
RECEPCIÓ tel: 11 & 17    

Kedves vendégünk!
Szobáját a megérkezés napján 14 órától, az elutazás napján10 óráig 
veheti igénybe.    A reggelit  7.00 és 09.00 óra között szolgáljuk fel.

Dear Guests!
You may occupie your room at 14.00 p.m. On day of arrive until
10.00 a.m. On the day of depart. We serve up your breakfast between
7.00 a.m. and 09.00 a.m.

Lieber Gast!
Das Zimmer Können Sie am Tag der Ankunft von 14 Uhr, an Tag
der Abfart bis 10 Uhr in beanspruch nehmen. Das Frühstück servieren 
wir von 7 Uhr bis 09 Uhr.   
 

 tel: 0623/440440  fax: 0623/440430

Breakfast 07:00 - 09:00

olympospanzio@gmail.huwww.olympospanzio.hu

Wifi password:
zeusandyou

  A SZOBÁKBAN NYITOTT ABLAK MELLETT IS SZIGORÚAN TILOS!

Ital-Drinks:  sör, beer    390,-Ft
                           cola-fanta    350,-Ft

 
                             víz, water    200,-Ft

                              kávé, coffee   350,-Ft            
             tea, tea    350,-Ft            

             bor, wine 1dl    200,-Ft            

Fő-Person      Á r-Price
   1                    45,- €
   2                    55,- €
   3                    65,- €
   4                    75,- €
Apt.  4                85,- €

  

Nyitva  Open: 06:00  24:00

Tájékoztató füzet
Information booklet Informationbroschüre

 Kedves Vendégünk

Az alábbiakra hívjuk fel szíves figyelmét.

Tűz esetén a szobák és az épületben kézi hangszórókon keresztül 
valamint élő szóval történik a riasztás, többszöri bemondással:
„Figyelem! Tűz van! Az épületet hagyják el!”

Ha a tüzet Ön észleli, kérjük, riasszon élőszóval, értesítse szomszédait
és a személyzetet. Kövesse a személyzet utasításait. Őrizze meg a nyugalmát. 
Ahol tüzet észlel, ott az ajtót csukja be.

A veszélyeztetett területről történő menekülést elősegítő tanácsok:

- Meggondoltan cselekedjünk, kerüljük a pánikot.
- Menekülésre a természetes kijáratokat / folyosó, lépcsőház, kijárati ajtó /
   használjuk,
- A lehető legrövidebb úton hagyjuk el a veszélyeztetett területet.
- Ha a veszélyhelyzet indokolja a testünket szorosan burkoljuk be vizes 
  pokróccal, ruhákkal, a füstmérgezés ellen orr, száj elé nedves kendőt kössünk.
- Amennyiben a menekülési utat füst zárja el, maradjon a szobában, csukja be
  az ajtót, mutatkozzon az ablakban, menjen az erkélyre és várja meg a tűzoltóság
  megérkezését.

Kérjük a tűzesetek megelőzése érdekében tartsa be az alábbi előírásokat!

- Ne használjunk a szobában pirotechnikai anyagot és gyertyát.
- Ne használjon villanymelegítőt, kávéfőzőt merülő forralót, vasalót
  és más nagyteljesitményű elektromos berendezést a szobájában.
- Ne használjon hibás, sérült elektromos berendezést.

Tájékozódjon:
   a lépcsőház és a menekülési útvonalak elhelyezkedéséről,
   a tűzoltó készülékek és a tűzcsapok hollétéről, kezeléséről,
   a segélykérési lehetőségekről.                                     
  

Mentők                               104
Tűzoltóság                          105
Rendőrség                           107
Egységes segélykérőszám   112

Our dear guest

Please note the following.

In the event of a fire in the rooms and in the building, it passes through 

handheld speakersas well as live word alarms with multiple calls:

"Attention! There's fire! The building is leaving! ”

If fire is detected by you, please alert live by notifying your neighbors

and the dagger. Follow the instructions of the staff. Keep calm. 

Where fireyou close the door there.

Tips for escaping from an endangered area:

- Let's act carefully to avoid panic.

- Escape the natural exits / corridor, staircase, exit door /used

- Leave the danger area as quickly as possible.

- If the situation warrants, our bodies should be tightly covered with water

  Use a damp cloth, clothing, and a wet cloth in front 

 of the nose and mouth to prevent smoke poisoning.

