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REGULAMIN HOTELOWY 

Dyrekcja Hotelu będzie wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego.  

Regulamin ten służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszym Gościom. 

§1 

1. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części  „pokojem" wynajmowane są na doby. 

2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze 

zdjęciem oraz podpisanie karty pobytu. 

3. Płatność za pobyt jest pobierana z góry, podczas dokonywania czynności meldunkowych. 

4. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został 

wynajęty na jedną dobę. 

5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 a kończy się o godz. 12.00 dnia następnego. 

§2 

1. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 

10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia 

pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości 

nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu. 

2. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie 

dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt. 

3. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje uzyskacie 

Państwo w recepcji hotelowej. 

4. Dodatkowe należności wynikające z pobytu a nieopłacone w trakcie meldunku, Gość reguluje 

najpóźniej w dniu wyjazdu. 

5. W przypadku nieuzasadnionego użycia alarmu przeciwpożarowego sprawca zostanie obciążony 

kwotą pieniężną wynikłą z tytułu poniesionych szkód. 

§3 

1. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres,  

za który uiścił należną za pobyt opłatę. 

2. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż dokonana 

rezerwacja/opłata za pobyt, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona. 

3. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym do godz. 22.00.  

Po godzinie 22.00 jest obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających z Gośćmi  

w pokoju. 

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył 

Regulamin Hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości, albo szkodę  

na osobie Gości, pracowników hotelu lub innych osób przebywających w hotelu albo też w inny 

sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu. 

5. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem 

opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie 

szkody wyrządzone przez dzieci. 

6.  W Hotelu nie akceptujemy zwierząt. 

 



 

 

§4 

1. Śniadanie serwowane jest w formie bufetu  (chyba że w myśl obowiązujących regulacji prawnych 

taka forma nie będzie możliwa – wówczas serwowanie śniadań będzie następować w formie 

dopuszczalnej w świetle tych regulacji)  w godzinach od 7:00 do 10:30 w dni powszednie; w 

weekendy w godzinach od 8:00 do 11:00. 

2. Dzieci do lat 5 śpiące na łóżku rodzica maja pobyt bezpłatny. Opłata za śniadanie nie obowiązuje. 

3. Dzieci w  wieku 5-10  lat opłata za śniadanie wynosi 50%, dzieci powyżej 10 lat opłata wynosi 100%. 

 

§5 

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń 

dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w Recepcji bądź  

na kartach ANKIETY HOTELOWEJ znajdującej się w pokoju, co umożliwi hotelowi niezwłoczną 

reakcję i poprawę jakości usług. 

2. Hotel ma obowiązek zapewnić: 

a. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa. 

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji 

 o Gościu  (ochrona danych osobowych). 

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez hotel. 

d. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności 

Gościa,   a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie 

e. sprawny pod względem technicznym pokój; w przypadku wystąpienia usterek, które nie 

będą mogły być usunięte, hotel dołoży starań, aby w miarę posiadanych możliwości 

zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności. 

§6 

Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatne następujące usługi: 

a) Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą. 

b) Budzenie o wznaczonej godzinie. 

c) Zamawianie taksówki, udostępnienie klucza do prasowalni 

d) Przechowanie bagażu (hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie  

w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu 

osobistego), chyba, że sprzeciwiają się temu bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. 

e) Przechowanie (w czasie pobytu Gościa w hotelu) pieniędzy, papierów wartościowych i 

cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość 

naukową lub artystyczną - hotel może odmówić przyjęcia tych rzeczy, jeżeli zagrażają one 

bezpieczeństwu albo, jeżeli w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą 

wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca, chyba że sprzeciwiają się temu bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

 



 

 

§7 

1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zagubienie lub uszkodzenie rzeczy wniesionych 

przez osoby korzystające z jego usług, a nie pozostawione w depozycie. 

2. W razie takiego zdarzenia poszkodowany powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu 

szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. 

§8 

1. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia następnego. 

2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu 

innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

3. W pomieszczeniach hotelowych (pokoje, sala śniadań, komunikacje, sale konferencyjne) 

obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Do tego celu została wydzielona Palarnia, która znajduje się  

na I piętrze przy salach konferencyjnych. 

4. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest 

równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów 

dearomatyzacji pokoju w wysokości 400 zł. 

§9 

1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. 

2. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia  

lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy 

lub z winy odwiedzających go osób. 

3. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone 

szkody  stwierdzone po jego wyjeździe a w przypadku  braku danych karty ma prawo wystąpić  

do Gościa o finansowe odszkodowanie. 

4. Z chwilą wystąpienia bądź zastania przez Gościa jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju 

Gość jest zobowiązany natychmiast poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter. 

5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach 

hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących 

wyposażenia pokoju. 

6. Prosimy o zapoznanie się z planem ewakuacji, który umieszczony jest na drzwiach w  każdym 

pokoju hotelowym. 

§10 

Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym 

będą odesłane na adres wskazany przez Gościa, na jego koszt. 

W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, po tym 

czasie zostaną one komisyjnie zniszczone. 

 

 

Dyrekcja Hotelu 



 

 TWOJE BEZPIECZEŃSTWO 

W przypadku zagrożenia pięć minut poświęcone przeczytaniu tej instrukcji może okazać się dobrą 

inwestycją. 

WYJŚCIA EWAKUACYJNE 

Wyjścia ewakuacyjne na Twoim piętrze są wyraźnie oznakowane, ale przypadku gęstego dymu możesz 

mieć trudności w ich zlokalizowaniu, więc poświęć czas i: 

 Policz ilość drzwi pomiędzy Twoimi drzwiami, a przynajmniej dwoma wejściami ewakuacyjnymi; 

 Zorientuj się, gdzie na Twoim piętrze zlokalizowane są hydranty, gaśnice, przyciski alarmowe; 

 W przypadku pożaru, zadymienia lub zapachu spalenizny poinformuj o tym Recepcję, tel. 1000,  

lub naciśnij przycisk alarmowy pokazany na planie (korytarz hotelowy); 

 Podaj numer pokoju i jednocześnie określ lokalizację i rodzaj zagrożenia; 

 Zachowaj spokój, postępuj zgodnie z instrukcjami naszego personelu i Straży Pożarnej.  

Nasz personel został przeszkolony do takich działań i udzieli pomocy; 

 Jeżeli opuszczasz pokój, sprawdź na planie położenie najbliższej klatki schodowej; 

 O wszystkich szczególnych zdarzeniach poinformuj Recepcję. 

 

Ze względu na zagrożenie pożarowe Dyrektor Hotelu DAL Kielce prosi Gości o przestrzeganie instrukcji 

przeciwpożarowej oraz powstrzymanie się od używania w pokojach urządzeń elektrycznych ( np. grzałek ) 

i innych urządzeń mogących spowodować zagrożenie powstania pożaru.  

 

JEŚLI STWIERDZISZ POŻAR 

Jeśli pożar jest mały, ugaś go i poinformuj o tym Recepcję hotelu: tel. 1000 

 Włącz najbliższy przycisk alarmowy; 

 Zatelefonuj do Recepcji; 

 Opuść budynek, jeżeli to możliwe; 

 Weź kartę od pokoju ze sobą; 

 Jeśli musisz zostać w pokoju, zamknij drzwi i zastosuj się do dalszych instrukcji. 

JEŚLI POŻAR POWSTANIE W TWOIM POKOJU 

 Opuść pokój natychmiast, weź kartę od pokoju ze sobą; 

 Zamknij dokładnie drzwi; 

 Włącz przycisk alarmowy i powiadom mieszkańców sąsiednich pokoi; 

 Zatelefonuj do Recepcji z najbliższego pokoju: tel.1000; 

 Przez wyjście ewakuacyjne przejdź do bezpiecznej strefy; 

 Nie korzystaj z windy. 

 

 



 

 W RAZIE EWAKUACJI PO OGŁOSZENIU ALARMU POŻAROWEGO 

 Weź kartę od swojego pokoju; 

 Sprawdź przy pomocy dłoni drzwi i klamkę: 

- jeżeli są gorące lub nienormalnie ciepłe, nie otwieraj drzwi; 

- jeżeli drzwi nie są nagrzane, ostrożnie otwórz je, ale bądź gotów zamknąć je natychmiast,  

jeżeli będzie to konieczne; 

 Jeżeli na korytarzu jest dym poruszaj się jak najbliżej podłogi; 

 Skieruj się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego; 

 Nie korzystaj z windy lecz z klatki schodowej; 

 Jeżeli wyjście ewakuacyjne jest zablokowane wróć do pokoju. 

