
Főtér Panzió 
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Tel. +36 30/330-1888   email: info@foterpanzio.hu 

VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ 

 

 

Kedves Vendégünk! 

Szeretettel üdvözli Önt a Főtér Panzió! 

 

 Tájékoztatónkkal szeretnénk megismertetni Önt a Panzió 
szolgáltatásaival és segítségére lenni abban, hogy a nálunk 
eltöltött idő a lehető legkellemesebben teljen. A Főtér Panzió 
több mint 10 éve üzemel Baja legfrekventáltabb helyén, a 
belvárosban. Panziónk célja egy kényelmes, családi 
hangulatú szálláshely megvalósítása, ahová a vendég 
„hazatér”.  
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Ablak 

A szobák elhagyásakor, kérjük, az ablakokat szíveskedjenek 
becsukni. 

 

Ágyneműcsere  

Az ágyneműk cseréje távozáskor történik, hosszabb 
tartózkodás esetén a vendég kérésére. 

  

Babaágy  

Gyermekekkel érkező vendégeink részére babaágyat 
(utazóágyat) és gyermek ágyneműt díjmentesen biztosítunk. 
Kérésével forduljon a recepcióhoz.  

 

Bejárat 

A főbejáratnál a bejárati ajtó speciálzárral működik. 
Vendégeink a kapott szobakulccsal közlekedhetnek. Az ajtót 
szíveskedjenek mindig becsukni maguk után! 

 

Berendezés 

A szobákban és közösségi terekben lévő berendezési 
tárgyakat kérjük, rendeltetésszerűen használni. A 
berendezési tárgyakban okozott kárt köteles a vendég 
megtéríteni. 
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Bejelentkezés/Check- in  

Az érkezés napján 14- 19 óráig lehet a megrendelt szobát 
elfoglalni.  

 

Kijelentkezés/Check- out  

Kijelentkezés az utazás napján 10:00 óráig. Késői kiköltözést 
a foglaltság függvényében, CSAK előzetes egyeztetés alapján 
tudjuk biztosítani. Felár 2000,-/minden megkezdett óra. 

 

Csomagmegőrzés 

Korai érkezése vagy késői utazása esetén csomagjait 
biztonságos helyen megőrizzük. Kérésével forduljon a 
recepcióhoz.  

 

Dohányzás  

A Panzió teljes területén és a szobákban TILOS a dohányzás. 
Dohányzásra kijelölt hely a 2. és 3. emeleti teraszokon illetve 
az udvaron. Aki megszegi a házirendet 50 EURO 
pénzbüntetést köteles fizetni! 

 

Értékmegőrzés 

Értéktárgyakért nem vállalunk felelősséget. Minden 
szobában található számzárral ellátott bútorszéf, a kezelési 
útmutató a nyitott széfben található! Kérjük, hogy 
értékeiket minden esetben tartsák elzárva! Távozáskor 
kérjük, ellenőrizzék a széf nyitott állapotát! 
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Étkező 

A földszinti étkező helyiségünk vendégeink számára 
díjmentesen használható étkezés céljára. Felszereltség: 
kávéautomata, vízforraló, mikrosütő, tányérok, poharak, 
evőeszközök állnak rendelkezésre. Kérjük, ügyeljenek a 
rendeltetésszerű használatra. Károkozás esetén a vendég 
köteles az okozott kárt megfizetni. 

 

Fizetési módok  

A fizetés történhet készpénzzel (HUF és EUR), 
bankkártyával (elfogadunk: Master Card, Master Card 
Electronic, Maestro, Visa) és OTP, MKB és K&H SZÉP 
kártyával.  

 

Hajszárító  

Minden szobában megtalálható 1 db hajszárító. Amennyiben 
hiányzik, kérjük jelezze a recepción. 

 

Hűtőszekrény 

Minden szobánkban található kisméretű hűtőszekrény étel-
ital tárolására. Elutazáskor kérjük, kapcsolják ki a 
hűtőszekrényt. 

 

Információs anyagok  

Térképet és programajánlókat a recepción biztosítunk. 
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Internet hozzáférés  

A közösségi terekben és a Panziói szobáiban vezetékes és 
vezeték nélküli internet-hozzáférést biztosítunk.  

Wi-fi kód: Lucy6500 

User name: Foter 1, Foter Panzio 1, foterpanzio2 

 

Kerékpár tárolás 

Lehetőség van a kerékpárok zárt, biztonságos tárolására. 
Igényét jelezze a recepción. 

 

Kisállat 

Panziónkba kisállat nem hozható. 

 

Kapu 

Zárt kapus időszak 20:00 órától reggel 6:00 óráig, a 
Szentháromság tér felöli és az aluljárónál található 
vaskapukra vonatkozik. Vendégeink a pirossal jelölt kulcsot 
használhatják. 

