
Návštevný poriadok soľnej inhalačnej miestnosti 

1. Soľná inhalačná miestnosť je miestom kľudu a relaxu, prosíme nepoužívať mobilné 
zariadenia.  

2. Do soľnej inhalačnej miestnosti sa nesmie vstupovať bez oblečenia, alebo bez zahalenia 
sa do plachty popr. županu. Počas návštevy odporúčame pohodlné oblečenie. 

3. Do wellness priestorov  vstupujte len v prezúvkach vhodných pre wellness priestory. 
4. Upozorňujeme Vás, že v priestoroch wellness centra sa môže na podlahe nachádzať voda, 

preto buďte opatrný. 
5. V priestoroch wellness centra je zakázané behať.  
6. Doba pobytu v inhalačnej miestnosti, t.j. jeden vstup,  je 45 minút.  
7. Hosť dostáva 15 min. grátis ku každému vstupu na prezlečenie a odovzdanie náramku na 

recepcii. Ak tento čas prekročí, je povinný uhradiť na recepcii doplatok a to 2EUR za 
každých začatých 30 min.  

8. Po vstupe do miestnosti sa pohodlne usaďte v lehátku, relaxujte  a vdychujte mikroklímu 
v miestnosti.  

9.  Počas pobytu v miestnosti dodržujte kľud a nerozprávajte nahlas.  
10. Deti môžu byť v miestnosti iba s doprovodom a výlučne na zodpovednosť 

doprevádzajúcej dospelej osoby, ktorá má taktiež zakúpený vstup. 
11. Pre deti do 15 rokov je možný vstup do soľnej inhalačnej miestnosti denne do 12:00 hod.   
12. V miestnosti je zakázané sa dotýkať stien a soľnej fontány.  
13. V miestnosti je zakázané sa fotiť, filmovať a/alebo používať telefóny.  
14. Miestnosť je monitorovaná kamerovým systémom za ´čelom ochrany majetku 

prevádzkovateľa. Zakúpením vstupu a návštevou soľnej inhalačnej miestnosti dávate 
súhlas s jej monitorovaním počas Vašej prítomnosti.  

15.Neodporúčame používanie kozmetických prípravkov ako napr. parfumy, dezodoranty 
a pod.  

16. V prípade, že sa nebudete cítiť dobre, ihneď opustite inhalačnú miestnosť.  
17.  Do miestnosti je zákaz vstupu v prípade akútnych infekcií a/alebo prenosných chorôb . 
18.  Osoby s nasledovnými chorobami môžu vstúpiť do miestnosti iba na odporúčanie lekára: 

zvýšená funkcia štítnej žľazy, rakovina, rôzne zápalové stavy.  
19.  V prípade, že si nie ste istý, či je návšteva soľnej inhalačnej miestnosti pre Vás vhodná, 

poraďte sa so svojím lekárom. 
20.  Zakúpením vstupu do soľnej inhalačnej miestnosti potvrdzujete, že ste sa oboznámili 

s týmto návštevným poriadkom ako aj s návštevným poriadkom wellness centra, 
porozumeli ich obsahu a budete ich dodržiavať.  

Hotel si vyhradzujej právo na zmeny. 