Zachowaj spokój i zastosuj się do dalszych instrukcji. 

 

JEŚLI MUSISZ ZOSTAĆ W SWOIM POKOJU 

Nie wpadaj w panikę. Możesz pozostać w swoim pokoju i ciągle masz szanse przetrwać pożar.  

Oczekując ratunku wykonaj następujące czynności: 

 Poinformuj przez telefon Recepcję o miejscu swojego pobytu (tel.1000); 

 Uszczelnij drzwi i kratki wentylacyjne zmoczonymi w wodzie ręcznikami i pościelą; 

 Usuń zasłony i firanki z okien; 

 Jeżeli dym nadal przedostaje się do Twojego pokoju zakryj głowę wilgotnym ręcznikiem; 

 W ostateczności może być konieczne otwarcie okna; 

Jeżeli okna są nieotwieralne, zbij szybę przy pomocy krzesła lub szuflady; 

 Nie otwieraj okna, jeżeli płomienie wydobywają się na zewnątrz z kondygnacji położonych poniżej. 

 

JEŻELI WYMAGASZ SZCZEGÓLNEJ OPIEKI 

W związku z osobistymi fizycznymi ograniczeniami poinformuj o tym Recepcję niezwłocznie po przebyciu  

do hotelu. 

PAMIĘTAJ 

Większość ofiar powodują dymy i trujące gazy pożarowe, a nie płomienie. Zawsze poruszaj się blisko 

podłogi, jeżeli jest obecny dym. Nigdy nie korzystaj z windy. 

TO MOŻE SIĘ TOBIE NIGDY NIE PRZYDARZYĆ 

Być może nigdy nie będziesz musiał skorzystać z tych rad, ale zawsze powinieneś być uprzedzony  

co do niespodziewanych zdarzeń. Zwróć zawsze uwagę na wyjścia i sposoby ewakuacji z budynków 

wysokich, w których się znajdujesz. 

 

UWAGA!!! 

Za bezzasadne użycie przycisku Ręcznego Ostrzegania Pożarowego (znajdującego się na korytarzu 

każdego piętra) powodujące bezpośrednie powiadomienie służb Straży Pożarnej i jej przyjazd, Hotel w 

przypadku poniesienia kosztów z tym związanych obciąży gościa ww. kosztami w pełnej wysokości. 



 

WITAMY W HOTELU DAL 

 

Drogi Gościu, 

Witamy bardzo ciepło i serdecznie w naszym Hotelu!  Postaramy się, abyś czuł się tu 

dobrze i komfortowo.  

Katalog ten zawiera najważniejsze informacje, które mogą być przydatne podczas pobytu.  

Z doświadczenia wiemy, że nasi Goście mogą mieć pewne uwagi lub potrzeby,  

których nie mogliśmy wcześniej przewidzieć. Prosimy nas o nich poinformować i jeśli 

będzie to w naszej mocy, to na pewno postaramy się im zaradzić.  Jeśli potrzebne będą 

dodatkowe informacje, inne niż zawarte w tym katalogu, prosimy pytać!  

Dziękujemy za wybranie Hotelu Dal i mamy nadzieję, że będziemy mogli gościć  

Cię ponownie.  

 

Dyrekcja i Personel 

 

 

Życzymy udanego pobytu! 

 



 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 

 

APTECZKA - dostępna w Recepcji. tel. 1000 

BAGAŻ - dysponujemy przechowalnią bagażu na Recepcji, z której Goście mogą korzystać bezpłatnie.  

Recepcja -  tel. 1000 

BANKOMAT – znajduje się tuż przed głównym wejściem do Hotelu 

BUDZENIE - prosimy zamawiać w Recepcji - usługa bezpłatna, tel. 1000 

CZYSZCZENIE OBUWIA - jednorazowe czyściki do butów znajdują się w szafie. Maszyna do czyszczenia 

obuwia znajduje się w lobby hotelu. 

DEPOZYT - Prosimy nie pozostawiać wartościowych rzeczy ani pieniędzy w pokoju. Hotel odpowiada 

wyłącznie za rzeczy pozostawione w depozycie na Recepcji.   

