Alarm
Bij calamiteiten belt u Tel. 333.

Babybedje
Wij kunnen voor een babybed op de kamer
plaatsen voor €10,00 per nacht. Indien u een
babybedje wenst te gebruiken kunt u contact
opnemen met de front office. Tel. 9.
Bagage
Uw bagage kan na het uitchecken bij de front
office in bewaring worden genomen. Het afgeven
van bagage is op eigen risico.
Beautycentrum
Het beautycentrum waar u een afspraak kunt
maken voor uw schoonheidsbehandeling, is:
Engels Creations
Slotlaan 84A
3701 GP Zeist
Tel. 030- 6913474
www.engelscreations.nl

Brand
In geval van constatering van een brand, dient u
direct de front office te waarschuwen, Tel. 333, of
het glas van de handmelder in te slaan. Wij
adviseren u vriendelijk na aankomst direct te
kijken waar de nooduitgangen zich bevinden en
tevens het vluchtplan te bekijken. Het vluchtplan
bevindt zich op de binnenzijde van de kamerdeur.
In geval van brand zijn de liften buiten gebruik. U
dient gebruik te maken van de trap die zich aan
beide kanten van de gang bevindt.
Blijft u in alle gevallen rustig.
Business service
Wij zijn u graag behulpzaam bij uw kopieer- en
faxwerkzaamheden. Voor meer informatie kunt u
de front office raadplegen. Tel. 9.
Creditcard
De volgende creditcards worden geaccepteerd:
American Express, Diners Club, Visa en
Eurocard/Mastercard.
Helaas kunnen wij geen persoonlijke cheques
aannemen.

Bioscoop
In de Figi bioscoop worden dagelijks de meest
recente films gedraaid. Het filmprogramma ligt
op de kamer in de Figi map. Voor meer
informatie over de filmvoorstellingen, kunt u zich
wenden tot de front office. Tel. 9.

Dekbedden
Mocht u een extra dekbed wensen, dan zijn deze
op verzoek verkrijgbaar. U kunt hiervoor contact
opnemen met de front office. Tel. 9.

Bioscoop arrangementen
Bent u op zoek naar een leuk avondje uit, maar u
wilt niet te ver van ‘huis’. Figi heeft leuke
arrangementen voor bioscoop in combinatie met
diner.

Duty manager
Indien u suggesties of opmerkingen heeft, kunt u
zich wenden tot de front office en vragen naar de
Duty manager. Tel. 9.

Avondje Filmdiner
€ 32,00 p.p.
Inhoud: Welkomstdrankje, hoofdgerecht met een
glas wijn in Figi Restaurant en filmkaartje voor
Figi Bioscoop.

Avondje Figi
€ 47,50 p.p.
Inhoud: Welkomstdrankje, 2-gangendiner met 2
glazen wijn in Figi Restaurant, filmkaartje voor
Figi Bioscoop met pauzedrankje en een drankje
met bittergarnituur in het Theatercafé.

EHBO
Bij de front office is een verbandtrommel
aanwezig. De medewerkers van de front office
kunnen u desgewenst met EHBO helpen.
Tel. 9.
Espressobar
Deze bevindt zich op de begane grond. Hier kunt
u een kopje koffie of thee nuttigen met daarbij
een huisgemaakt gebakje.
De Figi Espressobar is dagelijks geopend van
09.00 tot 21.00 uur. Tel. 560.
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Elektriciteit
Het voltage in Nederland is 230V/50Hz.
Adapters zijn verkrijgbaar via de front office.
Tel. 9.
Fietsverhuur
Ontdek en geniet van de omgeving Zeist per fiets.
Figi verhuurt fietsen voor € 12.50 per dag.
Tevens zijn er elektrische fietsen te huur voor
€ 19.50 per fiets per dag. U kunt contact
opnemen met de front office om beschikbaarheid
van fietsen te controleren en eventueel te
reserveren. Tel. 9.
Fitness
Onze Fitness ruimte bevindt zich op de 3e etage.
Ga door de deur aan het einde van de gang op
de 3e etage. De fitness ruimte is de 2e deur rechts.
Hotelgasten kunnen hier kosteloos gebruik van
maken. Gebruik uw kamerpas om de fitness
ruimte in te komen. Er liggen handdoeken klaar
in de fitness ruimte.
Kom voor meer informatie langs de Front Office.

