
Вътрешен Правилник 
  

Уважаеми гости на Inter Holiday Apartments, за Вашето спокойствие 
и комфортно пребиваване, Ви молим да се съобразете с реда в 
нашите апартаменти и да спазвате следните правила: 

  

• Регистрацията и настаняването на всеки гост се извършва само след 
предоставяне на документ за самоличност. 

• Настаняване: 15:00 часа. 
• Освобождаване: 12:00 часа. 
• Късно освобождаване и ранно настаняване се допуска само с 

предварително запитване и при възможност. 
• При продължаване на престоя, по-дълъг от първоначално заявения, 

като Ваши домакини си запазваме правото да Ви предложим  
различен от резервирания от Вас апартамент, ако това е необходимо. 

• В  Inter Holiday Apartments не се допускат домашни любимци! 
• Моля не пушете в апартаментите и в закритите помещения! 

Тютюнопушенето е възможно на терасите и обозначените за тази цел 
места. 

• Уважаеми гости, не размествате мебелите в апартаментите без 
съгласие на управата и не носете хавлиените кърпи за баня на плажа.  

• Пазете тишина и уважавайте правото на спокойствие на останалите 
наематели, особено в часовете от 14:00 до 16:00 часа и от 23:00 часа до 
08:00 сутринта. 

• Във връзка с ограничаване разпространението на COVID 19, сме 
поставили дезинфектанти за ръце във входа на сградата, както и във 
всеки един апартамент.  На рецепцията, за гостите са на 
разположение лични предпазни средства – маски и дезинфекциращи 
кърпички. Спазвайте дистанция и общоприетите норми за хигиена. 

• Ако имате затруднения с използването на електрическите уреди в 
апартамента, моля запознайте се с инструкциите  им за употреба 
(намиращи се в шкаф на кухненския бокс) или се обърнете към 
администраторите на рецепция.  

• Ако повредите или изгубите вашата ключ карта, незабавно съобщете 
това на рецепцията. Срещу допълнително заплащане ще ви издадем 
нова.. 

• Уважаеми гости,  запознайте се  с инструкциите при аварийни 
ситуации, както и с плана за евакуация, намиращ се на вътрешната 
страна на врата на вашия апартамент. 



• На територията на Inter Holiday Apartments е строго забранено 
внасянето на всякакъв вид опасни за здравето и безопасността 
запалителни, взривни, токсични, радиоактивни и други подобни 
вещества и предмети. 

• При нарушаване на вътрешния ред ще бъдете помолени да напуснете 
и/или заплатите за причинените повреди! 

• Забравени лични вещи на гостите се пазят в продължение на 2 месеца 
и се предават при поискване. Разходите за куриерски услуги са за 
сметка на госта. 

  
 
Екипът на Inter Holiday Apartments Ви благодари за спазването на 
вътрешния ред и Ви пожелава приятен отдих ! 
 
 
 
 
 

 

 

 


