Dorim să vă oferim o experienţă de neuitat la Pensiunea Dimitrios**** și, de aceea,
am stabilit o serie de principii și reguli de care vă rugăm, în mod respectuos, să ţineţi
cont în timpul sejurului dumneavoastră.
Regulamentul se aplică tuturor celor ce ne calcă pragul!
► Regula generală nu permite cazarea în pensiune a persoanelor însoțite de animale
și păsări. În cadrul restaurantului nu este permisă intrarea cu animale de companie
de nici o mărime sau specie.
►În cadrul restaurantului sunt interzise aducerea și consumarea băuturilor alcoolice
din exteriorul acestuia.
►Interzis accesul cu orice tip de obiecte electrice (reșouri, radiatoare, fierbătoare)
în pensiune.
► Clientul trebuie să se conformeze uzanțelor pensiunii. Acesta va trebui să respecte
atât liniștea în pensiune, restaurant, cât și normele de conviețuire socială și cele
morale.
► Sa nu deterioreze obiectele din dotare, in caz contrar acesta datoreaza pensiunii
suma egala cu valoarea obiectului deteriorat si manopera.Sa anunte cat de repede
posibil orice defectiune a aparatelor sau instalatiilor din dotare
►Sunt interzise prepararea alimentelor si consumul acestora in camere. Este interzis
consumul de mâncăruri si băuturi procurate din afara pensiunii.
►Orice accident produs ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a obiectelor din
dotare sau nerespectarii prezentului regulament nu este responsabilitatea noastra.
►Se interzice accesul turistilor în bucataria pensiunii, precum si de a folosi
aparatura (calculatorul, aparatura de sonorizare, tabla interactiva etc.) a pensiunii
fara acordul personalului;

►Se interzice cu desavarsire introducere in pensiune de armament, arme albe sau
substante interzise prin lege
Ne rezervăm dreptul de a refuza cazarea, servirea în restaurant și accesul în pensiune
a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți, care prin atitudinea lor
aduc prejudicii imaginii pensiunii sau deranjează alți clienți
Considerăm că orice client în momentul accesării oricărui serviciu oferit de către
Pensiunea Dimitrios **** (cazare, restaurant, evenimente) a luat cunoștință termenii
și condițiile mai sus menționate și le-a acceptat tacit.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim un sejur
plăcut la PENSIUNEA DIMITRIOS****!