DOBA HOTELOWA - rozpoczyna się o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 12.00 dnia 

następnego 

DOSTAWKI – dodatkowe łóżka w pokoju dostępne są na specjalne życzenie zgłaszane na Recepcji.  

Koszt wg cennika,  informacji udziela Recepcja 

HIGIENA – w każdej łazience do dyspozycji są saszetki z szamponem, jednorazowy kubek, dozownik  

z mydłem w płycie, dozownik z żelem pod prysznic 

INFORMACJA - wszystkich informacji udziela Recepcja – tel. 1000 

INTERNET - w pokojach hotelowych oraz salach konferencyjnych znajduje się bezprzewodowe łącze 

internetowe. Hasło do WiFi:  Mju76yhN. Do Internetu możesz także podłączyć się poprzez stałe łącze.  

Kabel dostępny w Recepcji 

JEDNORAZOWE AKCESORIA HOTELOWE – w każdym pokoju do dyspozycji są jednorazowe czyściki  

do obuwia, szczotka do ubrania, worek  foliowy na brudną bieliznę, zestaw do szycia, woreczki higieniczne, 

kubek, szampon 

KARTA POKÓJ/KARTA GARAŻ – karta magnetyczna do pokoju, przeznaczona do otwierania drzwi pokoju 

i włączania energii elektrycznej, powinna być zwrócona w trakcie wymeldowania. Karta 

garażowa/parkingowa służy do otwierania bramy garażu/parkingu hotelowego. Za utratę lub zniszczenie 

ww. kart pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł/szt. 

KARTY KREDYTOWE - honorujemy płatność następującymi kartami kredytowymi: American Express, 

Mastercard, Debit Mastercard, Mastercard Maestro, Visa, Visa Debit, Visa Electron, JCB, Diners Club  

KLIMATYZACJA – klimakonwektor umieszczony pod oknem służy zarówno do chłodzenia,  

jak i ogrzewania pokoju. Instrukcja obsługi znajduje się w dalszej części tego katalogu  

KLUCZ – pokój otwierany jest kartą magnetyczną, którą wystarczy przyłożyć do czytnika znajdującego się 

na klamce. Po wejściu do pokoju prosimy umieścić kartę w gnieździe obok drzwi wejściowych, co pozwoli 

na włączenie oświetlenia. Kartę prosimy zwrócić podczas wymeldowania na Recepcji 

KORESPONDENCJA - wszelkie przesyłki Gości hotelowych znajdują się w Recepcji 

 



 

KSERO, WYDRUKI – usługi wykonuje Recepcja. Koszt 0,5 PLN/strona 

NAPOJE GORĄCE – sprzedaż kawy i herbaty w godzinach 12.00-20.00 w Cafe Ogrodowa na I piętrze,  

a po zamknięciu (na prośbę Gościa) Recepcja przygotuje gorący napój bezpłatnie lub wypożyczy czajnik  

do pokoju  

NOTES i DŁUGOPIS – będzie nam miło, jeśli zabierzesz na pamiątkę 

OCHRONA – obiekt jest monitorowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych (główne ciągi 

komunikacyjne, Recepcja, garaż, teren zewnętrzny) oraz chroniony całodobowo.  

Telefon do Ochrony: 41 336 10 60 

OKNA – jeżeli potrzebujesz zaciemnienia, użyj rolet. Roletami steruje się poprzez przesunięcie łańcuszka 

OŚWIETLENIE – w pokoju oświetlenie włączy się po włożeniu karty magnetycznej do gniazda obok drzwi. 

Na korytarzu światło włączy się automatycznie 

PALARNIA – w hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia poza miejscem wyznaczonym – palarnią,  

która znajduje sią na I piętrze 

PARKING/GARAŻ HOTELOWY – czynny jest całą dobę, płatny wg. cennika. Brama garażowa otwierana 

jest za pomocą magnetycznej karty garażowej lub po wciśnięciu przycisku. Informacja w Recepcji  

POKÓJ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - hotel oferuje pokój przystosowany dla osób niepełnosprawnych. 