- If the escape route is blocked by smoke, remain in the room, close it

  the door, point to the window, go to the balcony and wait for the fire 

  department arrival.

Please follow the instructions below to prevent fires!

- Do not use pyrotechnics or candles in the room.

- Do not use an electric heater, coffee machine, immersion kettle, iron

  and other high-power electrical equipment in your room.

- Do not use loud, damaged electrical equipment.

Learn about:

   the location of the stairway and escape routes,

   location and handling of fire extinguishers and hydrants,

   about the ways to request help

Ambulances                            104
Fire Fighers                             105
Police                                        107
General Emergency Number    112

Krankenwagen                    104
Feuerwehrleute                    105
Polizei                                 107
Allgemeine Notrufnummer   112

Lieber Gast

Bitte beachten Sie folgendes.

Im Brandfall in den Räumen und im Gebäude gelangt es über Handlautsprecher

sowie Live-Wortalarme mit mehreren Anrufen:

„Achtung! Da ist Feuer! Das Gebäude geht! "

Wenn Sie einen Brand entdecken, benachrichtigen Sie bitte Ihre Nachbarn

und der Dolch.

Befolgen Sie die Anweisungen des Personals. Bleib ruhig. Wo Feuer

Sie schließen die Tür dort.

Tipps für die Flucht aus einem gefährdeten Gebiet:

- Gehen wir vorsichtig vor, um Panik zu vermeiden.

- Entfliehen Sie den natürlichen Ausgängen / Korridor, Treppe, Ausgang Tür /

   hasznéljuk,

- Verlassen Sie den Gefahrenbereich so schnell wie möglich.

- Wenn die Situation es erfordert, sollte unser Körper dicht mit Wasser bedeckt

   sein Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, Kleidung und ein feuchtes Tuch vor

   Nase und Mund, um eine Rauchvergiftung zu vermeiden.

- Wenn der Fluchtweg durch Rauch blockiert ist, bleiben Sie im Raum,

  schließen Sie ihn die Tür, zeigen Sie zum Fenster, gehen Sie zum Balkon und

  warten Sie auf die Feuerwehr Ankunft.

Bitte folgen Sie den untenstehenden Anweisungen, um Brände zu vermeiden!

- Verwenden Sie keine Pyrotechnik oder Kerzen im Raum.

- Verwenden Sie keine elektrische Heizung, Kaffeemaschine, Wasserkocher

   oder Bügeleisen und andere elektrische Hochleistungsgeräte in Ihrem Zimmer.

- Verwenden Sie keine lauten, beschädigten elektrischen Geräte.

   Erfahren Sie mehr über:

   die Lage des Treppenhauses und der Fluchtwege,

   Ortung und Handhabung von Feuerlöschern und Hydranten,

   über die Möglichkeiten, um Hilfe anzufordern

House rule

Ágynemű
Cipőápoló eszköz
Csomagmegőrzés 
Éjjeliszekrény
Fürdőszoba
Hűtő
Hajszárító
Hitelkártya
Ital
Információ
Információ
Játszótér
Légkondi
Online foglalás
Olvasólámpa
Rádió
Szobák
Szappan
Széf
TV
Takaró, párna
Törülköző 
Takarítás
Terasz 
Telefon
Tükör
Varrókészlet
Vasaló
Vendég értékelés
Vendég panaszkezelés
WIFI

Ágynemű heti egyszer cserélve. 
Kérésre.
Csomagmegőrzés érkező és távozó vendégek részére.
Éjjeliszekrény, lerakóhely az ágynál
Fürdőszobákban mosdókagyló, zuhany függönnyel, WC és ablak.
Hűtőszekrény a szobákban.
Hajszárító a fürdőszobában.
Hitelkártya, bankkártya elfogadás.
Italok a bárban.
Napi információ a vendégeknek (pl. időjárás, programajánlat).
Információ, megközelíthetőség, útleírás kérésre vagy az Interneten.
Játéklehetőség gyerekeknek,  játszótér.
A szobákban egyedileg szabályozható légkondicionáló.
Online foglalási lehetőség, elektronikus foglalási saját honlapon.
Olvasólámpa az ágy mellett.
Rádió a közös helységben és minden szobában
Szobák, nem dohányzók!
Becsomagolt szappan.
Széf minden szóbában
TV a reggeliző helységben és a szobákban.
Plusz Takaró. és párna igényelhető
Törülköző csere 3  naponként.
Takarítás naponta a szobákban. 
Terasz asztallal és székekkel.
Vendégek számára elérhető telefonálási lehetőség.
Öltöző tükör, szabad konnektor az ágy mellett.
Kérésre.
Vasaló állvány és vasaló kérésre a szobán kívül.
Vendég értékelés,
 Szervezett vendég panaszkezelés
WIFI, Internet hozzáférés a szobákban.

