
 

 

 

 

 

FAQ | najczęściej zadawane pytania 
 

[ POKOJE GOŚCINNE ] 

1. Ile posiadają Państwo pokoi ? 

Posiadamy 5 pokoi gościnnych, każdy z nich może być pokojem jedno lub 

dwuosobowym. Dwa pokoje posiadają łóżka małżeńskie, 3 pokoje posiadają łóżka typu 

twin z możliwością zestawienia w jedno duże łóżko. 

2. Ile maksymalnie gości może przenocować w Republice Słonecznej ? 

Możemy przenocować maksymalnie 12 gości. 

Posiadamy 5 pokoi, każdy z nich może być pokojem jedno lub dwuosobowym, jest też 

możliwość  dodania 2 dostawek dla dorosłych. 

3. Ile trwa doba hotelowa ? 

Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. 

4. Kiedy mogę zameldować się w pokoju ? 

Nie prowadzimy list meldunkowych, do pokoju mogą Państwo przyjechać od godz 15:00. 

Na podany przy rezerwacji numer telefonu przesyłamy SMS z informacja o 

zarezerwowanym pokoju oraz instrukcją jak się do niego dostać. Przesyłamy także kod do 

drzwi wejściowych.  

5. Gdzie znajduje się recepcja ? 

Nie posiadamy recepcji całodobowej, menagerowie na miejscu pracują w godzinach 8 – 

16:00 od poniedziałku do piątku. W przypadku kiedy mają Państwo pytania, a 

managerów nie ma na miejscu prosimy o kontakt telefoniczny z managerem hotelu ( 

numer telefonu podany jest w niezbędniku hotelowym ). 

6. W jakich godzinach serwują Państwo śniadania i gdzie ? 

Śniadania serwujemy w godzinach 7:30 – 9:00 przez cały tydzień w sali na parterze 

budynku. 

7. Co oferują Państwo na śniadanie ? 

W standardzie oferujemy: kawę z ekspresu kolbowego / herbatę, sok pomarańczowy / 

jabłkowy, wodę, pieczywo, wędlinę, sery, pastę twarogową, pastę jajeczną, pomidory/ 

ogórki/ sałaty. Przygotowujemy na życzenie jajecznicę/ jaja sadzone lub na inne wybrane 

przez gościa sposoby. 

8. Jestem na specjalnej diecie co mogę zjeść na śniadanie ? 

Informację o specjalnych dietach prosimy o przesłanie do naszego managera hotelu. 

9. Czy mamy miejsca parkingowe przed hotelem ? 

Posiadamy 5 ogólnodostępnych miejsc parkingowych, miejsca parkingowe są bezpłatne. 

 


