
 

 



Bezpieczny pobyt – podjęte działania  

W celu zapewnienia Państwu bezpiecznego wypoczynku wprowadziliśmy pakiet działań:  

•  Personel Pensjonatu wyposażony jest środki ochrony i środki dezynfekcji 

•  Pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do budynków, na piętrach, w 

jadalni i toaletach.  Prosimy o  cykliczne dezynfekowanie rąk. 

•  W miejscach ogólnodostępnych korzystamy z maseczek lub przyłbic. Akcesoria są do nabycia w 

Recepcji 

•  Państwa pokój przygotowujemy według procedury: ozonowanie, sprzątanie, dezynfekcja.  

•  Sprzątanie pokoju podczas pobytu odbywa się tylko na życzenie. Prosimy o zgłaszanie sprzątania 

w Recepcji 

•  Posiłki serwujemy w jadalni (śniadania w formie bufetu obsługiwanego przez Personel) lub na 

życzenie do pokoi.  

•  Jadalnia jest codziennie ozonowana i dezynfekowana (także po każdym posiłku). Podczas 

posiłków zachowujemy bezpieczną odległość od innych stolików. 

Bezpieczna rezerwacja – elastyczne warunki 

W celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa rezerwacji i elastycznego dopasowania terminu pobytu 

wprowadziliśmy: 

•  Bezkosztową zamianę pobytu na voucher ważny 1 rok.  

•  Bezpieczną anulację pobytu ofert elastycznych i pakietów pobytowych na 7 dni przed datą 

przyjazdu. Szczegółowa informacja znajduje się przy każdej ofercie. 

Na wszelkie Państwa pytania  odnośnie rezerwacji czy bezpieczeństwa pobytu w Pensjonacie Halny, 

odpowiemy telefonicznie +48 18 20 120 41 – 43 lub mailowo pod adresem: biuro@halny.pl. Zapraszamy 

do kontaktu! 

Na stronie  www.halny.pl/oferta-i-pakiety  dostępne są wszystkie aktualne oferty z możliwością 

rezerwacji. 

Zapraszamy! 
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Safe stay –  Details of the undertaken heath and safety steps 

Safe stay – Undertaken steps: 

In order to assure our guests safe and healthy stay we have introduced following measurements: 

- The staff of Pensjonat Halny are equipped with protective equipment and disinfectants 
- Containers with disinfectant liquid are located at the entrances of the buildings, on each floor, in 

the dinning room and next to the toilets. Please remember to disinfect your hands regularly. 
- In the common areas pleas use masks or ……. They are available to buy at the Reception Desk 
- The rooms are cleaned and prepared according to the restrictions: ozonation, cleaning, 

disinfecting. 
- All meals are served in the dinning room ( breakfast in the form of served buffet ) or on request 

to your room. 
- The dinning room is ozonated everyday and disinfected after each meal. The tables are situated 

at a safe 2m distance. 
 

Safe booking – flexible conditions 

In order to assure our guests a safe booking and flexible adjustment of travel dates we have introduced: 

- Free changing of dates of your stay into a voucher that can be used within a year from first 
booking date 

- Safe booking cancelation  of package offers and other bookings – 7 days prior the arrival date.  
Details are available in the policies of each offer. 

 

In case of any questions regarding a booking or a safe stay in Pensjonat Halny please contact us: 

+48 18 20 120 41-43 or via e mail: biuro@halny.pl.  

 

All of the current offers are available on our website www.halny.pl/oferta-i-pakiety/ 
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