Välkommen att hyra fritidshus
i Ödevata
Priser och incheckning: Sjövillan, 9 bäddar, 12 000 kr – 19 000 kr/vecka. Sjöstugan x 2, 9 bäddar, 12 000
kr – 19 000 kr /vecka. Incheckning efter kl 16:00. Utcheckning senast kl 10:00.
Betalningsvillkor: Bokningen är bindande. Bokningar av våra stugor/hus kräver alltid betalning i förskott.
Först betalar ni 20% av ert bokade belopp. Sex veckor innan ankomst ska sedan hela er bokning vara
fullständigt betald. Avbokning måste ske senast 30 dagar före ankomstdatum. Om ni avbokar senare
kommer ni att debiteras för hela bokningen. Avbokar ni i tid behåller vi, Ödevata FiskeCamp, endast
bokningsavgiften på 20%.
Städning och lakan: Ni städar ert hus och andra utrymmen före avresa. Du kan också köpa din
slutstädning av oss till ett pris av 1600 kr. Det finns täcken och kuddar till er alla. Sängkläder och
handdukar tar ni med er eller hyr av oss för 100 kr/set. Användning av sovsäck är absolut inte tillåtet.
Om ni väljer att städa själva gör vi alltid en inspektion innan er avresa. Om städningen inte gjorts enligt
städreglerna som finns i huset debiteras dubbel städavgift.
Övrigt viktigt: Vi vill erbjuda alla våra besökare en lugn och avkopplande vistelse. Även våra grannar som
bor i Ödevata permanent har vi stor respekt för och de ska fortsätta trivas här tillsammans med våra
gäster. Det är därför inte tillåtet att spela hög musik eller på något annat sätt störa. Klockan 23:00 ska
alla som vill kunna somna ostört.
Husdjur är tillåtna till en avgift, men måste meddelas vid bokning. Rökning är förbjuden i alla rum. Ni
lämnar en deposition till oss vid ankomst. Om något råkar gå sönder eller om något slitage utöver det
normala har förekommit, ersätter alltid gästen detta med det faktiska beloppet.
Allt fiske har upptagningsregler: Dessa får ni av oss när ni köper fiskekort.
Vår gård och naturen: Ödevata FiskeCamp är en gård som ligger mitt i naturen. Vi värnar om den unika
miljön så att vi och våra gäster kan njuta av den här platsen även i framtiden. Våra djur på gården älskar
sällskap, men vi ber er ta stor hänsyn till dem. Kopplade hundar är alltid välkomna.
Använd alltid befintliga utomhusgrillar. Tänk på säkerheten, till exempel genom att ställa upp en hink
med vatten nära din grill. Undvik tändvätska för eldning. Du får även använda din egen grill på
stugtomten eller vid anvisade platser. Öppen eld/lägereld är endast tillåtet på anvisade platser.
Vi uppmanar våra gäster att ta hänsyn till naturen och att använda sunt förnuft enligt allemansrätten.
”Inte störa, inte förstöra” är den enkla devisen i vildmarken och gäller vilda växter, djur, vattendrag, berg
såsom privat mark, trädgårdar, hus mm.
Ni är välkomna att plocka bär och svamp i skogen, likaså får man bada eller åka båt – och det är
anledningen för många att besöka våra trakter. Vi tillämpar endast tysta miljövänliga elmotorer. För
insjöfisket gäller vissa regler beroende på fiskevatten. Vi meddelar dig om dessa fiskeregler när du köper
fiskekort för de olika sjöarna i närheten.
För er säkerhet och vår trygghet: Det är obligatoriskt att alltid använda flytväst på sjön och gäller även
simkunniga. I vår reception finns till låns gott om seglarvästar och räddningsvästar i flera storlekar. Vi vill
gärna att ej simkunniga använder flytvästar även på land nära vattnet.
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