
Dorința noastră este să creem un mediu sigur pentru
a le oferi oaspeților noștri și membrilor Clubului de
Sănătate posibilitatea de a se bucura în întregime
de facilitățile hotelului. SPA-ul nostru este disponibil
pentru plăcerea și relaxarea dumneavoastră și așa
cum noi vă dorim să-l folosiți în confort și siguranță,
vă rugăm să țineți cont de următoarele:

Nu este permis accesul în spa pentru copii cu vârsta
de până la 3 ani.

Copiii sub vârsta de 16 ani trebuie să fie însoțiți de
un adult care își va asuma responsabilitatea pentru
comportamentul lor.

Accesul in sala de Fitness este interzis copiilor cu
vârsta sub 16 ani.

Este interzisă utilizarea Jacuzzi-ului de către copiii cu
vârsta sub 18 ani.

Oaspeții hotelului șimembrii Clubului de Sănătate au
obligația de a completa formularele pe proprie
răspundere (Covid și formular de consultație SPA).

Nu este permis accesul cu băuturi sau mâncare din
afara SPA-ului sau a hotelului.

Consumul de băuturi alcoolice este stric interzis în
incinta SPA-ului.

Oaspeții hotelului și membrii clubului pot consuma
fără restricții produse din barul amenajat în holul
spa-ului. Alte băuturi și/sau mâncare pot fi
consumate doar în terasa Crowne Cafe. În terasă,
ospeții hotelului sau membrii clubului trebuie să
poarte halat sau tricou. Este interzis accesul în terasă
doar în costum de baie.

Pentru confortul și siguranța oaspeților șimembrilor,
vă rugăm să nu săriți sau să faceți scufundări în
piscină, și de asemenea vă rugăm să nu alergați în
jurul piscinei.

Poate fi periculos să înotați singuri.

Oaspeții care folosesc sala de Fitness trebuie să
poarte pantofi sport și îmbrăcăminte adecvată.

Vă rugăm să folosiți cu grijă vestiarele. La final, vă
rugăm să lăsați prosoapele și halatele în coșul
semnalizat.

În zona umedă (piscină și spa) pot avea acces
simultan maxim 15 persoane.

În zona de fitness pot avea acces simultan maxim 10
persoane.

Cei care nu vor respecta aceste reglementări, vor fi
rugați săpărăsească spa-ul.

UTILIZAȚI PE PROPRIA RĂSPUNDERE!

ÎN CAZUL UNUI ACCIDENT/ URGENȚE, VĂ RUGĂM SĂ
CONTACTAȚI IMEDIAT CEL MAI APROPIAT MEMBRU
AL PERSONALULUI SAU SĂ FOLOSIȚI TELEFONUL DE
URGENȚĂ DIN APROPIEREA PISCINEI PENTRU A
SOLICITA ASISTENȚĂ.

Our aim is to create a safe environment to enable all
our guests and swimming club members to fully
enjoy the hotel's facilities. Our swimming pool is
available for your pleasure and relaxation and since
we would wish you to use it in comfort and safety,
we kindly ask you to observe the following points:

REGULI GENERALE GENERAL RULES

Access for children under the age of 3 years old is
not allowed.

Children under the age of 16 years old must be
accompanied by an adult who will take responsibility
for their conduct.

Children under the age of 16 years are not allowed
to use the Gym.

Children under the age of 18 years are not allowed
to use the Hot Tub.

Hotel guests and Spa members must complete the
affidavit. (Covid-19 and Therapy consulation).

Food and beverages from outside the Spa or hotel
are strictly forbidden.

The consumption of alcohol beverages inside the
Spa is strictly forbidden.

Hotel guests and Spa members can consum the
products placed on the bar area in the hallway
without limits. Other beverages and/or food can be
purchased and consumed only on the Crowne Cafe
terrace. Acces on the terrace will ony be allowed
with a robe or t-shirt, acces only in a swimsuit is not
permitted.

For the comfort and safety of both guests and
members, please refrain from jumping or diving into
the pool and running or jumping around the pool
area.

It can be dangerous to swim alone.

Guests using the Gym must wear a T-shirt and
training shoes at all times.

We kindly ask you to use the lockers carefully. At the
end of your stay please leave the towels and robes in
the basket.

In the wet area (pool and saunas) there are allowed
a maximum of 15 persons at the same time.

In the Gym area there are allowed a maximum of 10
persons at the same time.

People who do not respect the rules will be asked to
leave the Spa premises.

USE AT YOUR OWN RISK!

IN CASE OF ACCIDENT/EMERGENCY PLEASE
CONTACT THE NEAREST MEMBER OF STAFF
IMMEDIATELY OR USE THE ALARM.


