
Hišna pravila Marina lux 
Dragi gostje, 

Z namenom zagotovitve prijetnega oddiha vas vljudno naprošamo, da se držite spodnjih navodil: 

Prihodi -  odhodi 

 Prijave so predvidene po 15.00 uri. Eno uro pred vašim prihodom prosim pošljite SMS sporočilo na 

031720370. 

 Odjave so do 10.00 ure. 

 Prijavite in odjavite se na recepciji Marine. V primeru da pridete izven obratovalnega časa recepcije, vas 

bodo ključi in magnet za odpiranje vrat čakali pri varnostniku pri zapornici ob vstopu v Marino, prijavo pa 

boste izvedli naslednji dan na recepciji. 

 Ob prijavi vam bo Marina zaračunala enkratni strošek  prijave 1,5 EUR/osebo ter turistično takso v višini 

1,27 EUR/odraslo osebo/noč, oz. 0,64 EUR/osebo staro med 7 in 18 let/noč, otroci mlajši od 7 let pa 

so plačila oproščeni. 

 Namestitev, zaključno čiščenje in uporaba jacuzzija bo zaračunana posebej. Plačilo v gotovini, prosimo 

pripravite točen znesek.  

Pravila na terasi 

 Vedno zaprite sončno tendo, ko zapustite teraso (veter jo lahko zlomi). 

 Vzdržujte mir in tišino po 22:00 uri. 

 Ne smetite. 

 Nikoli ne pustite kozarcev ali steklenic, hrane in pijače na terasi brez nadzora. 

 Ne mecite hrane in cigaretnih ogorkov v morje. 

 Vedno dajte čisto brisačo na blazino ležalnika. 

 Ne pustite otrok na terasi brez nadzora. 

 

Pravila v primeru nevihte ali vetrovnih razmer 

 Vedno zaprite sončno tendo in pospravite daljinski upravljalnik za tendo v notranjost hiške. 

 Pospravite vse kozarce in steklenice v notranjost, na mesto da se ne prevrnejo (v pult, pomivalni stroj ali v 

omaro). Ne pustite jih na mizi ali na pultu. 

 Zložite stole in mize ter jih pospravite na označeno mesto ob ograji (označeno na licu mesta s sliko). Po 

potrebi jih tudi pripnite (v primeru hujše nevihte) 

 Preverite, da je pokrivalo jacuzzija zaprto in pritrjeno s 4 pasovi. 

 Odnesite blazine v notranjost. 

 Zložite stole in mizo v spodnji terasi skladno z navodili in jih pospravite pod stopnice. 

 Zaprite vsa okna. 

 

Pravila za uporabo jacuzzija 

 Vedno se stuširajte preden vstopite v jacuzzi. Uporabite lahko tudi zunanji tuš na zadnji terasi. Poskrbite, 

da so vaša stopala čista. 

 Ne uporabljajte mobilnega telefona ali drugih elektronskih naprav v jacuzziju. 

 Ne vnašajte hrane in pijače. 

 Uporabljajte svoje brisače. 

 Ne izvajajte kakršnih koli drugih nenamenskih aktivnosti. 

 Ne pritiskajte drugih gumbov razen PUMP in LIGHT in ne nastavljajte delovanja. 

 Otrokom do 12 leta vstop v jacuzzi ni dovoljen. 



 Ne uporabljajte jacuzzija več kot 15 min. Jacuzzi se po 15 min avtomatsko ustavi. 

 Ne uporabljajte jacuzzija ob slabem vremenu. 

 Uporaba jacuzzija na lastno odgovornost. 

 Jacuzzi se včasih sam vklopi zaradi potrebne cirkulacije. Ne skrbite, se tudi sam ustavi. 

 Po vsaki uporabi vedno zaprite pokrov jacuzzija, ob vetrovnih razmerah pa ga še pritrdite z štirimi paščki. 

 

Splošna pravila 

 Kajenje v notranjosti ni dovoljeno. 

 Prepovedano je skakanje iz plavajoče hiške ali plavanje v Marini. Plaža je 50 m stran. 

 Prosim upoštevajte požarne predpise. 

 Prosim upoštevajte varnostne predpise, še posebej pazite na otroke, pred možnostjo padcev, utopitvijo, 

plezanjem čez ograjo, padcev pri stopnicah, padcev med ponton ipd.. 

 Kuhanje na terasi ni dovoljeno. 

 Domače živali niso dovoljene. 

 Ne mecite smeti, hrane in pijače ali cigaretnih ogorkov v morje. 

 Ne odvrzite ničesar v toaletno školjko, razen toaletnega papirja. 

 Hiške so namenjene sprostitvi in počitku, zato vas prosimo, da ne kalite miru, še posebej po 22:00 uri in 

bodite uvidevni do ostalih gostov in sosedov. V primeru kršitev bomo primorani motenje prijaviti 

ustreznim organom. Če sosedje kalijo red in mir to prosim prijavite na recepcijo Marine na tel. št. 

056761100. 

 Plavajoča hiška na vodi je bila temeljito očiščena pred vašim prihodom, zato vas naprošamo, da 

uporabljate copate (prinesite jih s seboj). 

 Hiške na vodi so opremljene s posteljnino, brisačami, popolnoma opremljeno kuhinjo, in nekaj 

osnovnimi potrebščinami, kot so kuhinjska krpa, detergent, gobica in vileda ter tablete za pomivanje 

posode. Tableto pred pomivanjem vedno položite na dno pomivalnega stroja. 

 Prosimo da po nepotrebnem ne trošite vode in da brisač ne odvržete že po prvi uporabi – želimo biti 

okolju prijazni. 

 Možno je tudi pranje perila: v Marini so pralni in sušilni stroji (4 EUR pranje, 4 EUR sušenje). 

 Prosimo, da ločujete odpadke in jih odlagate v zato namenjene zabojnike. Ekološki otok je le nekaj 

korakov stran od parkirišča. 

 Vse hiške na vodi imajo brezplačen wi-fi. Uporabniško ime in geslo boste našli na nalepki na steni pri 

vhodu. Naenkrat sta lahko v uporabi le 2 napravi, zato imate na voljo 2 uporabniška imena (skupno so 

torej lahko na wi-fi priključene 4 naprave 

 

Kontakti 

 

Informacije, vzdrževanje, dodatne storitve ali prijave kršitev: 

 Recepcija v Marini Portorož +386 5 6761 100 ali na mail: reception@marinap.si 

 Preverite tudi ostale storitve – zunanji bazen, tenis ure, minigolf, itd. 

Ostali pomembni podatki: 

 Reševalci: 112  

 Policija: 113 

 

mailto:reception@marinap.si

