Praktiske oplysninger – Hytter
Vi har her samlet svarende på nogle i de spørgsmål i måtte have inden jeres ferie starter.
Har i yderligere spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os.
Vi glæder os til at byde jer velkommen til Mariager Camping og Hytter.
Information & Butik

Åbningstider: Https://www.mariagercamping.dk/dk/kontakt

Ankomst

Check-in kan ske fra kl. 15.00.

Afrejse

Afrejse skal ske inden kl. 11.00

Rygning

Hytterne er røgfrie

Husdyr

1-2 husdyr må medbringes i hytten - afhængig af hytte type.
De tæller med i max. antallet, som kan være i hytten.
De må ikke være i møblerne/sengene, og må ikke være alene hjemme.
Der er obligatorisk slutrengøring ved husdyr i vores luksus hytter.

Linnedpakke

Linnedpakke kan lejes.

Servicepakke

Servicepakke indeholdende viskestykke, karklud, opvaskemiddel og
grydesvamp kan købes.

Slutrengøring

Slutrengøring kan bestilles og betales senest ved ankomsten.
Ved 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.

Depositum:

Der betales et depositum på kr. 500,00 ved ankomsten. Depositummet
tilbageføres når hytten er efterset efter afrejse. Evt. mangler /
beskadigelser af service eller oprydning / rengøring fratrækkes
depositummet – ligesom strømforbruget fratrækkes.

Bom:

Bommen er lukket for ind- og udkørsel mellem kl. 22.00 – 07.30.

Wifi

Der er trådløst internet på det meste af pladsen. Adgangskode kan
købes i informationen.

Morgenbrød

Vi bager selv brød. Morgenbrød bedes bestilles dagen før.

Afbestilling

Ved afbestilling vil hele eller dele af jeres indbetaling bortfalde.
Det fremgår af vores handelsbetingelser ved onlinebooking, eller af den
tilsendte bekræftelse ved mail og telefon booking.

Afbestillingsforsikring

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

Force Majeure

Mariager camping påtager sig intet ansvar for følger af strejke, lock-out,
epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som
force majeure.

