
INFORMATOR HOTELOWY

Szanowni Goście,

Serdecznie witamy w Five Seasons Karpacz.

Przygotowaliśmy dla Państwa informator, w którym znajdują
się najważniejsze informacje dotyczące pobytu oraz świadczonych
usług. W przypadku pytań lub wątpliwości - Pracownicy obiektu 
są do Państwa dyspozycji.

Życzymy przyjemnego pobytu,

Irena Stachowiak Dyrektor Operacyjny 
wraz z zespołem Five Seasons Karpacz

Śniadanie \\ Breakfast
 

8:00 - 10:00

Bar
 

16:00-21:00

Check-in
 

16:00

Wi-fi
 

FS_w_twoim_stylu

Check-out
 

11:00
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RECEPCJA:
Recepcja jest czynna codziennie od godziny 8.00 do 22.00. 
W godzinach nocnych tj. 22.00 – 8.00  drzwi główne są zamknięte. Do środka dostaniecie
się Państwo za pomocą swojej karty do pokoju. Prosimy, aby pamiętali Państwo o zabraniu
karty do pokoju planując dłuższe wyjście. 

DOBA HOTELOWA
Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 i kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
Chętnie udostępnimy apartament na dłużej, jeśli tylko pozwoli na to dostępność miejsc.
Przedłużenie doby hotelowej jest płatne i wymaga zgłoszenia dzień wcześniej w recepcji.

W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 - 7.00.

POSIŁKI
Śniadania serwujemy w godzinach 8.00 - 10.00

Zapewniamy możliwość zamówienia śniadania z możliwością dostawy w określonych
godzinach do apartamentu za dodatkową opłatą w usłudze Room Service - 30,00 zł.
Menu Room Service znajduje się w Recepcji.

Wilczy Bar
Zapraszamy na popołudniową kawę lub herbatę, a późnym popołudniem na wyśmienite
drinki, lokalne piwa czy specjalnie wyselekcjonowane wina do naszego Wilczego Baru.

SERWIS HOTELOWY

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników serwis hotelowy będzie
odbywać się tylko na życzenie Gości.
Chęć zamówienia serwisu hotelowego prosimy zgłosić osobiście na recepcji
lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 662 220 220
W trosce o środowisko serwis jest dodatkowo płatny : 80,00 zł /serwis, obejmuje on:
- Wymianę ręczników 
- Odświeżenie i zdezynfekowanie łazienki
- Zdezynfekowanie klamek oraz pilota
- Wyniesienie śmieci oraz uzupełnienie o dodatkowe worki 
- Uzupełnienie wody, kawy i herbaty
- Podstawowe środki higieniczne jak: papier toaletowy, chusteczki lub wyrzucenie śmieci –
uzupełniamy/odbieramy bezpłatnie – po wcześniejszym zgłoszeniu Recepcji - osobiście lub
telefonicznie.

WYPOSAŻENIE APARTAMENTU
Na wyposażeniu apartamentów znajdują się prywatna sauna (w kategorii Classic Plus),
łazienka z zestawem kosmetyków, prysznicem i ręcznikami, zestaw do przygotowania kawy
i herbaty, balkon lub taras. Suszarka do włosów - dostępna w łazience.
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PARKING
Na terenie obiektu znajdują się płatne miejsca na parkingu niestrzeżonym w cenie
30 zł/doba/auto. Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. Obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji nie gwarantujemy dostępności
miejsca parkingowego.

BASEN W HOTELU GREEN MOUNTAIN
Goście Five Seasons mogą, w ramach pobytu, korzystać z basenów, saun, oraz jacuzzi
znajdujących się w budynku Hotelu Green Mountain, który mieści na ulicy Sarniej 21,
oddalony ok. 500 metrów od hotelu.
Obowiązuje dodatkowa opłata oraz rezerwacja.*
*więcej informacji udziela Recepcja.

POMOC MEDYCZNA
W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z Recepcją w godzinach 8.00 - 22.00. 
W szczególnych okolicznościach z numerem alarmowym 112 lub 999, OPIEKA MEDYCZNA
znajduje się przy ul. Szpitalnej 1 (3 km od hotelu). W nagłych przypadkach należy udać 
się do Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej - czynne całą dobę
znajduje się przy ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra (25 km od hotelu).
Apteczka pierwszej pomocy – znajduje się w Recepcji. 

