Welcome to the 1552 Boutique Hotel in Eger!
GUEST INFORMATION
ADAPTER CHARGERS AND CONVERTERS
Adapters, chargers and converters are available at the reception free of charge.
AIR CONDITIONING
The rooms are air-conditioned to ensure fresh air and comfortable temperature. If you wish to change the temperature, you
can adjust it on the wall control panel in the rooms.
ATM, BANK
There are many banks and ATMs near the 1552 Boutique Hotel. Ask at the reception for the nearest ones.
BABY CRIB
For guests arriving with small children (0-3 years), a baby crib,
bath tub, high chair, baby food warmer can be provided in the
room on request, free of charge.
BATHROOM SET UP
The toiletries in the bathrooms are made from organic, natural ingredients. All bathrooms are equipped with a hairdryer as
standard. All bathrooms are equipped with a hairdryer, toothbrush, toothpaste, shaving kit, shower cap, cotton pads, cotton
buds, nail filer and cosmetic tissue.
BLANKET
For extra blanket, please contact our receptionist or our houskeeping. A soft blanket is placed in the wardrobe as well.
BUSINESS LOUNGE
Our hotel has a conference room / business lounge. Our staff
will be happy to assist you in organising and hosting various
events and receptions. We can provide you with the necessary
technical equipment. Please contact us for a quote.
CAFÉ
To get your day off to a good start, try our special roast, juicy
coffees, classic breakfast dishes and freshly made sandwiches.
Bar opening hours: every day 0:00–24:00
CANCELLATION CONDITIONS
Reservations can be cancelled up to 7 days prior to arrival without penalty, otherwise the total price of the reservation will be
charged.
CHECK-IN
Rooms can be booked after 15:00 on the day of arrival. Early
check-in is possible on request if there is availability. In all cases, please inform the hotel.
CHECK-OUT
Rooms must be vacated by 11:00 on the day of departure.

CLEANING
Daily cleaning of the rooms is carried out. If you wish to reuse
your towels to protect the environment, please return them to
the towel rack. If you would like to request a new towel, please
put the used one in the bathtub or washbasin.
ELECTRIC CAR CHARGING STATION
There are 2 electric car charging stations available in the parking lot of our hotel for the price of 6000 HUF/car/night, which
includes the price of the parking space.
ELECTRICITY
Electricity is 220V/50Hz.
HOTEL LAUNDRY SERVICE
You can request this service by filling out a laundry form in your
room and handing your laundry bag to the receptionist.
INTERNET
Internet is available throughout the hotel via wireless network,
please ask for a WI-FI code at reception.
IRONING
Iron and ironing board available at reception. Please consult
our staff for your laundry needs.
LOST AND FOUND
Any objects found in the rooms will be kept and the owner will
be informed. The cost of mailing the object is the responsibility
of the guest.
LUGGAGE STORAGE
On early arrival/ after check-out, we will deposit the luggages of
our guests free of charge.
MASSAGE
Upstairs, a massage room in a quiet and peaceful environment
awaits guests who wish to recharge their batteries or relax.
Massage appointments are available at the reception. Bathrobes and slippers are also available at reception.
MINIBAR
All rooms are equipped with a minibar. All rooms are equipped with
a minibar. Exceptions to this rule are rooms where the consumption
of non-alcoholic drinks from the minibar is included in the room rate.
PACKAGE DELIVERY
We provide package delivery, please ask at the reception area.
PACKAGING
Extra beds are available at an extra charge. Please contact
reception to request an extra bed.
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Welcome to the 1552 Boutique Hotel in Eger!
GUEST INFORMATION
PARKING
The hotel’s indoor closed car park is available for a daily fee,
subject to availability. Reservations are not possible.
PAYMENT
You can pay in cash (HUF) and by credit card. Our prices do not
include the tourist tax.
PHARMACY
Basic medication and a thermometer can be requested at reception.
PETS
We welcome small dogs up to 10 kg in our hotel, for an extra
charge, in our designated rooms.
PILLOW
Pillows with different types of filling or extra pillows can be requested at the reception area.
PRICES
Rooms: from 35 000 HUF
Extra bed/Cot: from 8 000 HUF
PROGRAMMES
For more information about programmes in Eger and the surrounding area, please visit our website 1552hotel.hu. Please
ask our colleagues at the reception for current programmes.
RECEPTION
We offer 24-hour reception service for the comfort and peace
of mind of our guests.
REGISTER
Breakfast is served in the hotel breakfast pavilion between
07:30 and 10:30.
RESTAURANT & BAR
A selection of local delicacies is available at the hotel. We have
a varied daily selection of snacks and drinks, please ask for a
menu card at the reception.
Bar opening hours: every day 0:00–24:00
For lunch and dinner, we welcome you to one of the best restaurants in Eger, Restaurant 1552 in Egri Vár. We offer our
guests a free taxi service to the restaurant. Restaurant 1552
is open Mon–Fri 11:00–22:00.