 

Kávé-teafogyasztás 

Vendégeink részére a kávé-és teafogyasztás díjmentes. A 
hozzávalókat az étkező helyiségben találják: cukor, tejszín, 
teafilter, édesítő, stb. A kávéautomata kezelésével 
kapcsolatban kérje a recepciós kolléga segítségét. 
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Kulcs  

Minden vendég a kapott szobakulccsal közlekedik a 
főbejáraton keresztül. Panziónkból való kijelentkezéskor, 
elutazáskor kérjük, hogy a szoba kulcsait a recepción leadni 
szíveskedjenek. Kulcs elvesztése esetén a vendég köteles 
megfizetni a pótkulcs díját.  

 

Légkondicionálás  

A szobákban egyedileg szabályozható klímaberendezés 
üzemel, melynek felára 1000,-HUF/nap. Kérjük, csukott 
ablak mellett használják a klímát. A távirányítót kérje a 
recepción. Amennyiben működtetésével kapcsolatban 
kérdése van, kérjük, jelezze a recepción.  

 

Orvos  

Amennyiben bármilyen orvosi ellátásra van szüksége, 
kérjük, jelezze a recepción.  

 

Parkolás  

A Panzió főbejárata előtt a Szentháromság téren nyilvános 
parkolóhelyek állnak rendelkezésre, melyek használata 
díjmentes. Zárt, privát mélygarázsunk felára 1000,-
HUF/autó/éj. Igényét jelezze a recepción. 

 

Paplan, párna  

Tartalék takaró, párna, kispárna a recepción igényelhető.  
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Pótágy  

Egyes szobáink méretének megfelelően lehetőség van pótágy, 
vendégágy elhelyezésére térítés ellenében. Kérésével 
forduljon a recepcióhoz.  

 

Recepció  

Recepció portaszolgálat 8-20 óra között áll rendelkezésre. A 
recepció személyzete a magyar nyelv mellett angol és német 
nyelven beszél. 

 

Takarítás  

A szobákat távozás után takarítjuk 9 és 14 óra között, 
illetve igény esetén más időpontban.  

 

Taxi  

Kérésére a recepció szívesen segít a taxi megrendelésében.  

Sugo taxi: 79/322-222 

 

Televízió 

A szobákban színes, síkképernyős televíziók találhatóak. 
Helyi és nemzetközi műholdas tévécsatornák választékával.  

 

Terasz 

A 2. és 3. emeleti teraszok közös használatban vannak, 
egyben kijelölt dohányzóhelyek is. Mindkét teraszon 
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található kültéri bútor asztalokkal, székekkel és 
növényekkel. Kérjük, ügyeljenek a rendeltetésszerű 
használatra. Károkozás esetén a vendég köteles az okozott 
kárt megtéríteni. 

 

Törölköző  

A fürdőszobákban személyenként egy törölköző és egy 
fürdőlepedő valamint egy kádkilépő található, melyet 
minimum 3 naponta cserélünk, de kérésre napi cserét 
biztosítunk. Kérését jelezze a recepción.  

 

Vasaló és vasalódeszka  

Igény esetén kérhető a recepción.  

 

Vendégészrevételek, vendégpanasz  

Kérjük, minden észrevételét jelezze felénk, mert ezzel segíti 
a munkánkat. A recepciós köteles az esetleges problémát a 
legjobb tudása szerint kezelni, orvosolni. 

 

Víz  

A vezetékes víz a város egész területén iható.  

 

Zene, Rendezvények 

Panziónkban TILOS legény-és lánybúcsúkat tartani, TILOS 
más vendégek nyugalmát hangos zenével, kiabálással 
megzavarni.  
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SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK: 

 

Segélyhívó/Notruf/Emergency:           112 

Mentők/Notarztwagen/ Ambulance:   104 

Rendőrség/Polizei/Police:                   107 

Tűzoltóság/Feuerwehr/Fire Service:   105 
 

 

 

 

Recepció telefonszáma: +36 30/330-1888 
 

 

 

Jó pihenést és kellemes időtöltést kíván a Főtér Panzió 
személyzete! 
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Dear Guests! 

 

We would like to introduce you to the services of the Pension 
with our brochure and help you to spend the most of your 
time with us. Főtér Panzió has been opened in Baja's busiest 
location in the city center for more than 10 years. The goal 
of our pension is to create a comfortable, family-style 
accommodation where the guest "feels like at HOME". 

