
 

 

 
 
 
 
 

 

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND 
 

Az ön kikapcsolódása és kényelme a mi elsődleges 
célunk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a következő 
szabályokat tartsa be a wellness egész területén: 
 
 
   
Magánélet 
 

A Stáció Wellness a pihenés és relaxálás helyszíne, amely az Ön felfrissülését és 
feltöltődését szolgálja. Kérjük, tartsa tiszteletben a csendet, épp úgy, mint a vendégek 
nyugalmát. Kérjük, halkítsa le mobil telefonját és kerülje el bármilyen képrögzítő 
kamera vagy egyéb elektromos készülék használatát. A wellness egész területén tilos 
a dohányzás. 
 
 
 

Belépés  
 

A belépő megvásárlása illetve a szobafoglalás egyúttal a Házirend és elfogadását is 
jelenti.  
 
14 év alatti gyermek csak felelős, 18 év feletti személy kíséretével tartózkodhat a 
wellness területén. Fenn tartjuk a jogát a nem megfelelő higiénikus és egészségi 
állapotban vagy alkohol illetve egyéb szer befolyása alatt álló vendégek belépésének 
vissza illetve kiutasításának. Alkoholos ital behozatala és fogyasztása a wellness 
egész területén tilos. A wellness részleget kizárólag csak egészséges személy 
használhatja.  
 
 
Ruházat, higiéné 

 

Kérjük, hogy a fitness és aerobik teremben sport ruházatban edzzenek (rövid vagy 
melegítő nadrág, póló/pulóver, sportcipő). Papucsban az eszközöket használni nem 
lehet. Az erősítő gépeket amennyiben szükséges a higiénia miatt törülközővel fedjék 
be az érintkező felületen. A kardio gépek fogantyúit illetve bizonyos felületeket, 
melyeket az izzadság érhet, kérjük, hogy az erre a célra kihelyezett fertőtlenítő 
folyadék segítségével töröljék le használat után. 
 
A medence területén papucs és fürdőruha használata kötelező. Utcai lábbeliben a 
medence és szauna térben tartózkodni tilos! Kérjük, hogy a szaunákba ne lépjenek be 
papuccsal és terítsenek lepedőt a padokra. Szauna lepedő a recepción kérhető. 
Kéretik a zuhany használata, mielőtt a szaunát vagy a medencéket használják. 
 
 



 

 

 
 
 
Magatartás, Baleset és sérülés 
 
Kérjük, hogy a wellness egész területén óvatosan közlekedjenek csúszásveszély 
miatt.  Tilos rohangálni és főként a medencékbe ugrálni. A Stáció Hotel nem vállal 
felelősséget semmilyen sérülésért illetve balesetért, ami a wellness részlegen esetleg 
bekövetkezhet. A wellness tevékenységeket minden kedves vendégünk kizárólag csak 
a saját felellőségére használhatja. Felfújható vízi eszközök vagy egyéb tárgyak 
használata csak a wellness recepció előzetes engedélyével lehetséges. 
A medencék kapacitására vonatkozó szabályok betartása kötelező.  
 

 
 
Értéktárgyak 
 
A Stáció Hotel nem tud felelősséget vállalni eltűnt illetve megkárosodott személyes 
értéktárgyakért. Kérjük tisztelt vendégeinket, ennek érdekében értékeiket hagyják a 
szobai széfben vagy az értékmegőrző szekrényben, amennyiben az nem működik, 
kérjük, adják le értékeiket a recepción megőrzésre.  
 
 
Foglalás 
 
Javasoljuk, hogy az aerobic, masszázs vagy fodrászszolgáltatásokra előre foglaljon 
időpontot, mert csak ebben az esetben tudjuk garantálni az adott szolgáltatás adott 
időpontban történő teljesítését. Természetesen igénybe lehet venni foglalás nélkül is 
szolgáltatást, de csak abban az esetben, ha éppen van szabad kapacitás. Ha szeretne 
a szobából foglalni, kérjük, hívja a szobai telefonról a 805-ös számot, illetve 
személyesen tegye meg a recepción. Amennyiben nem a szállodánk lakója, szintén 
személyesen illetve a hotel telefonszámán vagy az interneten foglaljon. 
 
