
Levendula Hotel***superior és Étterem  

Szaunaterasz Házirend 

 

• A szaunaterasz szolgáltatásait mindenki csak a saját felelősségére és az ott kifüggesztett 

szauna házirend betartásával veheti igénybe! 

• A 6-14 év közötti gyermek, szülő, illetve felnőtt állandó felügyelete mellett és 

felelősségére veheti igénybe a szaunát és a gőzkabint. Amennyiben a gyermek 

viselkedésével zavarja a többi vendég nyugalmát, úgy a szálló alkalmazottjának 

felszólítására a szülőnek és a gyermeknek el kell hagynia a szaunateraszt. 

• A szaunában és a gőzkabinban egészséges embereknek ajánlott leghosszabb 

egybefüggő tartózkodási idő 10-15 perc/ alkalom, naponta maximum 3 alkalom. 

• Kérjük, vegye figyelembe vendégtárasait is a bent tartózkodási idő betartásával. 

• A szaunaterasz szabályait megsértő, vagy a mások nyugalmát megzavaró vendégek, a 

kezelőszemélyzet felszólítására el kell, hogy hagyják a területet (a zavaró viselkedés miatt 

eltávolított személyek belépőjegyének árát nem térítjük vissza). 

• A szaunaterasz elemeinek használata csak érvényes belépő meglétével vehetők igénybe. 

• Szaunák padozatára való leüléskor a törölköző vagy szauna lepedő használata kötelező. 

A törölközőt/szauna lepedőt úgy kell elhelyezni, hogy a testfelület – a láb se - ne 

érintkezzen a szauna paddal.  

• Szaunák és a masszázsmedence használata előtt és után a zuhanyhasználata kötelező! 

• A szaunákban papucs vagy más lábbeli használata tilos!  

• Felhívjuk figyelmüket, hogy a szaunákban és a gőzkabinban a padlózat erősen nedves 

lehet, ezért fokozottan figyeljenek a csúszásveszély miatt!  

• A szaunákban, illetve az azok melletti pihenőtérben, a közlekedőkben, folyosón, 

mellékhelyiségekben, illetve a strand-, illetve fürdő papucs használata kötelező.   

• Minden használat előtt és végén kötelező a recepción történő bejelentkezés, 

adminisztratív teendők megtétele.  

• A szaunaterasz elemeinek üzembiztonságáról a kezelőszemélyzet gondoskodik. 

Vendégek számára ezen elemek működtetése nem megengedett. 

• A szaunaterasz szolgáltatásainak használatát, hogy a használat igazi kikapcsolódási 

élmény legyen, a kezelőszemélyzet a vendég felkérésére köteles ismertetni. 

• Saját illóolajat a vendég nem használhatja, szaunakályhára nem locsolhat. 

• Fürdőruha nélkül nem vehető igénybe a szaunaszolgáltatás, erre egyedi szaunabérlések 

esetén van lehetőség. 

• A szaunába, a gőzkabinba és azok környékére táskát, törékeny tárgyat vagy bármely 

baleset, sérülés előidézésére alkalmas dolgot bevinni tilos! 

• Tilos a vendégek nyugalmát helytelen magatartással, hangoskodással, erkölcstelen 

viselkedéssel zavarni! Amennyiben ez mégis megtörténik, úgy a vétkes személy 

időszakosan vagy – visszaeső személy esetében - véglegesen kitiltható a szaunaterasz 

területéről, illetve eltiltható szolgáltatásai igénybevételétől.  

• A szaunákban, masszázsmedencében és a pihenőtérben étkezni és szeszes italt 

fogyasztani tilos!  

• A szauna pihenőben székfoglalás nincs. 

• Balesetvédelmi okokból szemüveg és/vagy ékszerek viselése a szaunában tilos!  

• Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, balesetveszélyes eszköz 

vagy tárgy jelenléte – kérjük, jelezzék a személyzetnek, akik intézkedésre jogosultak és 

kötelesek! 



