Bokningsregler
Ankomst och avresa:
Hotellrummet står till ditt förfogande senast från kl: 15.00 ankomstdagen.
Incheckning kan ske från 08.00 efter överenskommelse, bagageförvaring kan då
erbjudas tills ditt rum står klart.
Avresedagen måste du lämna ditt rum senast 11.00.
Bagageförvaring kan erbjudas fram till 17.00 eller enligt överenskommelse.
Förlängd utcheckning kan erbjudas lördag och söndag efter överenskommelse.

Sen ankomst:
Rummet är normalt reserverat fram till 18.00.
Räknar du med att komma senare, måste du meddela hotellet på förhand.
Vid bokning via hemsidan kan du ange beräknad ankomst.

Avbeställning:
Avbeställning skall ske senast 18.00 dagen före ankomst.
Uteblir du utan avbeställning, eller avbeställer senare debiteras du för ett dygn.

Tidigare avresa:
Har du beställt för en bestämd tidsperiod men önskar avresa tidigare, meddelas
detta senast 18.00 dagen innan avresa. I annat fall debiteras du för ytterligare ett
dygn.

Vistelse på obestämd tid:
Bor du på hotellet på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget
skall du meddela avresan senast 18.00 dagen innan avresa. I annat fall debiteras
du för ytterligare ett dygn.
Om hotellet inte längre kan låta dig disponera rummet har du rätt att få veta det
senast 18.00 dagen före. Vistelse på obestämd tid kan endast bokas vissa tider
under året efter överenskommelse.

Betalning:
Huvudregeln är att hotellräkningen betalas när du får den, normalt senast vid
ankomst. Vi tar emot de vanligaste förekommande kontokorten.

Förvaring av värdesaker:
Hotellet har inget ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet.
Skulle det dock visa sig att hotellet handlat vårdslöst, oaktsamt eller på annat
sätt kan hållas ansvarig, ersätts du av hotellet.
Är din egendom av högt värde är du skyldig att meddela hotellet detta – i annat
fall är inte hotellet ersättningsskyldig. Hotellet har ingen skyldighet att förvara
egendom av högt värde.

Boende:
Rummen är utrustade i normal hotellstandard med tv och wifi, dock med
undantag att wc och dusch finns i korridoren.
Frukost ingår i alla priser. Du serverar dig själv frukost i hotellets matsal.
Vilket även innebär att du efter eget omdöme kan servera dig lättare fika.
Produkter i hotellets matsal är endast avsett för betalande gäster.

