne z pokoju do pokoju jest bezpłatne. Prosimy wybrać „1” przed numerem
pokoju.
2.Bezpłatny dostęp na terenie całego obiektu:
Sieć „Dworek Wapionka”
Login: dworek
Hasło: wapionka
3.Goście zakwaterowani w najnowszej części kompleksu przy zameldowaniu otrzymują kartę
magnetyczną otwierającą drzwi wejściowe do pokoju oraz uruchamiającą prąd w pokoju.
4.Goście zakwaterowani w starszej części obiektu przy zameldowaniu otrzymują klucz do pokoju,
który dodatkowo otwiera drzwi główne budynku oraz bramę parkingową.
Recepcja – Tel. 33:
1.Recepcja jest Państwa opiekunem i doradcą podczas całego pobytu.
2.Czynna 24 godziny na dobę.
3.Możliwość zdeponowania rzeczy wartościowych w hotelowym sejfie.
4.Możliwość zakupu artykułów kosmetycznych.
5.Recepcja udziela informacji dotyczących:
- Górzna i okolic
- Atrakcji dodatkowych
- Sprzętu sportowo-rekreacyjnego.
6. Recepcja chętnie wypożyczy:
- Playstation
- Zabawki dla dzieci
- Rowery
- Kije do Nordic walking
- Gry planszowe
- Sprzęt do gier zespołowych
- Deskę i żelazko do prasowania
7. Rozliczanie i regulowanie należności możliwe codziennie w godzinach 08:00 – 21:50.
Restauracja Karczma Młyn – Tel. 35:
1.Specjalnością naszej restauracji są pstrągi z naszej hodowli oraz dania kuchni staropolskiej.
2.Śniadania serwowane są codziennie od godziny 08:00 do godziny 10:00.
3.Godziny otwarcia
Okres letni:
Poniedziałek – sobota: 12:00 – 22:00*
*Ostatnie zamówienia dań składać można do godziny 21:00.
Niedziela: 12:00 – 20:00**
** Ostatnie zamówienia dań składać można do godziny 19:30.
Okres zimowy:
Poniedziałek – sobota: 12:00 – 21:00*
*Ostatnie zamówienia dań składać można do godziny 20:30.
Niedziela: 12:00 – 20:00**
** Ostatnie zamówienia dań składać można do godziny 19:30.
Hotel***Dworek Wapionka, ul.Wczasowa 1, 87-320 Górzno
Tel. +48 668 558 235, + 48 56 49 88 233 email: recepcja@dworekwapionka.pl,
www.dworekwapionka.pl

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych atrakcji:
•Korzystania ze Strefy Wellness (w strefie relaksu na Osadzie).
•Wędkowania na naszym prywatnym jeziorze z wysepką i figurką Jezusa
(sprzęt, zanęta w Recepcji hotelu)
•Sprzętu wodnego i rekreacyjnego: kajaków, łódek, rowerów wodnych
•Rowerów (znajdujących się za Dworkiem pod Strzechą)
•Boiska do siatkówki (koło parkingu przy Karczmie Młyn)
•Przenośnych grilli (stojących na szczycie Starego Dworku)
•Gier planszowych, zabawek(dostępnych w sali kominkowej)
•Biblioteczki (w sali kominkowej i w Karczmie Młyn)
Szczegóły na temat korzystania ze Strefy Wellness dostępne w Regulaminie Strefy Wellness
Hotelu*** Dworek Wapionka.
Szczegółowe warunki pobytu w Hotelu*** Dworek Wapionka dostępne w Regulaminie Hotelu***
Dworek Wapionka.
Regulaminy dostępne są do wglądu w Recepcji Hotelu oraz Strefy Wellness a także w każdym pokoju
hotelowym.
Jeszcze raz dziękujemy, że zechcieliście Państwo spędzić czas właśnie z nami.
Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy Hotelu*** Dworek Wapionka oraz Restauracji Karczma Młyn
dołożą wszelkich starań aby Państwa pobyt był udany.
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