Jak můžeme přijímat skupiny přijíždějící autobusem?
Registrace skupiny
Pro ušetření času při registraci po příjezdu, žádáme vedoucího skupiny (organizátora), aby
nám poslal seznam osob ve skupině podle ubytování v jednotlivých apartmánech: Szk
6, Szk 6/a, Szk 9, Szk 11 atd.
Tento seznam musí obsahovat jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského
průkazu nebo pasu. Tento seznam si vytiskneme a organizátor jej při registraci podepíše.
Je také možné vytvořit tento seznam např. během cesty do hotelu a podepsaný nám ho předat
při příjezdu.
Jen polovina z apartmánů v domě na Szentkirályi utca 5. patří naší společnosti.
V ostatních žijí rodiny nebo denně pracují lidé (zubařská ordinace, salón krásy atd.) Při
příjezdu větších skupin autobusem žádáme o následující:
Autobus zastaví jen 2 budovy před křížením Rakoczi út a Szentkirályi utca, přímo před
Slovenským kulturním centrem na adrese VIII.obvod, Rákóczi út 15. Nevjíždějte do naší ulice,
protože je velmi úzká a autobus uvízne na rohu.
Žádáme také organizátora, aby nám velmi krátce zavolal po překročení maďarských hranic
nebo alespoň 20 minut před příjezdem do Szentkirályi utca.
Prosíme také o vytvoření malých skupin dle ubytování v jednotlivých apartmánech již v
autobuse během cesty.
Budeme ubytovávat tyto skupinky jednotlivě dle apartmánů, od přízemí postupně do vyšších
pater.
Není možné nechat čekat všech 20-50 osob uvnitř domu u vstupní brány, protože tam není
dostatek prostoru.
Vratná kauce za klíče je 10 000 HUF nebo 40 € za každý pokoj. Organizátor je povinnen
vybrat tyto kauce již před příjezdem do hotelu a předat nám je při přebírání klíčů. Tímto bude
ušetřeno 40-50 minut času. Klíče totiž nemohou být vydány před složením kaucí.
Členové skupiny jsou žádáni, aby se shromáždili společně před domem na chodníku, kdykoliv
půjdou na prohlídku města, jíst nebo za jiným programem.
Náš dům je velmi malý, pavlačový dvůr je také velmi malý a uzavřený, proto se každý
sebemenší zvuk velmi rozléhá a ruší stálé obyvatele domu a také ostatní hotelové hosty.
Proto zdvořile žádáme Vaši skupinu, aby se chovala tiše, především v prostoru schodiště,
dvora a přilehlých chodeb. Studenti se mohou shromáždit v apartmánech #6, #7, #11, #17,
protože mají velkou halu. Tam mohou společně trávit čas bez jakéhokoliv problému a stížností.
Žádáme hosty, aby při odjezdu opouštěli dům ve stejném pořadí, v jakém byli ubytováváni,
tedy nejprve z přízemí a poté postupně z vyšších pater.
V Budapešti, stejně jako v jiných velkých městech, se vyskytují kapesní krádeže. Jejich cílem
jsou především skupiny turistů.
Naší radou je mít osobní dokumenty, platební karty a peníze v některé z vnitřních kapes
(bundy nebo kalhot) a nikdy v batohu nebo v dámské kabelce.
Přejeme Vaší skupině krásný pobyt ve slunečné Budapešti.

