Godziny obsługi
Recepcja - czynna w godzinach 8.00 – 20.00
Zameldowanie najwcześniej - godzina 15.00
Wymeldowanie najpóźniej – godzina 11.00
Dane
Rok wybudowania Pensjonatu: grudzień 2015
Łączna ilość pięter: 2
Łączna ilość pokoi: 13
Wyposażenie Pensjonatu
Restauracja–czynna w godzinach 12.00 – 21.00,tylko dla gości hotelowych
Bar – czynny w godzinach 12.00 – 22.00
Pokoje dla niepalących typu: Standard, Premium, Apartament – 13 pokoi
Centrum odnowy biologicznej czynna w godzinach 9.00 – 21.00
Gabinet Masażu - po wcześniejszym umówieniu wizyty w recepcji
Sala Zabaw - Strefa Malucha – czynna w godzinach 10.00 – 19.00
Kącik Zabaw zewnętrzny - trampolina, piaskownica, domek ogrodowy
Narciarnia – wyposażona w podgrzewane regały,
Taras hotelowy,
Prywatny Parking bezpośrednio przy Pensjonacie monitorowany – dla gości hotelowych bezpłatny,
Sala konferencyjna do 30 osób - wyposażona w sprzęt audiowizualny,
Usługi serwisowe
Wypożyczalnia rowerów – 30 zł / rower / dzień
Śniadanie w formie bufetu w godzinach 8.00 – 10.00
Obiadokolacja a’la carte w godzinach 16.00 – 18.00
Room-service – 25 zł / usługa
Serwis pralniczy - 50 zł / usługa
Bezprzewodowy, bezpłatny dostęp do Internetu,
Pensjonat nadzorowany kamerami wideo
Wielojęzyczny personel,
Czujniki dymu,
Ogólnodostępny terminal internetowy,
Możliwość płatności w obcej walucie,
Dostępne potrawy wegetariańskie,
Udogodnienia dla niemowląt < wanienka, łóżeczko, krzesełko do karmienia >
Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00 – 6.00
Warunki rezerwacji
Anulacja do 30 dni przed przyjazdem - bez kosztowa
Anulacja na 29 – 14 dni przed przyjazdem – 50 % zadatku
Anulacja na 13 dni przed przyjazdem – 100 % zadatku
Przesunięcie terminu rezerwacji – bez kosztowo
Akceptowane środki płatnicze
Visa
Eurocard / Mastercard
Diners Club
Możliwa faktura na firmę
Opłata uzdrowiskowa
Zgodnie z uchwałą nr LV / 276 / 14 Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju pobierana jest opłata uzdrowiskowa od
osób fizycznych przebywających dłużej niż 1 dobę na terenie gminy uzdrowiskowej Duszniki Zdrój w wysokości
4,5 zł za każdy kolejny dzień pobytu, natomiast od dzieci do lat 13 w wysokości 2 zł za każdy dzień pobytu.

