
 

 

HÁZIREND 
Kedves Vendégünk! 

 
Köszönjük, hogy ellátogat hozzánk! Annak érdekében, hogy Ön és minden kedves vendégünk jól érezze magát, 
csokorba szedtünk néhány fontos és hasznos tudnivalót. 
A szállás igénybevételével a vendég elolvasta, megértette és elfogadta a házirendben foglaltakat. A vendégházat 
magánszálláshely keretein belül működtetjük. 
 
Szolgáltató neve:   Maros Szilvia  Adószám: 56906875-2-25 
24 órás elérhetősége:  + 36 30 1395359 
Szálláshely címe:  3559 Répáshuta, Rákóczi út 17.  
NTAK regisztrációs szám: MA21001929 
 

1. Érkezéskor a vendég köteles a tulajdonossal ismertetni az adatfelvételhez szükséges  
személyes adatokat és a bejelentéshez átadni a személyazonosító okmányt (Személyi igazolvány, 
jogosítvány, vagy útlevél.). 

2. A Vendégek a házat csak a teljes részvételi díj kifizetése után foglalhatják el.  
Abban az esetben, ha úgy döntenek, hogy az itt tartózkodást előbb szakítják meg, nem áll módunkban a 
pénzt visszafizetni. 

3. A szálláshelyen és annak területén csak a bejelentett személyek tartózkodhatnak. 
4. Répáshután az idegenforgalmi adó 300 Ft/fő/éj 18 éven felül, melyet a vendégnek a szállásdíjon felül  

a helyszínen készpénzben tudnak megfizetni.  
 

WIFI kód 
A Chalet for You vendégházaiban egyedi kóddal ingyenesen tudnak csatlakozni a Wifi hálózathoz. A jelszót 
érkezéskor rendelkezésre bocsájtjuk. 
Kérjük, osszák meg élményeiteket az @chaletforyou Instagram oldalán, vagy értékeljenek minket Facebook-on vagy 
Google-on. 

 
Be- és kijelentkezés 

A szállást 15:00 órától tudják elfoglalni, az elutazás napján pedig 10:00 óráig kérjük elhagyni. Érkezés előtt 1 órával 
hívjanak a +36 30 1395359, vagy a +36 30 4987733 telefonszámon. Érkezéskor a vendégeket személyesen fogadjuk 
és adjuk át a házat, illetve távozáskor is személyesen köszönünk el Önöktől.  
 
Day-use hosszabbítás: használja ki az utolsó napot és maradjon nálunk 17:00 óráig wellness és vendégház 
használattal, amely foglaltság függvényében elérhető szolgáltatás. Hosszabbítási igényével kérjük, forduljon hozzánk! 
A szolgáltatás díja: 15.000,-Ft / fő. 

 
Kapukulcs 

Vendégeink érkezéskor 1db kapukulcsot és 1db házkulcsot kapnak, mivel a tulajdonosok nem tartózkodnak a házban. 
Kérjük, a távozás napján, a ház elhagyásakor a kulcsokat hiánytalanul visszaadni szíveskedjenek! Elvesztése esetén, 
kulcsonként 10.000 Ft-ot, számítunk fel, mivel zárcserét hajtunk végre. 
Eltávozáskor és éjszakára kérjük zárják be a házat és a kaput. Ha a kaput zárva találják, használják a vendégházakhoz 
kapott kulcscsomón található kulcsot. A kaput ajánljuk zárva tartani a saját privát szférájuk és pihenésük érdekében. 
(Turisták szívesen jönnek be szétnézni...) 
Legyenek tekintettel a környezetre, természetre és egymásra: 22:00-8:00 között tartsák be az éjszakai csendet. Tilos 
zenét hangosan hallgatni, hangoskodni! Élvezzék a természetet, csendet és nyugalmat! 
 
 

 



 

 

        

 
Dohányzás, gyertya 

Az épületben dohányozni, füstölőt, gyertyát, mécsest, vasalót használni tilos. Amennyiben dohányzik, azt az erre 
kijelölt helyen teheti meg. (A fogadó épület oldalában, a reggeli szekrényke mellett.) 
Gyertyát, mécsest a jacuzzi peremére helyezni TILOS! A konyhai főzőlap használatakor ne hagyja magára az ételt! 
Az erdő közelsége és a faházak mivolta miatt fokozottan ügyeljen a tűzveszélyre. 
Tűz esetén először hívja a 112-es, vagy 107-es számot, majd a +36 30 498 7733-as és/vagy +36 30 139 5359-es 
számot.  
Poroltó készülék a chalet hátoldalán felfüggesztve található. 
 

Tűzrakás, bográcsozás 
Lévén az erdő közvetlen közelében vagyunk, ezért tüzet rakni a Chalet for you területén szigorúan TILOS! Így a 
tűzrakás, bográcsozás nem megengedett. 
Segélyhívó számok (sürgősségi orvosi ellátás, tűz, rendőrség): 
Hívja a 112-es számot (Általános segélyhívó), vagy a 104-es (Mentők), 105-ös (Tűzoltóság), 107-es számot 
(Rendőrség). 
 