Internet via Smart TV
De televisie op uw kamer is een Smart TV.
Hiermee kunt u op Internet.
Druk hiervoor op de knop met het symbool van
een huisje op de afstandsbediening. U komt dan
in het menu van de TV. Kies voor ‘Browse Smart
TV’ door op de pijltjes te drukken om links of
rechts te gaan op het scherm. Met de middelste
knop ‘OK’ bevestigt u uw keuze.
Vervolgens kiest u de gewenste taal. Er
verschijnen verschillende knoppen met websites
die vaak bezocht worden. U kunt uiteraard zelf
een website in toetsen. Kies dan voor de knop
‘Internet’.
U kunt letters intoetsen door op de cijfers 0-9 te
drukken, waar de letters bij staan op de
afstandsbediening. De werkwijze is zoals een
oude telefoon. Zo drukt u 3x op 2 als u de letter c
wilt hebben.
Invaliden toilet
Op de begane grond bevindt zich een invaliden
toilet.

Haardroger
De haardroger bevindt zich in de kledingkast op
uw hotelkamer. Op enkele kamers bevindt de
haardroger zich in de lade van de kast.

Giftshop
Een kleine collectie artikelen van het Wereld
Natuur Fonds en souvenirs zijn verkrijgbaar bij de
front office.

Huishouding
Indien u speciale wensen heeft met betrekking tot
de huishouding, verzoeken wij u contact op te
nemen de front office. Tel. 9.

Kluis
Elke kamer beschikt over een kluis. Deze bevindt
zich in de kledingkast. De sleutel van de kluis is
kosteloos verkrijgbaar bij de front office.
Het gebruik van de kluis is op eigen risico.
Op de suites bevindt de kluis in de keukenkast,
naast de minibar.

Internet
WIFI
Het is mogelijk om in het hotel gebruik te maken
van het wireless internet. Selecteer hiervoor Figi
als uw wifi netwerk op uw laptop, tablet of
mobiele telefoon. Ga vervolgens naar een
willekeurige internetpagina. U wordt automatisch
doorgelinkt naar de Figi aanmeldpagina. Klik de
box aan om de voorwaarden te accepteren en
klik op doorgaan.
U kunt nu 2 uur kosteloos gebruik maken van
Internet. Na 2 uur dient u bovenstaande te
herhalen.

Koffie en thee faciliteiten op de kamer
Voor €7,50 per verblijf kunnen wij koffie en thee
faciliteiten op de kamer verzorgen. Neem
hiervoor contact op met de Front Office. Tel nr 9.
Kopieën/ Faxen
De medewerkers van de front office kunnen u
helpen bij het maken van kopieën en/ of faxen.
De kosten bedragen € 0,25 per pagina.

2

Kussens
Extra kussens zijn voorradig in uw kledingkast op
de hotelkamer. Mocht u meer kussens nodig
hebben, neem dan contact op met de Front
office. Tel. 9.
Medische assistentie
Hiervoor kunt u contact opnemen met de front
office. Tel. 9.
Milieu
Ons hotel is vooruitstrevend in de omgang met
het milieu. Zo wordt bijvoorbeeld al het afval
gescheiden verzameld. Van de gast wordt ook
een kleine bijdrage gevraagd. Indien u uw
handdoeken opnieuw wilt gebruiken, gelieve deze
dan over het handdoekenrek te hangen.
Duurzaam Figi
Figi vindt duurzaamheid een belangrijk
onderwerp en is constant bezig met het verbeteren
van het milieuvriendelijk karakter. Graag brengen
wij, de activiteiten van Figi omtrent
duurzaamheid, bij u onder de aandacht.
Water
Figi heeft een aantal jaren geleden waterzuinig
sanitair aangeschaft. Met deze aanschaffing wordt
watergebruik gereduceerd, maar de functie van
het sanitair wordt niet beïnvloedt.
Wij willen u vragen het gebruik van het sanitair zo
zuinig mogelijk te doen om hiermee water te
besparen en bij te dragen aan het behoud van
het milieu.
Afval
Afvalscheiding wordt steeds belangrijker. Door
afvalscheiding wordt het milieu een stuk minder
belast. Figi is een groot voorstander van
afvalscheiding en heeft hier al grote stappen in
gemaakt door onder andere het scheiden van:
karton/papier, cardridges, batterijen, porselein,
etenswaren en groen.
Elektriciteit
Figi is in trots bezit van een warmtekrachtcentrale
(WKK) die op het dak staat. Deze centrale wekt
elektriciteit op voor Figi. Elektriciteit is een grote
belasting voor het milieu en Figi probeert het
gebruik hiervan zo veel mogelijk te reduceren. Dit
kunnen wij natuurlijk niet alleen, wij hebben
daarvoor uw hulp nodig. Wanneer u uw kamer
verlaat, laat dan niet onnodig het licht aan staan,
maar doe deze uit om mee te helpen besparen.