W sprawie rezerwacji, prosimy o kontakt z Recepcją - tel. 1000 

POŚCIEL – dodatkowa poduszka, kołdra, wymiana pościeli na życzenie są bezpłatne. Prosimy zgłosić 

zapotrzebowanie na Recepcji 

PRALNIA – oferujemy płatne pranie. Cennik znajduje się w dalszej części Katalogu. Odzież do prania 

prosimy umieścić w worku foliowym znajdującym się w szafie, a następnie dostarczyć na Recepcję 

PRASOWALNIA – pomieszczenie znajdujące się na IV piętrze (na końcu korytarza), 

z którego bezpłatnie mogą skorzystać Goście hotelowi. Klucz do odbioru na Recepcji 

RESTAURACJA/DRINK BAR  - znajdują się na I piętrze. Cafe Ogrodowa czynna w godz. 12.00-20.00 . 

Restauracja Czerwony Fortepian czynna od 13.00 do ostatniego klienta 

RECEPCJA - do dyspozycji Gości całą dobę - tel. 1000 

RĘCZNIKI – pozostawione na podłodze łazienki oznaczają, że mamy je wymienić. Dodatkowy ręcznik  

jest bezpłatny. Prosimy zgłosić zapotrzebowanie na Recepcji 

RZECZY ZAGINIONE - prosimy o kontakt z Recepcją tel. 1000 

SALE KONFERENCYJNE – Dysponujemy trzema salami konferencyjnymi na I piętrze.  

Powierzchnia sal: Sala A - 88m2, Sala B - 78m2, Sala C - 62m2. Na życzenie Gościa w Sali będzie 

przygotowany ekran, projektor multimedialny, tablica flipchart, telewizor LCD, stolik kawowy. Sale polecamy 

również na organizację wszelkiego rodzaju spotkań towarzyskich i okolicznościowych. W celu wynajęcia 

prosimy zadzwonić do Działu Sprzedaży: tel. 41 366 10 50  

SEJF - do dyspozycji Gości w Recepcji - tel. 1000. Przyjmujemy depozyty tylko do kwoty 5000 PLN 

SKLEP – recepcja prowadzi sprzedaż podstawowych artykułów higienicznych, kosmetycznych i pamiątek  

z regionu świętokrzyskiego  

 



 

SUSZARKA DO WŁOSÓW – znajduje się w łazience. Dodatkową suszarkę można zamówić w Recepcji 

ŚNIADANIA - serwowane Gościom hotelowym od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-10.30, w sobotę 

i niedzielę w godz. 8.00-11.00. Sala śniadań znajduje się na I piętrze. Jeśli planują Państwo wcześniejszy 

wyjazd, prosimy zgłosić ten zamiar w Recepcji dzień wcześniej, celem przygotowania pakietu 

śniadaniowego 

TAXI – aby zamówić taksówkę prosimy o kontakt z Recepcją, tel. 1000 

TELEFON - aby uzyskać połączenie z innym pokojem należy wybrać 1 oraz numer pokoju; aby uzyskać 

połączenie z numerem zewnętrznym (krajowym lub zagranicznym) wystarczy wybrać ten numer, 

poprzedzając go odpowiednim numerem kierunkowym. Połączenia mogą być dodatkowo płatne.  

TELEFONY ALARMOWE  

Telefon ratunkowy……….…. 112 

Pogotowie ratunkowe……  999 

Straż Pożarna………………..  998 

Policja……………………………  997 

Straż Miejska………………..  986 

TV – telewizor sterowany jest za pomocą pilota, który znajduje się w każdym pokoju.  

Do dyspozycji są 23 kanały telewizyjne. Wykaz programów znajduje się w dalszej części Katalogu.  

W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt z Recepcją 

WODA – woda mineralna (gazowana i niegazowana) znajduje się w pokoju i jest wliczona w cenę pokoju 

WIFI hasło:  Mju76yhN. 

ZAGROŻENIE – w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia prosimy o pilny kontakt z Recepcją tel. 1000 

ZESTAW DO SZYCIA - znajduje się w pokoju w szafie 

ZWIERZĘTA – akceptujemy zwierzęta w Hotelu, koszt wg cennika,  informacja w Recepcji 

ŻELAZKO – znajduje się w pomieszczeniu na IV piętrze (na końcu korytarza), z którego bezpłatnie mogą 

skorzystać Goście hotelowi. Klucz do odbioru na Recepcji 

 



 

W BUDYNKU HOTELU 

Biały Flaming to kameralna kawiarnia i bistro wraz z drink barem i salą koktajlową na antresoli. Kawiarnia 

serwuje napoje, różnego rodzaju desery i dania kuchni polskiej: przekąski, dania gorące, zupy i sałatki. 