ROOM KEY
Please leave your room key at the reception when you leave.
SAFE
Safe deposit boxes are available in all rooms, please read the
instructions carefully before using them. We cannot be held responsible for any items left outside the safe, so please use the
safe to ensure the safety of your valuables. A central safe is
available at reception.
SEWING KIT
You can ask for it free of charge from our housekeepers and at
the reception area.
SHOE CLEANER
The shoe cleaning kit is available at the reception area, please
ask our colleague for assistance. It is free of charge.
SHOE CLEANING EQUIPMENT
Please ask our receptionist for assistance.
SMOKING
With the understanding of our guests, smoking is NOT allowed
inside the 1552 Boutique Hotel! If you would like to smoke, you
can do so using the ashtrays located in the courtyard. Violation
of the smoking ban in the interior areas will result in a fine of
100 euro, payable at the reception.
TAXI
Our receptionists are happy to assist you in ordering a taxi.
TELEVISION
All rooms are equipped with an 81 cm LCD TV with Hungarian
and international channels.
UMBRELLAS
Umbrellas are available at the main entrance of the hotel, free
of charge.
WAKE-UP CALLS
Wake-up calls can be requested at the reception area.

OUR ADDRESS:
3300 Eger, Zalár József u. 11.
Tel.: +36 30 835 51 63
www.1552hotel.hu

Üdvözöljük az 1552 Boutique Hotelben Egerben!
VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ
ADAPTER TÖLTŐK ÉS ÁTALAKÍTÓK
Adapterek, töltők, átalakítók (konverter) a Recepción térítésmentesen igényelhetők.

ÉBRESZTÉS
Ébresztést előzetes kérés alapján kérhet a recepciós kollégánktól.

ATM, BANK, BANKAUTOMATA
Az 1552 Boutique Hotel közelében számos bank, ATM található. A legközelebbiekről érdeklődjön a recepción.

ELEKTROMOS ÁRAM
Az elektromos áram 220V/50Hz.

ÁRAK
Szobák: 35 000 Ft-tól
Pótágy/Gyermekágy: 8000 Ft-tól
BABAÁGY
Kisgyermekkel (0-3 év) érkező vendégeink esetében (előzetes)
kérés esetén babaágyat, fürdőkádat, etetőszéket, ételmelegítőt
is bekészítünk a szobába.
BUSINESS LOUNGE
Szállodánk konferenciateremmel / business lounge-val rendelkezik. Kollégáink örömmel segítenek különböző események,
fogadások megszervezésében és lebonyolításában. A szükséges technikai eszközöket biztosítjuk az Ön számára. Ezzel
kapcsolatban kérjen ajánlatot kollégáinktól.
CHECK-IN
A szobák az érkezés napján 15:00 óra után foglalhatók el. Korai check-in kérésre – szabad kapacitás függvényében –, illetve
szállodai visszaigazolást követően vehető igénybe.
CHECK-OUT
A szobákat az utazás napján legkésőbb 11:00 óráig kérjük elhagyni.
CIPŐTISZTÍTÓ
A cipőtisztító készletet megtalálja térítésmentesen a recepción,
kérje munkatársunk segítségét.
CIPŐTISZTÍTÓ BERENDEZÉS
A recepciónál található, kérje munkatársunk segítségét.
CSOMAGMEGŐRZÉS
Korai érkezéskor/távozás után vendégeink csomagját térítésmentesen helyezzük el.
CSOMAGSZÁLLÍTÁS
Csomagszállítást biztosítunk, igényét kérjük jelezze a recepción.
DOHÁNYZÁS
Vendégeink megértésében bízva az 1552 Boutique Hotel belső
tereiben a dohányzás szigorúan TILOS! Dohányozni szándékozó
vendégeink számára az udvaron elhelyezett hamutartók használatával biztosítjuk a dohányzás lehetőségét. A belső terekre érvényes dohányzási tilalom megszegése pénzbüntetést von maga
után, mely 100 Euro összegben kötelezően fizetendő a recepción.

ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐ ÁLLOMÁS
Szállodánk parkolójában 2 autó töltésére alkalmas elektromos
autó töltő áll rendelkezésére, melynek díja 6000 Ft/ autó/ éj,
mely magába foglalja a parkoló hely árát is.
ESERNYŐ
Szállóvendégeink részére az esernyők díjmentesen állnak rendelkezésre a hotel főbejáratánál.
ÉTTEREM & BÁR
Helyi delikát termékekből álló kínálatunkkal várjuk Önöket szállodánkban. Változatos napi snack- és italkínálatunkból választhatnak, kérjék a menükártyát kollégánktól a recepción.
A bár nyitvatartása: mindennap 0:00–24:00
Ebédelni és vacsorázni Eger egyik legjobb éttermében, az Egri
Várban található 1552 Étteremben várjuk Önöket szeretettel.
Vendégeinket igény esetén ingyenesen szállítjuk fel az étterembe taxival. Kérjük igényüket előre jelezzék a recepción. Az
1552 Étterem nyitvatartása: H–V 11:00–22:00
FIZETÉSI MÓD
Szállodánkban fizethet készpénzzel (forint), bankkártyával és
SZÉP kártyával. Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.
FÜRDŐSZOBAI BEKÉSZÍTÉSEK
A fürdőszobákban elhelyezett tisztálkodó szerek organikus
természetes alapanyagból készültek. Minden fürdőszoba alapfelszereltségéhez tartozik hajszárító, fogkefe, fogkrém, borotválkozási szett, zuhanysapka, vattakorong, fültisztító pálcika,
körömreszelő és kozmetikai papírkendő.
GYÓGYSZER
Alapvető gyógyszerek és lázmérő a recepción igényelhető.
HÁZIÁLLAT
Kistestű kutyákat is fogadunk hotelünkben, 10 kg-ig, felár ellenében az erre kijelölt szobáinkban.
INTERNET
A szálloda egész területén vezeték nélküli hálózatról működik
az internet, használathoz a recepción kérjen WI-FI kódot.
KÁVÉZÓ
Azért, hogy jól induljon a napja, kóstolja meg különleges pörkölésű zamatos kávéinkat, klasszikus reggeli ételeinket, frissen
készített szendvicseket. A bár nyitvatartása: mindennap 0:00–
24:00
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Üdvözöljük az 1552 Boutique Hotelben Egerben!
VENDÉGTÁJÉKOZTATÓ
KULCS
Távozáskor a szobakulcsot kérjük legyenek szívesek a recepción hagyni.

REGGELI
A szálloda reggeliző pavilonjában 07:30–10:30 között várjuk
vendégeinket reggelizni.

LÉGKONDICIONÁLÁS
A szobákban légkondicionáló rendszer biztosítja a friss levegőt
és a komfortos hőmérsékletet. Amennyiben változtatni szeretne a hőmérsékleten, úgy azt a szobákban elhelyezett fali szabályozó panelen állíthatja be.

SZÁLLODAI MOSODAI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE
A szobában található jegyzet kitöltésével és a szennyesruha-zsák leadásával igényelheti.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK
A foglalás az érkezést megelőzően legalább 7 nappal mondható le
kötbérmentesen, ettől eltérően a teljes foglalás árát felszámoljuk.
MASSZÁZS
Az emeleten csendes, nyugodt környezettel kialakított mas�százs szoba várja a feltöltődni vagy megpihenni vágyó vendégeket. Masszázsra bejelentkezni a recepción lehet. Fürdőköntös és papucs szintén a recepción igényelhető.
MINIBÁR
Minden szoba minibárral felszerelt. A minibárból történő fogyasztás számláját elutazáskor kérjük kiegyenlíteni. Kivételt
képeznek ez alól azok a szobáink, ahol a minibár alkoholmentes italainak fogyasztását a szobaár tartalmazza.
PARKOLÁS
Szállodánk belső zárt parkolója napidíj fizetése ellenében
használható, szabad kapacitás függvényében. Előre foglalás
nem lehetséges.
PÁRNA
Különböző típusú, töltésű és tartalékpárnák kérés szerint átvehetők a recepción.
PÓTÁGY
A pótágy külön díj ellenében vehető igénybe. Pótágy kérelmét
kérjük jelezze a recepción.
PROGRAMOK
Az egri és környékbeli programokról bővebb információt talál
weboldalunkon, az 1552hotel.hu-n. Az aktuális programoktól
érdeklődjön kollégáinknál a recepción.
RECEPCIÓ
24 órás recepciószolgálattal biztosítjuk vendégeink kényelmét
és nyugalmát.

SZÉF
A széf minden szobában megtalálható, igénybe vételük előtt
kérjük figyelmesen olvassa el a használati utasítást, melyet a
széf mellett helyeztünk el. A széfen kívül elhelyezett tárgyakért
felelősséget nem vállalunk, ezért értékei biztonságos őrzése
érdekében kérjük vegye igénybe a széfet. A recepción központi
széfet vehet igénybe.
TAKARÍTÁS
Naponta végzünk takarítást a szobákban. A mennyiben a törölközőt újra kívánja használni, ezzel is védve környezetünket,
kérjük helyezze azt vissza a törölközőtartóra. Amennyiben új
törölközőt szeretne igényelni, tegye a használtat a kádba, vagy
a mosdóba.
TAKARÓ
A szobák gardróbszekrényében pléd található, póttakaróért
kérjük forduljon a szobaasszonyainkhoz, vagy a recepcióhoz.
TALÁLT TÁRGYAK
A szobákban talált tárgyakat megőrizzük, annak gazdáját értesítjük. A postai utánküldés költsége a vendéget terheli.
TAXI
Recepciós kollégáink készséggel állnak rendelkezésére a személyszállítás megrendelésében.
TELEVÍZIÓ
Minden szoba alapfelszereltsége egy 81 cm-es LCD TV magyar és nemzetközi csatornákkal.
VARRÓKÉSZLET
A szobaasszonyainktól és a recepción térítésmentesen kérhető.
VASALÁS
Vasaló és vasalóállvány a recepción igényelhető. Ruhatisztítási
igényét kollégáinkkal egyeztesse.
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