Niet Roken
Hotel Theater Figi is een niet-roken hotel.
Wegens de extra schoonmaakkosten van de
kamer zijn wij, bij misbruik van de regel,
genoodzaakt u 250 euro in rekening te brengen.
Dit bedrag dient terstond te worden voldaan bij
de Front Office, of wordt ingehouden op uw
credit card. Wanneer het brandalarm geactiveerd
wordt door roken op de kamer of wanneer het
roken op de kamer na waarschuwing wordt
herhaald, volgt automatisch verwijdering. Bij
meermaals overtreden van een huisregel kan de
toegang tot Hotel Theater Figi u worden ontzegt.
Wij willen u er op attenderen dat het losdraaien
van rookmelders gevaar voor uzelf en anderen
oplevert.
Niet Storen / Maak kamer schoon
Indien u niet gestoord wenst te worden, kunt u de
niet-storen kaart aan de buitenkant van uw deur
hangen. De andere kant van de kaart kunt u
gebruiken wanneer u de kamer verlaat; u geeft
hiermee aan dat de kamer schoongemaakt kan
worden. Wanneer u deze kaart niet omdraait, zal
de huishouding een waszak met schone
handdoeken voor uw deur achterlaten.
Nooduitgang
Wij verzoeken u bij aankomst na te gaan waar de
nooduitgangen zich bevinden. Aan de binnenzijde
van de kamerdeur kunt u de vluchtplan
terugvinden. Houdt er rekening mee dat bij alarm
de liften niet gebruikt kunnen worden. U dient bij
alarm gebruik te maken van de trap.
Ontbijt
Ons uitgebreid ontbijtbuffet wordt geserveerd in
het Figi Restaurant.
De openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
06.30-10.00 uur
Zaterdag en Zondag
07.30-10.30 uur
Wilt u op uw kamer gebruik maken van het
ontbijt, dan kunt u dit bestellen door de ontbijt
roomservicekaart in te vullen. Hangt u deze kaart
voor 03.00 uur buiten aan uw deur, dan zorgen
wij ervoor dat het ontbijt op uw kamer wordt
geserveerd. Natuurlijk kunt u ook ‘s morgens nog
een roomservice ontbijt bestellen (tot 10:00 uur).
Tel. 560.
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Parkeren
Achter het hotel bevindt zich de parkeergarage
“Figi”. Dit is een openbaar toegankelijke
parkeergarage en geen exploitatie van Figi.
De parkeergarage is 24 uur per dag geopend
Parkeren voor hotelgasten
Voor onze hotelgasten is het gebruik van de
parkeergarage bij de kamerprijs inbegrepen. Bij
de front office ontvangt u een uitrijkaart.
Beveiliging en verantwoordelijkheid
Het plaatsen van auto of fiets geschiedt op eigen
risico. Voor uw veiligheid worden de
parkeergarage en het trappenhuis audiovisueel
bewaakt en geregistreerd.
Post
Uitgaande post kunt u inleveren bij de front office.
Postzegels zijn bij de Bruna, in het centrum van
Zeist, verkrijgbaar.
Paraplu’s
Indien u een paraplu nodig heeft, is deze op
verzoek verkrijgbaar bij de front office.
Restaurant
Het Figi Restaurant bevindt zich op de begane
grond, naast de receptie / lobby. In ons
restaurant kunt u ontbijt, lunch en diner
gebruiken.
De openingstijden zijn:
Ontbijt
Maandag tot en met vrijdag 06.30-10.00 uur
Zaterdag en zondag
07.30-10.30 uur
Lunch
Dagelijks

12.00-14.30 uur

Diner
Dagelijks
17.00-22.00 uur
In bepaalde periodes zal Figi restaurant gesloten
zijn op zondagavond. Figi Theatercafé is dan
geopend voor diner.
Kleine kaart
Dagelijks

