
V ITAJTE NA CHATE AQUALAND 
 
 
Sme radi, že ste sa vybrali stráviť Vašu dovolenku na chate Aqualand.  Je naším  
prianím, aby ste boli s Vaším pobytom spokojní a vždy sa k nám s radosťou 
vrátili ako k starým dobrým priateľom.  V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete 
kedykoľvek obrátiť na náš personál , ktorý  Vám vždy  ochotne pomôže.   
Pred Vaším príchodom by mali byť izby čisté a pripravené pre Vás. 
Prosíme Vás,  aby ste si prezreli izbu. Budeme radi, ak nám dáte vedieť, čo by 
sme v budúcnosti na chate mohli vylepšiť a čo by Vám v budúcnosti  urobilo 
radosť.    
 
Počas Vášho pobytu Vás chceme poprosiť, aby ste rešpektovali naše pravidlá na 
chate, ktorými Vám chceme zjednodušiť pobyt.   
 

POČAS POBYTU:   
 
✓ Fajčenie vo vnútri chaty nie je povolené. Fajčiť môžete vonku na 

terase a ohorky dávajte do popolníkov. 
 

✓ Chráňte prírodu a užívajte život okolo Vás v harmónii.  Šetrite 
elektrickú energiu, pitnú vodu a recyklujte odpad, ktorý vytvoríte.  

 
✓ Domáci miláčikovia  sú dovolení len so schválením manažmentu 

chaty. 
 

✓ Buďte ohľaduplní k druhým hosťom. V čase od  23:00 hod. do 7:00 
hod.  dodržiavajte nočný kľud. Chata je veľmi hlučná, najmä  podlahy 
na poschodiach.   Prosíme Vás, aby  ste mali na mysli, že každý má 
právo dobre sa vyspať,  tak ako aj vy. 

 
✓ Dávajte si pozor na Vaše veci. Manažment nezodpovedá za stratené 

alebo ukradnuté veci.    
  

PRED ODCHODOM:  
 

✓ Odubytovať sa musíte pred 11. hod.   
 

✓ Prosíme Vás, pred odchodom vyzliečte obliečky a prineste nám ich k 
baru.  

 
✓ Odstráňte všetky odpadky a prázdne fľaše pred Vaším odchodom z izby. 

 
 

 



PRAVIDLÁ KUCHYNE:  
 
Kuchyňa je k dispozícií VŠETKÝM ubytovaným hosťom, preto je dôležité 
dodržiavať nasledujúce pravidlá: 
 

✓ Vaša mama tu nepríde za vami popratať. Ak si niečo zašpinil, tak to po 
sebe uprac. Ak si niečo vzal, tak to vráť na miesto.    

 
✓ Pred odchodom vezmi so sebou všetky rýchlo sa kaziace potraviny z 

chladničky.  Označ potraviny fixkou, ktoré chceš darovať chate ako 
”darované”. 

 
Dúfame, že zažijete na chate nádherný pobyt a  rešpektovanie týchto  
pravidiel nám pomôžu odbúrať všetky nejasnosti.  Vážime si Váš názor a 
preto veríme, že nám dáte otvorene vedieť, čo Vám do budúcna môže Váš 
pobyt vylepšiť.  
 
S úctou, 
 
Aqualand prevádzkovateľ  