 

Internet/WIFI Code: Lucy6500 
 

 

Liebe Gäste, 

 

Mit unserer Broschüre möchten wir Ihnen die Leistungen 
der Pension vorstellen und Ihnen helfen, Ihre Zeit bei uns 
optimal zu nutzen. Főtér Panzió eröffnete seit mehr als 10 
Jahren in Bajas verkehrsreichster Lage im Stadtzentrum. 
Das Ziel unserer Pension ist eine komfortable, familiäre 

Unterkunft zu erreichen, wo der Gast sich"wie zu Hause" 
fühlt. 

 

Internet/WLAN passwort: Lucy6500 
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Reception opening hours: 8 a.m. - 20 p.m. 

Handy: +36 30/330-1888 

Check-in: 14-19 hours 

Check-out: 8-10 hours 

 

Windows: Please close the windows, after you check-out 

Linen change: change of bed linen and towels on departure 
or at the request of the guest. 

Cot: provided at request free of charge 

Entrance: the main entrance operates with a special lock. 
All guests can open it with the room key.  

Equipment: please use the equipment in the rooms and 
common areas as intended. The guest is obliged to 
compensate for the damage caused to the furniture. 

value storage: we are not responsible for the values left in 
the room safe 

Smoking: in the room and common area smoking is 
forbidden! If you do it, penalty is 50 EUR! 

Smoking area: on the terrace 2nd and 3rd floor, outside 

Dining room: on the ground floor free to use: microwave, 
coffeemashine, kettle, plates, glasses, cutlery.  

Payment: cash (HUF, EUR), credit card 

Hairdryer: each room has 1 pc. If you don’t find, indicate in 
the reception 
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Refrigerator: each room has a smaller one. If you check-out, 
please turn off. 

Information: available at reception 

Bicycle storage: closed, secure storage. Indicate your needs 
at reception 

Pets are NOT allowed 

Exterior iron gate: closed period 20.00- 06.00 . You can open 
it with the red key. 

Drinks: coffe and tee free of charge, selfservice 

Aircondition: surcharge: 1000,-HUF/day. Indicate your 
needs at reception. 

Parking: parking is free in the Holy Trinity square. Private 
underground garage 1000,-HUF/car/day 

Room Cleaning: only after check-out. On request at another 
time. 

Taxi: 06 79 322-222 

Water: potable tap water 

Party, music: please don’t disturb the peace of others  

 

 

 

We wish you a good rest and a pleasant stay in our city! 

 

 

 



Főtér Panzió 

6500 Baja, Grauaug Ármin u.3. 

Tel. +36 30/330-1888   email: info@foterpanzio.hu 

Öffnungszeiten der Rezeption: 8-20 Uhr 

Handy nummer: +36 30/330-1888 

Ankunft: 14-19 Uhr 

Abfahrt: 8-10 Uhr 

 

Fenster: bitte bei Abreise die Fenster schließen 

Wäschewechsel: bei Abreise oder auf Anfrage 

Babybett: bitte an der Rezeption anfragen 

Eingang: die Haupttür funktioniert mit einem speziellen 
Schloss. Alle Gäste öffnet mit dem Zimmerschlüssel. 

Ausrüstung: Bitte achten Sie auf die Ausstattung. Der Gast 
ist verpflichtet, für die verursachten Schaden 
aufzukommen. 

Rauchen ist VERBOTEN im Zimmer und im Innerhalb. 

Gelbstrafe von 50 EUR! 

Raucher Zone: auf der Terasse und auf dem Hof. 

Safe im Zimmersafe. wir übernehmen keine Verantwortung 
für im Zimmer hinterlassene Werte. 

Esszimmer: im Erdgeschoss kostenlos: Mikrowelle, 
Wasserkocher, Kaffeemaschine, Teller, Gläser, Besteck 

Zahlungsmethoden: Bargeld (HUF,EUR), Kreditkarte 

Haartrockner: Jedes Zimmer hat einen Haartrockner. Wenn 
Sie es nicht finden, fragen Sie an der Rezeption nach. 
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Kühlschrank: Es gibt einen kleinen Kühlschrank in jedem 
Zimmer. Bitte bei Abreise ausschalten. 

Fahrradkeller: geschlossener, sicherer Ort. Geben Sie Ihren 
Bedarf an der Rezeption an. 

Haustiere sind nicht erlaubt 

Externe Tore: 20.00 – 06.00 Uhr geschlossen. Alle Gaste 
können mit dem roten Schlüssel öffnen. 

Klimaanlage: gegen Aufpreis: 1000,-HUF/Tag.  

Parkplatz: kostenlose öffentliche Parkplätze. Private 
Tiefgarage 1000,-HUF/Auto/Tag. 

Reinigung: bei Abreise oder auf Anfrage 

Taxi : 06 79 322-222 

Leitungswasser: trinkbar 

Muzik: Bitte störe nicht den Frieden anderer 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen eine gute Erholung und einen 
angenehmen Aufenthalt! 

 

 