WAŻNE TELEFONY: 
Recepcja:  + 48 662 220 220
Numer alarmowy - 112 | Pogotowie ratunkowe - 999 | Straż pożarna - 998 | Policja - 997

ZNISZCZENIA
W trosce o dobry stan wyposażenia naszego obiektu, służącego wszystkim Gościom,
stosujemy zasadę, iż Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego
rodzaju uszkodzenia, zguby lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń
technicznych hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy
odwiedzających. Jeżeli Gość hotelowy wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
obowiązującemu porządkowi hotelowemu lub przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni
korzystanie z innych pomieszczeń w hotelu uciążliwym, hotel może odmówić dalszego
świadczenia usługi bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów.

RZECZY ZNALEZIONE
Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju
hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie
otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela
przez okres 1 miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te staną się własnością
Hotelu. Ze względu na swoje właściwości artykuły spożywcze przechowywane będą przez
okres 24 godzin.
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PALENIE TYTONIU 
Na terenie całego Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Naruszenie zasady 
jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 500 zł 
(za każdorazowe złamanie zakazu). Kara automatycznie zostanie doliczona do Państwa
rachunku.

KARTA KLUCZ:
W przypadku zgubienia karty klucz do drzwi pokojowych zostanie naliczona opłata
50,00 zł/szt.

INTERNET 
Na terenie całego hotelu mają Państwo dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego
Internetu (Wi-Fi).
Hasło do Internetu to : FS_w_twoim_stylu

BANKOMAT
Najbliższy przy ul. Konstytucji 3-ego Maja 5, 58-540 Karpacz

APTEKA 
Najbliższa apteka znajduje się przy ul. Konstytucji 3-ego Maja 45, 58-540 Karpacz

KANTOR 
Najbliższy punkt wymiany walut znajduje się przy ul. Konstytucji 3-ego Maja 31, 58-540
Karpacz

WYKAZ KANAŁÓW TV HOTELOWEJ:

1. TVP 1 HD 11. Polsat 2 HD 23. TVP KULTURA 34. AXN HD PL

2. TVP 2 HD 12. Wydarzenia 24 24. TVP POLONIA 35. AXN SPIN HD PL

3. CANAL+ HD 13. TVP ABC 26. HGTV HD 36. AXN WHITE

4. CANAL+  1 HD 14. DISNEY CHANNEL HD 27. DISCOVERY POLAND 37. PRO 7

5. CANAL+ SPORT 16. TOP KIDS
28. DISCOVERY 

HISTORIA
38. SAT 1

6. TVN 18. 4FUN.TV 29. DISCOVERY LIFE 39. CHILLZET

7. TVN 24 19. EUROSPORT 1 30. SCIENCE POLAND HD 42. RADIO ESKA

8. TVN 24 BIZNES I ŚWIAT 20. EUROSPORT 2 31. CNN 44. VOX FM

9. TVN STYLE 21. TVP HISTORIA 32. EURONEWS  

10. TVN TURBO 22. TVP INFO 33. ALE KINO +  

Five Seasons Aparthotel, ul. Wilcza 3c, 58-540 Karpacz
https://karpacz.fiveseasons.pl/; telefon: +48 662 220 220



BEZPIECZEŃSTWO
 
Państwa bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. W przypadku zagrożenia, pięć minut
poświęcone przeczytaniu tej instrukcji może okazać się dobrą inwestycją.

• Wyjścia ewakuacyjne na Państwa piętrze są wyraźnie oznakowane, w przypadku gęstego
dymu mogą Państwo mieć trudności w ich zlokalizowaniu, aby temu zaradzić, polecamy
uprzednio: policzyć ilość drzwi pomiędzy drzwiami, a przynajmniej dwoma wyjściami
ewakuacyjnymi.
• Zorientujcie się gdzie na Państwa piętrze zlokalizowane są hydranty, gaśnice i przyciski
alarmowe.

Jeśli zauważycie pożar: 
• prosimy wziąć kartę od pokoju ze sobą;
• opuśćcie Państwo budynek, jeżeli to możliwe, lub przejdźcie do bezpiecznej strefy;
• włączcie najbliższy przycisk alarmowy.