09.00-18.00 uur

Roomservice
De Roomservice kaart kunt u vinden boven op de
minibar. Roomservice bestellingen kunt u
telefonisch doorgeven van 07.00 tot 22.00 uur.
Tel. 560.
Sleutelkaart
Voor een maximale veiligheid wordt u
geadviseerd de sleutelkaart tijdens uw verblijf
altijd bij u te dragen en deze niet tussentijds in te
leveren bij de front office. Bij verlies wordt het slot
opnieuw geprogrammeerd, zodat misbruik niet
mogelijk is. Waarschuw bij verlies daarom
onmiddellijk de front office. Tel 9. Bij uw vertrek
dient u de sleutelkaart bij de front office in te
leveren.
Strijkijzer / strijkplank
Indien gewenst kunt u gebruik maken van een
strijkijzer en strijkplank. U kunt de huishouding via
de Front office bereiken. Tel. 9.
Stomerij / Wasserij
Er bevindt zich een waszak met waslijst in de
bovenste lade van uw bureau. Deze lijst kunt u
invullen en samen met uw was in de waszak
afgeven bij de front office. Als u dit voor 09.00
uur inlevert, dan zal uw was diezelfde dag voor
19:00 uur geretourneerd worden.
De stomerij/wasservice wordt u aangeboden van
maandag t/m vrijdag, vakanties en feestdagen
uitgesloten.
Taxi
Voor informatie of een reservering van een taxi,
kunt u contact opnemen met de front office. Tel.
9.
Voor taxivervoer van en naar Schiphol heeft Figi
een speciaal tarief afgesproken met Hoek
taxivervoer.
Telefoon
U kunt vanuit uw kamer direct naar buiten bellen
door eerst de 0 te bellen voor de buitenlijn. De
gesprekskosten van uitgaande telefoongesprekken
worden automatisch op uw rekening geboekt.

Zie ook Figi Theatercafé.
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Televisie
U ontvangt zowel diverse nationale als
internationale zenders op uw televisie.
Theatercafé
Het Figi Theatercafé bevindt zich op de begane
grond. Hier kunt u onder andere een kopje koffie,
thee of andere drankjes nuttigen.
Tevens zijn er ook snacks en kleine gerechten
verkrijgbaar.
De openingstijden zijn:
Zondag t/m donderdag 12.00-24.00 uur
Vrijdag en zaterdag
12.00-01.00 uur
Tijdens de zomerperiode (van 1 juli t/m 31
augustus) is ons Theatercafé gesloten.
Ons terras bij Figi restaurant is dan geopend tot
24.00 uur. Tel. 566.
Theaterprogramma
Voor vragen over het complete
theaterprogramma kunt u bij de front office
terecht. Tel. 9.
Toiletartikelen
Desgewenst kan de front office u voorzien van
een tandenborstel, tandpasta of een scheersetje.
Tel 9.
Uitchecken
U kunt 24 uur per dag bij de front office
uitchecken. De check uit tijd is tot 12.00 uur.
Voor €25,- kunt een late check out tot 17.00 uur
bijboeken. Hiervoor kunt u terecht bij de front
office. Tel. 9.

Wekservice
Indien gewenst kunnen de medewerkers van de
front office u op de door u gewenste tijd wekken.
Tel. 9. Tevens kunt u uw televisie installeren om u
te laten wekken. Druk op het symbool van een
huisje op uw afstandbediening. Kies voor ‘Guest
Menu’, door op de pijltjes te drukken om naar
links of rechts te gaan en bevestig met de knop
‘OK’ Volg daarna instructies op uw televisie.
Winkelen in Zeist
De openingstijden van de winkels in Zeist zijn van
09.00 tot 18.00 uur. Op maandagochtend zijn
veel winkels gesloten. Vrijdagavond is het
koopavond, dan zijn de winkels tot 21.00 uur
geopend. Op zaterdag sluiten de meeste winkels
om 17.00 uur. Iedere laatste zondag van de
maand is het koopzondag in Zeist.
IJsblokjes
U kunt deze via de roomservice bestellen.
Tel. 560.
Zwembad
Het dichtstbijzijnde binnenzwembad is
“Dijnselburg”. Hier vinden diverse
zwemactiviteiten plaats.
Dijselburg
Badmeester Schenkpad 8
Tel. 030-6990006
De front office kan u informatie geven over de
openingstijden en de prijzen. Tel 9.

Veiligheid
Figi is voorzien van uiterst geavanceerde
veiligheidsvoorzieningen, waaronder sprinklers in
de openbare ruimtes en rookmelders in alle
ruimtes. In geval van nood: Tel. 333.
Verloren voorwerpen
De afdeling front office kan u informeren of uw
verloren voorwerpen gevonden zijn. Tel. 9.
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