A fenti szabályok a Levendula Hotel és Étterem minden dolgozójára és más hatósági ellenőrzést 

végző személyekre is vonatkoznak! 
 

A szaunaterasz szolgáltatásait igénybe vevő személyek egészségének, testi épségének védelme 

érdekében a szaunaegységet nem látogathatják: 

• a lázas, fertőző, gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedők, 

• inkontinenciában szenvedők, 

• köröm- és bőr-fertőzöttek, 

• a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros 

elváltozással járó betegségben szenvedők, 

• ittas, kábítószeres vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek, 

• keringési, szív és érrendszeri problémákkal szenvedők, 

• minden egyéb, orvos által nem javasolt esetben. 

A menstruáció kezdeti fázisaiban nem ajánlott, illetve terhes hölgyeknek sem ajánlott a 

szaunaszolgáltatás. 

 

Kellemes kikapcsolódás / pihenést kívánunk! 

 

 

 

  



Levendula Hotel***superior and Restaurant 

Policy of Sauna Terrace 

 

• The services of Sauna terrace, everyone can use at your own risk. Please note the policy 

of Sauna Terrace and follow the instructions! 

• Children between 6-14 old, can use the sauna terrace only with parental supervision and 

their own risk. If the child’s behavior is inappropriate and disturbing the other guest's 

peace, the hotel’s employees have authority to warn that children and parents have to 

leave the sauna terrace. 

• Length of staying to healthy people integrally 10-15 minute/occasion, maximum 3 times 

a day. 

• Please note the time of using, keep in mind the other guests. 

• Those who offend the policy of sauna terrace will be banned by the staff. (beacause of 

the banned of disturbing behavior, the price of the ticket will not be refunded). 

• You can only enter the sauna terrace with a valid entrance ticket 

• Please use towel / sauna towel in the sauna when you take a seat. The towels / sheets 

should be positioned as the surface of the body - the foot neither - do not come into 

contact with the sauna bench. 

• Take a shower before and after the using of saunas and the jacuzzi! 

• In the saunas slippers and other footwear is forbidden! 

• Please note that the floor of the saunas can be wet, so you should be careful of the 

increased risk of slipping! 

• In the saunas, the relaxation place, and on the hallway, the use of slippers are required. 

• Before and after of using you need to check-in at the reception desk. 

• The safety function of the sauna terrace is done by the staff. For the guests not permitted 

to take part from the operation. 

• For the highest level of using, ask the competent person. 

• The guests can not use their essential oils, sauna heater is not allowed to sprinkle with 

water. 

• The use of sauna is not permitted without swimwear. Permissible if you rented the sauna. 

• In the sauna terrace and its surroundings, forbidden to take bags, fragile items or any 

other items that can be caused injury. 

• It is forbidden to disturb the guests with incorrent, loud or immoral behavior. If there is 

someone whose still act not allowed attitude, he temporarily or permanently banned 

from the sauna terrace. 



• It is forbidden to eat and drinking alcohol in the saunas, jacuzzi and in the resting place. 

• There are not seat reservations. 

• Wearing glasses and / or jewelry is forbidden in the sauna for safety reasons! 

• Any extraordinary event - personal injury, fire, dangerous tool or object presence - 

please indicate to staff who are entitled and obligation to take action! 

 

The above rules are concern to Levendula Hotel and Restaurant's all employees and other 

officals! 

To protect the personal health, services to the sauna is not recommended for use in the 

following cases: 

• febrile, infectious, gastrointestinal and skin disease, 

incontinence, 

• nail and skin infections, 

• convulsive status, loss of consciousness associated with prominent or large abnormal 

• suffering from a disease associated lesions, 

• drinking, drugs or intoxicating persons under the influence of drugs, 

• circulatory, and cardiovascular problems in patients with heart, 

• any other case, is not recommended by a doctor. 

• in the early stages of women's periods and for pregnant women it is not recommended 

. 

 

Have a nice time! 

 

 

 
  



 