W razie ewakuacji po ogłoszeniu alarmu pożarowego:
• weźcie kartę od pokoju ze sobą,
• ostrożnie sprawdźcie dłonią drzwi i klamkę. Jeżeli drzwi są gorące lub podejrzanie ciepłe,
nie otwierajcie ich;
• jeżeli drzwi nie są nagrzane, ostrożnie je otwórzcie, bądźcie gotowi zamknąć je
natychmiast jeśli będzie to konieczne. Jeżeli w korytarzu jest dym poruszajcie 
się jak najbliżej podłogi;
• skierujcie się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego;
• nie korzystajcie z windy, jeżeli wyjście jest zablokowane, wróćcie do pokoju lub wyjdźcie
na dach;
• zachowajcie spokój i trzymajcie się poręczy;

Jeżeli muszą Państwo pozostać w swoim pokoju:
• nie wpadajcie w panikę: możecie pozostać w swoim pokoju i ciągle macie szansę
przetrwać, oczekując na ratunek wykonajcie następujące czynności: poinformujcie przez
telefon straż pożarną (998) o miejscu swojego pobytu;
• uszczelnijcie drzwi i kratki wentylacyjne zmoczonymi w wodzie ręcznikami i pościelą;
• usuńcie zasłony i firany z okien;
• Jeżeli dym nadal przedostaje się do Państwa pokoju, zakryjcie głowę wilgotnym
ręcznikiem, w ostateczności może być konieczne otwarcie okna. Jeżeli okna są
nieotwieralne zbijcie szybę przy pomocy krzesła.

Nie należy otwierać okna jeżeli płomienie wydobywają się z zewnątrz, z niższej kondygnacji.
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Pamiętajcie!

Większość ofiar powoduje dym i trujące gazy pożarowe, a nie płomienie. Zawsze
poruszajcie się blisko podłogi, jeśli jest obecny dym. Nigdy nie korzystajcie z windy! Być
może nigdy nie będziecie Państwo musieli korzystać z tych rad, dla Waszego
bezpieczeństwa radzimy przeczytać powyższe instrukcje. 

Ważne telefony:
 

Recepcja: +48 662 220 220
Numer alarmowy - 112

Straż pożarna – 998
Pogotowie Ratunkowe - 999

Policja - 997
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INSTRUKCJA OBSŁUGI SAUNY / SAUNA MANUAL 

PL ENG

Pokrętła sterownika zostały umieszczone w
dolnej części obudowy sprawiają, że piec
ten jest łatwy i prosty w obsłudze

WŁĄCZANIE SAUNY

Regulator czasu ( pokrętło po prawej
stronie ) służy również jako włącznik oraz
stoper. Aby włączyć saunę, wystarczy
przekręcić go na cyfrę 2, co odpowiada 2
godzinom nagrzewania sauny.

WYŁĄCZANIE SAUNY

Aby wyłączyć saunę wystarczy przekręcić
regulator czasu ( pokrętło po prawej
stronie ) na 0. 

REGULACJA TEMPERATURY

Za pomocą termostatu ( pokrętło po lewej
stronie ) można ustawić pożądaną
temperaturę w saunie. Rozszerzająca się
linia skali ukazuje rosnącą temperaturę. Po
przekręceniu pokrętła zgodnie z ruchem
wskazówek zegara temperatura rośnie i,
odpowiednio, po przekręceniu w stronę
przeciwną temperatura obniża się.

DODATKOWE INSTRUKCJE

Kamienie polewaj niewielką ilością wody
(100 - 200 ml), ponieważ parująca woda
jest skraJnie gorąca.

Odpowiednia temperatura w saunie jest
pomiędzy 60 - 80 °C

Udanego wypoczynku!

Both knobs are placed in the bottom part
of the heater making this sauna very easy
to use. 

TURNING ON THE SAUNA

Clock switch ( knob on the right ) works as
an on and off button. In order to turn the
sauna on switch the knob on number 2
which means that the sauna will be
working for 2 hours.

TURNING OFF THE SAUNA

In order to turn the sauna off switch the
clock switch ( knob on the right ) to 0.

TEMPERATURE SETTING

The temperature desired in the sauna can
be selected using the regulator ( knob  on
the left ). The broadening line on the scale
shows the rising temperature. When
switching clockwise, the temperature is
rising and, when switching counter-
clockwise, the temperature is falling.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

Only a small amount of water (100 - 200
ml) should be thrown onto the heater
stones, because the steaming water is
scalding hot. 

A suitable temperature for the sauna
room is between 60–80 °C

All the best!
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