Fűtés, meleg víz 
A vendégházak elektromos fűtéssel működnek, a meleg vizet villanybojler állítja elő. A környezetre való tekintettel 
kérjük, felelősségteljesen fogyasszanak! 
  

Parkolás 
A vendégházak saját parkolóval rendelkeznek. A feljáró kissé meredek, így lehetőség van a kemping előtt hagyni az 
autót, ha valaki inkább ezt választaná. 
 

Berendezési tárgyak használata 
Kérjük, hogy a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használják! A benti berendezési és használati tárgyakat 
(ágy, ágynemű, matrac, TV, stb.) ne vigyék ki a kertbe. A kültéri bútorokhoz tartozó párnákat és egyéb eszközöket 
esős időben és éjszakára ne hagyják a kertben vagy a teraszon. Az ágy előtti ládában tudják elhelyezni a nem 
használatos díszpárnákat, takarókat.  
 

Étkezés 
A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik. A mikrohullámú sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat! 
Azonban a szálláshelytől 400 méterre 2 étterem is található. 
 

Reggeli 
Környékbeli termelőktől beszerzett házi készítésű finomságokból összeállított reggelinket egy kosárban a fogadó ház 
oldalában található faodúban/szekrénykében reggel 8 óra körül helyezzük el. A szekrényke ajtaján az adott chalet 
madárkája jelöli a vendégházhoz tartozó ajtót. 
Reggelire 100%-os narancs juice-t, tejet, házi lekvárt, joghurtot, müzlit, biotermelő által készített sajtokat, 
felvágottakat, péksüteményeket, főtt tojást, friss gyümölcsöt készítünk a kosárba. (A változtatás jogát fenntartjuk.) A 
chalet-ban korlátlan kávé és teafogyasztás áll a rendelkezésükre. 
  

Ételintolerancia 
A reggelihez választható laktózmentes tej, amelyre min 2 nappal érkezés előtt jelezzék igényüket. Azonban 
gluténmentes pékárut elérhetőség hiányában nem áll módunkban biztosítani. 
 

 

 

 



 

 

 
 
 

Takarítás 
A természet közelében kifejezetten ügyelünk a környezetünk megóvására. Ezért törölközőt igény esetén 2 naponta, 
ágyneműt pedig 3 napnál hosszabb tartózkodás esetén igény szerint cseréljük. Amennyiben igénylik az itt 
tartózkodás alatt kérhető extra takarítás, amelynek díja bruttó 10.000,-FT. 
 

Kényelmi kiegészítők 
A chalet-ban talál hajszárítót, fürdőköpenyt, takarókat, törölközőket, benti papucsot, egyéb kozmetikai szereket, 
cipőtisztót, varrókészletet, esernyőt.  A wellness törölközőt a jacuzzihoz, vagy a szaunaházban a pihenőágyakra 
terveztük. A szaunában talál még szauna lepedőket, amelyeket a szauna kabinban -a higiénikus használat miatt- 
kérjük terítsenek maguk alá. A használt szauna lepedőket dobják a szaunaházban található szennyestartóba. 
 

Nedves fürdőruha, törölköző szárítás 
Tavasztól-őszig, azaz jó időben használhatják a ház mögött elhelyezett ruhaszárítót. Télen a fürdőszobában található 
elektromos, fűthető törölköző szárítót használják a nedves ruhák szárításához. (Alul található a bekapcsoló gomb.) 
Nedves fürdőruhát és törölközőt az elektromos fűtő panelekre helyezni szigorúan TILOS! 
 

Szauna – finn szaunaház 
A szaunaház a telek legmagasabb pontjára épült, amelyet egy falépcsőn lehet megközelíteni, ezért javasoljuk, hogy 
hozzanak magukkal kinti papucsot. A szaunaház alapvetően közös használatú, de nem ragaszkodunk ehhez. Így ez is 
privát használatú lehet.  Környezetvédelmi okokból a szaunaházat nem fűtjük állandóan (lévén csak maximum 4 
vendég tartózkodik a vendégházakban egyszerre.), ezért önkiszolgálóan működik, amelynek használatát, 
bekapcsolását érkezéskor bemutatjuk, de igény esetén mi is bekapcsoljuk. A szauna felfűtése kb. 45 percet vesz 
igénybe. Az épületben is kihelyeztünk egy rövid bemutatót a bekapcsolás módjáról.  
 
A szauna kabinban fürdőruha viselése nem ajánlott, helyette 100% pamut szauna lepedőt bocsátunk rendelkezésére, 
amelyet bekészítünk a szaunaépületbe. Szaunázáshoz kérjük hozza magával a chalet-ban bekészített wellness 
törölközőt. Ezt terítheti a pihenőágyakra. Annak érdekében, hogy a lehető legkellemesebb élményben legyen részük, 
javasoljuk, hogy az épületben kifüggesztett „szauna etikett” figyelembevételével élvezzék szolgáltatásunkat!Kérjük, 
papucs nélkül lépjenek be a szauna kabinba és terítsenek szauna lepedőt maguk alá, a pad ülőrészére. A használt 
szauna lepedőket dobják a szaunaházban található szennyestartóba. 
 
