INFO

No Smoking
Please!
We would like to raise your attention that in case of causing a
false fire alarm or setting the safety alarm off, we must
charge € 384 (netto cash) for alerting the authorities!
Thank you for understanding!

Vă rugăm să
nu fumați!
Dorim să vă atragem atenția că în cazul în care de a provoca o
alarmă falsă de incendiu sau de a declanșa alarma de
siguranță, noi trebuie să percepem 384 EUR (numerar net)
pentru alertarea autorităților!

Köszöntjük
Szállodánkban!
Szolgáltatásaink:
Érték megőrzés*
Kerékpár bérlés
(előre egyeztetett időre)*
Transzfer a Bécsi repülőtérre*
Csoportos kedvezmény
Virág bekészítés kérésre*
Ital bekészítés kérésre*
Törzsvendég kedvezmény
Csomagszállítási szolgáltatás
kérésre
Külső és belső kommunikációra
alkalmas eszköz – kérésre –
kezelési útmutatóval.

Törölközők napi cseréje kérésre
Napi takarítás és ágyneműcsere
Ágynemü heti min. egyszeri cseréje,
napi cseréje kérésre
Mosás és vasalási szolgáltatás*
Esernyő a recepción
Parkolás (hosszú távra)*
Csomagmegőrzés *
Varrókészlet kérésre
Cipőtisztitó készlet kérésre
Tisztálkodási szerek:(szobában)
Tusfurdő / Sampon /Folyékonyszappan

*Az árakról érdeklődjön kollégánknál!

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Wifi: MOTEL
Password:: sleepwell
9222 Hegyeshalom, Miklóshalmi u. 1.
GPS: N: 47.92200, E: 17.12218

INFO

Kérjük,
NE dohányozzon!
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy téves
tűzjelzés vagy a biztonsági riasztó
bekapcsolása esetén a hatóságok riasztásáért
384 eurót (nettó / készpénzben) kell
felszámolnunk!
Köszönjük megértésüket!

Welcome
in our hotel!
Our services:
Value preservation*
Daily change of towels on request
Bicycle rental
Daily cleaning and linen change
(by appointment)*
Change of bed linen at least once a week,
Transfer to Vienna airport*
daily change on request
Group discount
Laundry and ironing service*
Flower arrangement
Umbrellas at reception
on request*
Parking (long term)*
Drinks on request*
Luggage storage*
Frequent guest discount
Sewing kit on request
Parcel delivery service on
Shoe cleaning kit on request
request
Toiletries: (in Room)
Device for external and
Shower gel / Shampoo / Liquid soap
internal communication on request - with user manual.

*Call our colleague for prices!!
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