Házi rend  A-Z

Hotelrichtlinien

13/A

1816/A 12

141516/A

13/A

Menekülési útvonal

Escape route Fluchtweg

Bedding
Shoe care tool
luggage storage
Nightstand
Bathroom
Refrigerator
hairdryer
Credit card
Drink
Information
Information
Playground
Air conditioner
Online booking
Reading lamp
Radio
Rooms
Soap
Safe
TV
Blanket, pillow
Towel
Cleaning
Terrace
Phone
Mirror
Sewing kit
Iron
Guest rating
Guest complaint management
WIFI
 

Bettzeug 
Schuhpflegetool
Gepäckaufbewahrung 
Nachttisch 
Bad
Kältemittel 
Haartrockner
Kreditkarte 
Getränk
Informationen
Informationen
Spielplatz
Klimaanlage 
Online buchen
Leselicht 
Radio
Zimmer
Seife
Safe
Fernseher
Decke, Kissen
Handtuch
Reinigung
Terrasse
Telefon
Spiegel
Flickzeug
Eisen
Gästebewertung
Beschwerdemanagement für Gäste
WIFI

Bed linen changed weekly.
Request.
Luggage storage for incoming and outgoing guests.
Bedside table, bedside table
Bathrooms have sink, shower curtain, toilet and window.
Fridge in the rooms.
Hairdryer in the bathroom.
Credit card, credit card accepted.
Drinks at the bar.
Daily information for guests (eg weather, program offer).
Information, accessibility, directions on request or on the Internet.
Playground for children, playground.
The rooms have individually controlled air conditioning.
Online booking option, electronic booking on own website.
Reading lamp by the bed.
Radio in the common area and in every room
Rooms, non-smokers!
Wrapped soap.
Safe in every room
TV in the breakfast room and in the rooms.
Plus Blanket. and pillows available
Towel change every 3 days.
Daily maid cleaning.
Terrace with table and chairs.
Guests may make use of the telephone.
Dressing mirror, free socket next to the bed.
Request.
Iron stand and iron on request outside the room.
Guest rating,
 Organized guest complaint handling
WIFI, Internet access in the rooms.

Die Bettwäsche wird wöchentlich gewechselt.
Anfrage.
Gepäckaufbewahrung für ein- und ausgehende Gäste.
Nachttisch, Nachttisch
Die Badezimmer haben Waschbecken, Duschvorhang, Toilette und Fenster.
Kühlschrank in den Zimmern.
Föhn im Bad.
Kreditkarten werden akzeptiert.
Getränke an der Bar.
Tägliche Informationen für Gäste (zB Wetter, Programmangebot).
Informationen, Erreichbarkeit, Anfahrt auf Anfrage oder im Internet.
Kinderspielplatz, Spielplatz.
Die Zimmer verfügen über eine individuell regulierbare Klimaanlage.
Online-Buchungsmöglichkeit, elektronische Buchung auf eigener Website.
Leselampe am Bett.
Radio im Gemeinschaftsraum und in jedem Raum
Zimmer, Nichtraucher!
Eingewickelte Seife.
Safe in jedem Zimmer
TV im Frühstücksraum und in den Zimmern.
Plus Decke. und Kissen zur Verfügung
Handtuchwechsel alle 3 Tage.
Tägliche Reinigung der Zimmermädchen.
Terrasse mit Tisch und Stühlen.
Die Gäste können das Telefon benutzen.
Kosmetikspiegel, freie Steckdose neben dem Bett.
Anfrage.
Bügeleisen und Bügeleisen auf Anfrage außerhalb des Zimmers.
Gästebewertung,
 Organisierte Bearbeitung von Gastbeschwerden
WIFI, Internetzugang in den Zimmern.
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