Hogyan fogadunk csoportot ?
(Szállás elfoglalásának menete)
A Szentkirályi utca 5. lakásainak a felét üzemelteti a City Centre Aparments kkt.
Az épületben élő családok, fogorvosi rendelő nyugalmát a következő módon óvhatjuk meg,
mivel az épület udvara és a kapualj nagyon szük, ott csoport nem fér el.
A buszuk (csoportjuk) a Rákóczi út és a Szentkirályi utca kereszteződése előtt két házzal a
Szlovák Kulturális Centrum előtt a VIII. Rákóczi út 15. számnál álljon meg, amíg az utasok
kiszállnak. Ne hajtson be a busz a Szentkirályi utcába, mert az első sarkon megakad.
Azt követően a forgalom, parkoló autók miatt se előre se hátra nem tud haladni!
A csoport szervezőjét kérjük, hogy az utaslistát :
kereszt- és vezetéknév, születési hely, idő, igazolványszám, állandó lakhely apartmanonként
pld. Szk 6 , 7 … állítsa össze és e-mailben érkezés előtt egy-két nappal
küldje el számunkra.
A csoport vezetője szíveskedjen kb. 20 perccel érkezés előtt vagy Budapest határa elérése
után röviden felhívni bennünket: +36302516121 számon.
Így a Rákóczi úton várjuk a
csoportot.
Kérjük, hogy minden csoport részvevő érkezés előtt (legkésőbb a közlekedési eszközön) kapja
meg az apartman és szobaszámát.
Mi a csoportot egy-két apartmanonként : először a földszinti utána az első emeleti, második
emeleti végül a harmadik emeleti apartmanokba kísérjük a szálláshelyre.
Kérésünk a csoport tagjaihoz, hogy érkezéskor addíg, amíg a csoport teljesen el nem foglalta
a szobákat, tartózkodjanak az apartmanon belül.
Későbbiekben is tisztelettel kérjük a csoportot, hogy ne a szűk udvaron, hanem azokban az
apartmanokban csoportosuljon, gyülekezzen, ahol nagy előtér található : 6., 7., 11., 17., 21.
Programok ( reggeli, városnézés...) előtti gyülekezés a ház előtt vagy a kapuljban, nem a
udvarban legyen. Hagyjanak helyet a lakóknak illetve másoknak arra, hogy tovább tudjanak
haladni
Nagyon kérjük vendégeinket, hogy a lépcsőházban, udvaron , függőfolyosón csendben
legyenek, ne kiabáljanak át egymásnak.
A házirendet különös tekintettel a házban lévő dohányzási tilalomra és az éjszakai
csendrendeletre- amelyek be nem tartását pénzbírsággal bünteti- ezen a linken keresztül
érheti el :
http://citycentreapartments.hu/city_centre_apartments,szolgaltatasai.htm#houserules
Figyelem !
Mint minden nagyvárosban így Budapesten is zsebtolvajok vannak. Elsősorban turisták és a
csoportok a célpontjaik. Ezért ajánljuk vendégeinknek, hogy készpénzt és iratokat csak
belsőzsebben és nem oldalzsebben, női retikülben tartsák.
Kellemes tartózkodást kíván
http://citycentreapartments.hu/