 
Foglalás lemondása 
 
Amennyiben masszázs foglalását le kell mondania, kérjük, hívja a wellness recepciót 
vagy tegye meg személyesen legkésőbb 12 órával a lefoglalt szolgáltatás előtt. Abban 
az esetben, ha a foglalás nem kerül időben lemondásra, a szolgáltatás teljes összege 
kiszámlázásra fog kerülni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Szauna Házirend 
 

 
❖ a szaunákat minden kedves vendégünk csak saját felelősségére használhatja 

❖ fürdőruhát kötelező viselni 

❖ szaunázni kizárólag egészségesen engedélyezett 

❖ szauna lepedő használata kötelező (a pad és az érintkező testfelület között) 

❖ a gőzfürdőben nem kell szauna lepedő, az ülőrészt itt használat előtt ajánlott lelo-

csolni 

❖ papucsokat kérjük a szaunán kívül hagyni 

❖ kizárólag speciális, e célból előállított szauna olajak használhatóak a szaunában, 

de azok is csak mértékkel és a bent tartózkodók teljes körű beleegyezésével 

❖ dörzskesztyű, - szivacs stb. használata tilos 

❖ szaunázás előtt kérjük, használják a zuhanyzót 

❖ szaunázás után a jacuzzit csak pihenés vagy lehűtés után ajánlott használni 

❖ 14 év alatti gyermek csak szülői illetve nagykorú felügyelettel szaunázhat 

❖  ajánlott az ékszereket levenni, mert égési sérülést okozhat 

❖ a szauna a nyugalom és relaxáció helye, tilos mások nyugalmát és pihenését bár-

milyen módon zavarni 

❖ étel ital bevitele nem megengedett 

❖ vészcsengő csak rosszullét vagy vészhelyzet esetén hozható működésbe 

❖ ajánlott tartózkodási idő egyszerre: 5 -15 perc. 

❖ a merülő medence használata előtt zuhany vétele kötelező 

❖ max. létszám 15 fő. Ennél több egyszerre nem tartózkodhat a szaunában 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Infraszaunázás szabályai, Házirend 

 

 

 

❖ az infra kabint minden kedves vendégünk csak saját felelősségére használhatja 

❖ vagy fürdőruha viselése kötelező vagy az intim részek teljes befedése a szauna 

lepedővel 

❖ infra szaunázni kizárólag egészségesen engedélyezett 

❖ szauna lepedő használata kötelező (a pad és az érintkező testfelület között) 

❖ papucsokat kérjük kint hagyni 

❖ dörzskesztyű, - szivacs stb. használata tilos 

❖ szaunázás előtt kérjük, használják a zuhanyzót 

❖ 14 év alatti gyermek csak szülői illetve nagykorú felügyelettel szaunázhat 

❖ a szauna a nyugalom és relaxáció helye, tilos mások nyugalmát és pihenését bár-

milyen módon zavarni 

❖ étel ital bevitele nem megengedett 

❖ vészcsengő csak rosszullét vagy vészhelyzet esetén hozható működésbe 

❖ a merülő medence használata előtt zuhany használata kötelező 

❖ ajánlott tartózkodási idő egyszerre: 20-40 perc 

❖ maximum létszám 2 fő. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

Fitness házirend 

 

❖ Az edzőtermeket mindenki csak saját felelősségére használhatja. 

❖ Az edzés közben bekövetkezett bármilyen sérülésért az üzemeltető nem vállal fele-

lősséget. 

❖ Fertőző beteg, lázas vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem használ-

hatja a fitness termeket. 

❖ 14 év alatti gyerek csak szülői felügyelettel tartózkodhat a teremben 

❖ Sportruházat és tiszta edzőcipő használata kötelező, papucsban vagy mezítláb a 

termeket használni nem megengedett. 

❖ Az erősítő berendezések használata közben a padokra és támlákra kérjük, terítse-

nek törülközőt. 

❖ Ételt vagy szeszes italt a termekbe bevinni nem szabad. Sportital, frissítő kizárólag 

zárható, műanyag palackban vihető be. 

❖ Csak az értékmegőrzőben (egyelőre a recepción) elhelyezett tárgyak biztonságát 

tudjuk garantálni. 

❖ Az edzéseszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni. 

❖ Bármilyen, nem rendeltetésszerű használatból eredő kárért az okozót terheli fele-

lősség. 

❖ Minden kedves vendégünknek kötelessége figyelni a tisztaság megőrzésére. 

❖ Kérjük a súlyzókat és tárcsákat használat után tegyétek vissza a helyére 

 

      

 


