Hytter - 2021
Luksus hytte ( )
- inkl. 4 personer

2 nætter
3 nætter
4 nætter
5 nætter
6 nætter
1 uge
Ekstra nat
Ekstra person (pr. nat)
- ekskl. miljøtillæg
Strøm pr. kwh kr. 3,50

Uge 13-25
Uge 32-38
1.895,2.595,3.295,3.795,4.295,4.795,-

Uge 26 & 31

Uge 27 & 30

Uge 28 & 29

5.995,-

6.995,-

7.495,-

50,-

50,-

50,-

500,50,-

Fjord hytte ( )
- inkl. 2 personer

1 nat
2 nætter
3 nætter
4 nætter
5 nætter
6 nætter
1 uge
Ekstra nat
Ekstra person (pr. nat)
- ekskl.miljøtillæg

795,1.395,1.995,2.395,2.795,3.195,3.595,-

2.195,2.695,3.195,3.695,4.195,-

2.295,2.895,3.495,4.095,4.695,-

2.395,2.995,3.595,4.195,4.795,-

400,50,-

500,50,-

600,50,-

600,50,-

795,1.395,1.995,2.395,2.795,3.195,3.595,-

2.195,2.695,3.195,3.695,4.195,-

2.295,2.895,3.495,4.095,4.695,-

2.395,2.995,3.595,4.195,4.795,-

400,50,-

500,50,-

600,50,-

600,50,-

Familie hytte ( )
- inkl. 4 personer

1 nat
2 nætter
3 nætter
4 nætter
5 nætter
6 nætter
1 uge
Ekstra nat
Ekstra person (pr. nat)
- ekskl. miljøtillæg

Værelseshytte ( )
- inkl. 2 personer

Pr. nat
Enkeltnats tillæg

400,-

400,-

400,-

400,-

100,-

100,-

100,-

100,-
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Praktiske oplysninger
•
•
•
•

Lejemålet er fra kl. 14.00 på ankomstdagen til kl. 11.00 på afrejsedagen.
Tidlig ankomst / senere afrejse
- er hytten ledig er der mulighed for tilkøb af tidlig ankomst fra kl. 11.30 eller sen afrejse inden
kl. 14.00.- kr. 200,00 (spørg i informationen for mulighed).
Hytterne er røgfrie.
Det er muligt at bestille linnedpakke og slutrengøring.

Husdyr:
Husdyr (max. 2) må gerne medbringes i hytterne. De tæller med i det max. antallet, som kan være
i hytterne. Husdyr må ikke være i møblerne/sengene og må ikke være alene i hytterne. Der er
obligatorisk slutrengøring ved husdyr i vores luksus hytter.
Linnedpakke:
Pris kr. 75,00 pr. pakke. Den indeholder lagen, dyne- og hovedpudebetræk samt håndklæde.
Linned skal afleveres i informationen ved afrejsen.
Slutrengøring
-bestilles og betales senest ved ankomster:
Luksus hytte
Fjord hytte
Familie hytte

kr. 600,00
kr. 400,00
kr. 300,00

Ved bestilling af slutrengøring skal hytten være ryddet op, affaldet fjernet, opvasken taget,
køleskabet tømt, og lejet sengelinnedet afleveret i informationen.
NB! Der støvsuger og rengøringsmidler i hytten, men ingen klude. Rengøringsbeskrivelse
forefindes i hytten.
Servicepakke:
Pris kr. 35,00 pr. pakke. Servicepakken indeholder viskestykke, karklud, opvaskemiddel og
grydesvamp.
Depositum:
Der betales et hyttedepositum på kr. 500,00 ved ankomsten. Depositummet tilbageføres når hytten
er efterset og optalt. Evt. mangler/beskadigelser af service eller oprydning/rengøring fratrækkes
depositummet – ligesom strømforbruget ved leje af luksus hytter fratrækkes.
Afbestilling
Ved afbestilling vil hele eller dele af jeres indbetaling bortfalde. Dette fremgår af vores
handelsbetingelser ved onlinebooking
Ønsker I ekstra tryghed på jeres ferie?
Tegn en afbestillingsforsikring for kun 6%
Forsikringen skal tegnes senest 2 dage efter bookingen.
Og bookingen skal være foretaget mindst 3 dage før ankomst.
Forsikringen bestilles her: Afbestillingsforsikring

NB! vi tager forbehold for trykfejl

