Aqua Spa kodukord:
•

Basseinid ja saunamaailm avatakse hotelli majutuskliendile kell 7:00, väljastpoolt hotelli külastajatele avatakse sissepääs kell 10:00.
Spa suletakse kell 22:00. Piletite müük lõpeb kell 21:00. Hotellikülalistel palume veekeskuse külastamiseks rätik numbritoast
kaasa võtta.

•

Alla 16-aastaseid isikuid ilma vanemateta või täiskasvanud eestkostjata Aqua Spasse ei lubata.

•

Vastassoo riietus- ja duśiruumi lubatakse kuni 7-aastaseid lapsi (k.a.).

•

Enne ujumist ja sauna külastust pese end hoolikalt ilma ujumisriieteta.

•

Soovitame pikad juuksed kinnitada või kanda ujumismütsi.

•

Basseinides ja saunamaailmas tuleb kanda ujumisriideid.

•

Saunast basseini või mullivanni minnes käi duši all.

•

Vali ujumiskoht vastavalt oma oskustele ja tervislikule seisundile. Ole tähelepanelik nii enda kui ka teiste suhtes.

•

Basseinidesse hüppamine on keelatud.

•

Lapsed alla 6-eluaastat ei tohi basseinides viibida ilma täiskasvanuta. Lapsi ei ole lubatud jätta järelvalveta.

•

Laste bassein on libeduse vältimiseks karestatud. Hotell ei vastuta rikutud ja lõhutud ujumisriiete eest.

•

Basseinidesse joogi, joogikõrte, sigarettide ja muude esemete viskamine on keelatud.

•

Spa’s liigu rahulikult, ära jookse. Märg põrand on libe!

•

Duširuumis ei ole lubatud raseerimine, juuste värvimine.

•

Saunades on keelatud kasutada kehakoorijaid, mett jms ning vihelda vihaga.

•

Saunas viska vett vaid kuivadele kividele ja arvesta teistega saunas.

•

Ära jäta oma käepaela ja väärisesemeid valveta. Hotell ei vastuta garderoobidesse jäetud asjade eest.
Väärisesemete hoiustamiseks palume kasutada Aqua Spa vastuvõtus asuvaid miniseife.

•

Aqua Spas on videovalve.

•

Kaasavõetud sööke ja jooke on keelatud tarbida Aqua Spa saunade ja basseinide alal. Jooke on võimalik
osta Aqua Spa baarist.
Seadusest tulenevalt on baari teenindajal kahtluse korral õigus küsida alkoholi ostjalt isikut tõendavat dokumenti.

•

Tallink Spa & Conference Hotel ei vastuta külastajale tekkinud vigastuste või muude terviserikete eest ega korva nendest
tulenevaid kahjusid.

•

Käepaela rikkumise või kaotamise eest tuleb tasuda kahjutasu 50 EUR.

•

Veekeskuses suitsetamine, narkootilises joobes või tugevas alkoholijoobes viibimine ei ole lubatud.
Personalil on õigus veekeskusesse mitte lubada vastavas seisundis külalisi või lõpetada pileti kehtivus vastavas seisundis
külalistel ja paluda neil lahkuda.

•

Keelatud tegevuste ja kaaskülastajate rahu häirimise eest on ettenähtud trahv 60 EUR.

•

Club One kaart tuleb esitada alati enne ostu sooritamist. Aqua SPA vastuvõtt ei tee hilisemaid tasaarveldusi kaardiga
kaasnevate soodustuste suhtes.
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