REGULAMIN PRACOWNI NATURALNE PIĘKNO W BOUTIQUE ECO HOTEL SASANKA

1. PRACOWNIA NATURALNE PIĘKNO czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach
11:00-21:00, w niedzielę w godzinach 09:00-18:00.
2. Prosimy o przybycie co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem zabiegu. W przypadku
spóźnienia zabieg może zostać skrócony bez możliwości otrzymania rabatu.
3. Rezerwacji terminów dokonuje się bezpośrednio w PRACOWNI NATURALNE PIĘKNO – telefon
wewnętrzny nr 255 lub drogą e-mailową spa@hotel-sasanka.pl.
4. Strefa WELLNESS (basen, jacuzzi, sauna) jest dostępna w godzinach: 11.00-21.00.
5. Prosimy o pozostawienie w pokoju biżuterii i przedmiotów wartościowych.
6. PRACOWNIA NATURALNE PIĘKNO to miejsce wyciszenia i odpoczynku, dlatego też prosimy
o zachowanie spokoju, ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych oraz nie
zakłócanie relaksu pozostałym Gościom.
7. W PRACOWNI NATURALNE PIĘKNO obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
8. Należy poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych, alergiach, urazach, o ciąży,
o przebytych chorobach oraz zażywanych lekach, które mogą wpłynąć na przebieg zabiegu.
9. Polecamy rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem. W przypadku
braku wcześniejszej rezerwacji nie możemy zagwarantować wykonania zabiegu.
10. Gości hotelowych prosimy o przybycie do SPA w szlafroku i kapciach (jeśli są dostępne w
pokoju). Pozostali Goście mają możliwość przebrania się.
11. Szanujemy Państwa intymność. Dlatego przy zabiegu na ciało oferujemy bieliznę
jednorazową. Podczas masażu odsłonięta jest ta część ciała, która jest masowana.
12. Nie zalecamy spożywania ciężkich posiłków przed rytuałami i masażami.
13. Na terenie SPA obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy
wykonania zabiegu w przypadku, gdy Gość jest pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź
innych używek.

14. Płatność za wykonane nabiegi może zostać dokonana gotówką lub doliczona do rachunku
hotelowego, płatność kartą można dokonać na recepcji głównej hotelu.
15. W przypadku rezygnacji z zabiegów prosimy o anulowanie rezerwacji z minimum
6- godzinnym wyprzedzeniem. Późniejsza rezygnacja będzie skutkować obciążeniem połową
kwoty za zarezerwowane zabiegi.
16. W przypadku realizacji vouchera lub kuponu rabatowego prosimy o wcześniejsze
poinformowanie o tym naszego personelu.
17. Personel PRACOWNI NATURALNE PIĘKNO nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy
wartościowe pozostawione w Naszej Pracowni.
18. Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu jeśli wystąpią przeciwwskazania do jego
wykonania.

