Brīvdienu mājas/dzīvokļa

Ūši

izmantošanas noteikumi
 Brīvdienu māja vai istaba viesiem pieejama no plkst. 16.00 iebraukšanas dienā līdz plkst.
12.00 izbraukšanas dienā. Citi noteikumi piemērojami abām pusēm iepriekš vienojoties.
 Brīvdienu māju vai istabu atļauts izmantot tik personām, cik norādītas izrakstītajā rēķinā
vai par cik personām bijusi vienošanās. Par papildus vietas/-tu nepieciešamību saimniekus
informējiet iepriekš.
 Katras papildvietas cena, iekļaujot gultas veļu, 6.00 LVL pers/nakts.
 Papildvietas cena, izmantojot līdzatvestu matraci un gultas veļu – 3.50 LVL pers./nakts.
Tā pieļaujama, ja brīvdienu māju izmanto vairāk par 5 viesiem vai istabu vairāk par
pieejamo gultu skaitu (attiecīgi 2 vai 3).
 Bērna līdz 3 gadiem izmitināšana, ja netiek izmantota atsevišķa gulta - bez maksas. 2
pieaugušie var izmantot 1 bērna vietu bez maksas.
 Naktsmītnes cena iekļauj: autostāvvietu (1 vieta katrai istabai), virtuvi ar virtuves
piederumiem (traukiem, ēdienu gatavošanas piederumiem) un sadzīves tehniku
(ledusskapi, kafijas automātu, tējkannu, tosteri, elektrisko plīti), dušu, tualeti, gultas veļu
un zaļo zonu ar āra galdu un soliem izmantošanu, WI-FI izmantošanu.
 Savu viesu uzturēšanos brīvdienu mājas Ūši teritorijā iepriekš saskaņojiet ar saimniekiem.
Jūsu viesa uzturēšanās maksa 2.00 LVL/dienā vai 0,50 LVL/h; auto iebraukšana un
uzturēšanās teritorijā – 1.00 LVL. Viesiem teritorija jāatstāj līdz plkst. 21:00.
 Mājdzīvnieka uzturēšanās maksa brīvdienu mājā Ūši - 3.00 LVL/nakts.
 Pasūtītās brokastis pasniedzam no 7:00 – 10:00. Citi ēdienreižu laiki – pēc vienošanās.
 Par pakalpojumu norēķinieties iebraukšanas dienā, ja nav veikta priekšapmaksa.
 Virtuvi aiz sevis atstājiet tīru un kārtīgu.
 Viesi, kas izmanto pakalpojumu Mājas daļas īre, par visu telpu uzturēšanu kārtībā rūpējas
paši. Uzkopšanas inventārs un līdzekļi pieejami uz vietas brīvdienu mājā un iekļauti cenā.
 Izbraucot, atslēgas atstājiet istabas durvīs un par savu aizbraukšanu informējiet
saimniekus.
 Brīvdienu laikā Ūšos piekopiet dabai draudzīgu atpūtu, tāpēc netrokšņojiet skaļāk par
putniem un vējā šalcošu jūru.
Ievēro!
 Klients ir atbildīgs par visiem nodarītajiem bojājumiem naktsmītnei un tās inventāram,
sedzot zaudējumus tieši saimniekam brīvdienu laikā. Klienta pienākums ir nekavējoties
paziņot saimniekiem par sabojātām lietām vai notikušiem negadījumiem
 Telpās smēķēt nav atļauts!
 Apkures ierīces bez saimnieka ziņas lietot nav atļauts! Ja vēlaties siltākas telpas,
informējiet par to saimniekus.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Brīvdienu mājas Ūši saimnieki.

