
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wellness a SPA etiketa 
 

Pravidlá pre našich hostí 
Dovoľujeme si vás požiadať,  aby ste rešpektovali Wellness a SPA priestory ako zónu ticha, 

nepoužívali mobilné telefóny, video kamery a správali sa ohľaduplne, pretože sú to priestory 

oddychu, pokoja a relaxovania. 

Do wellness vstupujete v župane a papučkách, ktoré nájdete na izbe. Osušku a plachtu Vám 

ponúknu naši wellness pracovníci. 

Odporúčame dodržiavať zásady saunovania,  ktoré nájdete v priestoroch Vital & Sauna. Táto 

časť wellness  je Bezplavková zóna, ktorú žiadame rešpektovať.   

Deti do 15 rokov môžu využívať na saunovanie časť Family Saunas, vstup do Vital & Sauna je 

povolený len osobám starším ako 15 rokov.  

Neubytovaní  hostia dostanú pri príchode do wellness kľúče od skriniek na prezlečenie,  

osušku a plachtu.  

Milovníkom fitness odporúčame oboznámiť sa s prevádzkovými pravidlami nášho Fitness, 

ktoré sú uvedené na našej web stránke a v priestore fitness.  

Vedenie hotela nenesie zodpovednosť za osobné veci zabudnuté v priestoroch Wellness,  SPA 

a Fitness. Odporúčame našim  hosťom odložiť cennosti v trezore na hotelovej izbe, popr. v 

trezore na hotelovej recepcii. 

 
 

Objednávanie služieb  Slnečného SPA 
Odborní pracovníci na wellness recepcii  vám radi odporučia z našej  bohatej ponuky vhodné  

ošetrenie  aj čas. Odporúčame vám zarezervovať si ošetrenie v predstihu, aby ste ho mohli 

absolvovať v požadovanom čase. 

Na služby SPA sa môžete objednať priamo na wellness recepcii alebo telefonicky z hotelovej 

izby (klapka 807). Cenník a ponuku ošetrení  nájdete na izbe alebo na našej webovej stránke 

www.partizan.sk.  

Neubytovaní hostia si môžu objednať ošetrenia  e-mailom na wellness@partizan.sk, priamo na 

wellness recepcii alebo telefonicky 048/6308807. Okrem Vášho mena a kontaktných údajov je 

rezervácia garantovaná uvedením údajov platobnej  karty. 

http://www.partizan.sk/
mailto:wellness@partizan.sk


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaša príprava pred príchodom do Slnečného SPA 
Do Slnečného SPA vstupujete v  župane a papučkách, ktoré nájdete na izbe. Neubytovaným 

hosťom poskytneme  župan a papuče na wellness recepcii a kľúče od skrinky na prezlečenie. 

Žiadame vás prísť na ošetrenie 10 -15 minút pred objednaným časom, aby ste stihli vyplniť 

zdravotný dotazník  a poprípade sa prezliecť. V prípade meškania bude  vami objednané 

ošetrenie krátené v závislosti od doby meškania z dôvodu plynulého a bezproblémového 

zabezpečenia ďalších  objednávok. Ošetrenie bude účtované v plnej cene pôvodne 

objednaných služieb. 

 

 

Chcete rezerváciu zrušiť? Dajte nám vedieť včas. 
Pokiaľ ste sa rozhodli zrušiť Vašu rezerváciu, pamätajte, že je nutné oboznámiť nás min.6 

hodín vopred bez storno poplatkov. Každé ošetrenie, ktoré bude zrušené po uvedenom čase 

bude účtované vo výške 30% z ceny ošetrenia.  Ak sa nedostavíte na ošetrenie,  uplatníme  si 

100% platbu za objednané ošetrenia. 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