A legjobb hatás elérése érdekében fogyasszanak előtte és utána is sok alkoholmentes folyadékot.  
Szaunázás közben alkoholt fogyasztani tilos!  
A szaunában kb. 10-15 percet tartózkodjanak (egyéni igény szerint), majd minimum ugyanennyit pihenjenek a 
pihenőágyakon. 2-3 körrel érihetik el a megfelelő hatást. A szaunában találnak 100% természetesen illóolajokat a 
teljes élményhez, amelyből pár cseppet a dézsába öntött vízbe téve még teljesebbé tehetik az élményt. 
A szaunát egyéni felelősséggel használják! Vigyázzanak a csúszásveszélyre! 
 

Jacuzzi 
A jacuzzi vízének hőmérséklete télen-nyáron 36-38 fokos. Használat után kikapcsolni nem kell, csak a tetőt 
visszahelyezni. A jacuzzi használatát érkezéskor bemutatjuk vendégeinknek. Gyertyát, mécsest a jacuzzi peremére 
helyezni TILOS! A jacuzzi használata előtt zuhanyozzanak le, sminkben, bekrémezve (naptejjel, testápolóval) ne 
használják, mert rontja a víz minőségét. Idegen anyagot (pld. szappant, tusfürdőt) belevinni szigorúan TILOS! 
Vigyázzanak a csúszásveszélyre! 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

TV 

A chalet-ban nagy képernyős full HD smart TV Netflix csatornával segíti a kikapcsolódást. A TV csatornák előre 
programozva vannak, azok átprogramozása nem lehetséges. 

 

Kerékpárok 

Különböző méretű kerékpárjaink térítésmentesen rendelkezésre állnak. Elérhetőségükről érdeklődjenek a megadott 
telefonszámokon. 
 

Szemét elhelyezése 
A háztartási szemetet a konyhában és a fürdőszobában található szemetesben tudják gyűjteni. Ha megtelik a 
szemetes, a zsákot összekötve a kukatárolóban (kapu melletti kis faház – kulcs a zárban) tudják elhelyezni: 
kommunális hulladék a fekete kukába, papír, műanyag a sárgába, de a fogadóépület bejárata mellett is elhelyeztünk 
szelektív gyűjtőedényeket. Tiszta szemetes zsákot a konyhaszekrényben találnak. 
 

Kert 
A kertet mi gondozzuk. Kérjük, vigyázzanak a növények és a kerti bútorok épségére!  
 

Háziállat 
A vendégházakban háziállatokat nem tudunk fogadni, ezért a szállás területére behozni tilos! 
 

Ne feledjétek, a Chalet for you vendégházak közvetlenül az erdő szélén épültek, ahol szó szerint karnyújtásnyira 
élvezhetitek a természet közelségét. Ez pedig azzal jár, hogy vannak bogarak, hangyák, rovarok, évszaknak és 
tájegységnek megfelelően különféle állatok, amelyek ugyan nem veszélyesek, de városi szemmel talán nem 
mindennaposak. A vendégházban a nyílászárók szúnyoghálóval védettek. Ennek ellenére kérjük, számoljatok vele, 
hogy a természet közelsége időnként apróbb kellemetlenséggel járhat (értsd: megcsípnek a szúnyogok (bár itt kevés 
van), hangosabban énekelnek a madarak, ételszagra jönnek a darazsak, morzsára a hangyák, stb.) 
 

Felelősség 
 
A vendégházak nem rendeltetésszerű használatából, illetve a Házirend megszegéséből származó károkért (legyen szó 
ingóságról vagy az ingatlanban tett kárról) anyagi felelősséggel Önök felelnek.  
A házirend megsértése miatti szálláslemondás esetén a vendég a befizetett díjat nem kapja vissza, függetlenül a 
rövidített időszaktól. 
Vagyontárgyakért a „Chalet for you” felelősséget nem vállal. 
 
Fenntartjuk a jogot vendégkörünk megválogatására: ittas állapotú, agresszív hajlamú vendégeket nem fogadunk. A 
tulajdonos jogában áll lemondani a szállást, ha a vendég nem tartja be a házirendet. Ebben az esetben a vendégnek 
nem áll módunkban visszafizetni az esetlegesen fennmaradó napokat. 
 
Igyekeztünk a legjobbat kihozni magunkból, hogy a legtöbbet adhassuk Önöknek. Mi csak annyit kérünk, hogy 
vigyázzanak rá, hogy ha legközelebb jönnek, ugyanilyen szép állapotban és magas színvonalon tudjuk biztosítani a 
nyugodt pihenésüket. 
 

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk!    Szilvi és Tibi 
 

  

 