Czynne w godzinach 12.00-20.00 

Czerwony Fortepian to klimatyczna restauracja, bar kawowy&drink bar i bar piwny. Wieczorami 

Restauracja zaprasza na party taneczne, koncerty, stand up’y i artystyczne występy na żywo.  

Serwowane są tu dania z karty lub specjalne zamówienia.  

W dni powszednie w godzinach 13.00-17.00 Czerwony Fortepian zaprasza na lunch time.  

Czynne od godz. 13.00 do ostatniego klienta. 

Restauracja znajduje się z boku budynku. Dojście przez korytarz na I piętrze (zgodnie z kierunkowskazami) 

lub osobnym wejściem zewnętrznym (od strony parkingu miejskiego) 

PARTER: recepcja, lobby hotelowe, przejście do garażu podziemnego i parkingu, toalety ogólnodostępne 

I PIĘTRO: drink bar Biały Flaming, sala śniadań, sale konferencyjne, palarnia, Dyrekcja, Administracja, Dział 

Sprzedaży i Marketingu 

II PIĘTRO (antresola): Bistro Biały Flaming 

III – VI PIĘTRO: pokoje hotelowe 

IV PIĘTRO: pokoje hotelowe, prasowalnia 

VII – X PIĘTRO:  biura  

 
 



 

W KIELCACH 

• Pałac Biskupów Krakowskich z Muzeum Narodowym       mnki.pl  

• Bazylika Katedralna                 www.kielcekatedra.pl 

• Rezerwaty przyrody w mieście: Kadzielnia, Ślichowice, Wietrznia, Biesak, Karczówka 

• Zespół klasztorny na wzgórzu Karczówka               www.karczowka.com 

• Muzeum Zabawek i Zabawy                          www.muzeumzabawek.eu 

• Biuro Wystaw Artystycznych                www.bwakielce.art.pl 

• Galeria Sztuki Współczesnej "Winda"        galeriawinda.pl 

• Muzeum Dialogu Kultur                                www.mnki.pl 

• Muzeum Historii Kielc                      www.mhki.kielce.eu 

• Energetyczne Centrum Nauki                   ecn.kielce.pl 

• ul. Sienkiewicza (100m) -jeden z najdłuższych deptaków w Polsce 

• Rynek (100m) z Urzędem Miasta, restauracjami i klubami 

• Galeria Handlowa ECHO                      www.galeriaecho.pl 

 Galeria Handlowa KORONA                        galeria-korona.pl 

  

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 

• Jaskinia Raj w Chęcinach           jaskiniaraj.pl 

• Zamek Chęciński z XIII wieku                   zamekcheciny.pl 

• Skansen w Tokarni, czyli Park Etnograficzny – Muzeum Wsi Kieleckiej     mwk.com.pl 

• Klasztor na Łysej Górze              www.swietykrzyz.pl 

• Świętokrzyski Park Narodowy z gołoborzem       www.swietokrzyskipn.org.pl 

• Zamek Krzyżtopór w miejscowości Ujazd           www.krzyztopor.org.pl/zamek 

• Park Rozrywki i Miniatur SABAT KRAJNO w Górnie koło Kielc                    sabatkrajno.pl 

 Kompleks Świętokrzyska Polana z Oceaniką       www.swietokrzyskapolana.pl 

• Bałtowski Kompleks Turystyczny – Jura Park Bałtów             juraparkbaltow.pl 

• Centrum Nauki Leonardo da Vinci            www.cndavinci.pl 

• Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie                www.turystyka.cmielow.com.pl 

• Samsonów- ruiny wielkiego pieca hutniczego   

• Dąb Bartek w Zagnańsku – największe i najstarsze drzewo w Polsce  

• Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku        mnki.pl/sienkiewicz 

• Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej       www.muzeum.skarzysko.pl 

• Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie         www.muzeum.jedrzejow.pl 

• Zamek Królewski w Sandomierzu          www.zamek-sandomierz.pl 

 


