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PROVOZNÍ ŘÁD SOLNÉ JESKYNĚ
Provozovna: Areál Karibik, Západní 41, Karlovy Vary, 360 01

- v solné jeskyni se chodí bez obuvi, mimo solnou jeskyni je povinné vždy mít obuv,
nebo přezůvky
- doporučujeme pohodlné
- každá kúra začíná v celou hodinua trvá 50 minut
- buďte dochvilní a přijďte vždy s předstihem
- v solné jeskyni se chovejte tiše, nerušte druhé a dodržujte pokyny obsluhy
- před vstupem do jeskyně vypněte mobilní telefon a ponechejte je v uzamykatelných
skříňkách
- před terapií nepoužívejte pronikavé parfémy, nekuřte
- personál neodpovídá za odložené věci v recepci
- v jeskyni není dovoleno se dotýkat solných stěn, stropu, krápníků, prvků v nitřího
vybavení, sahat do fontány, nebo do ni vhazovat sůl, či jiné předměty, házet
jakýmikoliv předměty a vynášet krystalickou sůl (zvlášť rodiče a doprovod dětí prosíme
o dohled na toto pravidlo)
- v solné jeskyně je přísný zákaz jídla, sušenek a jiných pokrmů, pití pouze z našeho
baru za maximální opatrnosti, aby se nic nevylilo a pouze dospělým osobám
- hodiny jsou rozděleny zvlášť pro rodiče s dětmi a relaxační hodiny bez dětí
- děti mají k dispozici dětské soliště se skluzavkou, hračkami
- dospělý doprovod je povinen si hlídat děti a zodpovídá za dodržování pořádku a
provozního řádu
- po vstupu do jeskyně je doporučeno pohodlně se usadit do polohovacího lehátka,
která jsou primárně určena dopělým osobám, uvolnit se a oddat se
působení relaxační hudby, světel a mikroklimatu naší jeskyně
- konec terapie je upozorněním obsluhy
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- používáme UV GERMICIDNÍ LAMPU pro dezinfekci vnitřních prostorů jeskyně
- po skončení procedury a odchodu návštěvníků z prostor jeskyně se vymění vzduch
nainstalovaným systémem klimatizace a ventilace
- lidé trpící klaustrofobií, zvýšenou funkcí štítné žlázy, onkologickými problémy
doporučujeme návštěvu solné jeskyně konzultovat s lékařem
- vstup je zakázán osobám podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek, osobám s
tuberkulózou, s infekčním onemocněním a všemi akutními problémy spojené s teplotou
- návštěvníky prosíme, aby se v jeskyni chovali tiše a nerušili ostatní účastníky terapie
hlasitým hovorem, nebo jiným způsobem
- personál jeskyně je oprávněn vykázat každého účastníka za nevhodné chování a
nedodržování pokynů pro návštěvníky solné jeskyně, bez nároku na vrácení peněz
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