Velkommen til
FERIEOPHOLD
på Smålandshavet

Smålandshavet fra A til Å
Ferie

Ankomst

Lejligheden er klar fra kl. 13.00 (mandage i sommersæsonen dog først fra kl.
15.00).

Barneseng og
højstol

Kan lejes i receptionen

Cykler

I receptionen kan der lejes cykler og cykelhjelme for kr. 100,- pr. døgn.

Ferielejligheden








Luk vinduer og lås døren når lejligheden forlades.
Porcelæn m.m. må ikke fjernes fra lejligheden.
Check venligst at kogeplader er slukket.
Vær venlig at tage havehynder ind om aftenen og ved afrejsen.
Der er opstillet affaldscontainere til affald, flasker m.m. ved værkstedsbygningen, overfor blok 4.
I lejligheden forefindes både støvsuger og gulvmoppe..

Fritidsaktiviteter

I receptionen kan der – mod depositum - lånes diverse udendørsspil.
Fiskestænger og grej kan lejes – dog kræves der fisketegn, som man selv skal købe.

Hjemrejse

Ferielejligheder er til rådighed til kl. 11.00 på afrejsedagen.
Slutrengøring er inkluderet i prisen for opholdet.





Evt. lejet linned skal tages af og lægges i gangen.
Papirkurv og affaldsspand skal tømmes.
Brugt service skal vaskes op før afrejsen.
Dyner og puder bedes lagt sammen på de respektive senge.

Hoveddør

Af sikkerhedshensyn er indgang til Hovedbygningen aflåst om natten
For feriegæster er der kun adgang til receptionen i dennes åbningstid.

Parkering

Parkering henvises til P-pladsen foran blok 4 og 5, samt ved Super Spar
Købmanden – dog ikke i parkerings-afsnittet lige ud for indgangen til butikken,
hvor der er tidsbegrænset parkering. Handicap parkering findes ved blok 4.
Der er kun ganske få P-pladser ved hovedbygningen.

Post

Al post/omadresserede aviser til vores gæster ligger på skranken i receptionen.
Posten kommer normalt ml. 8.30 – 13.00.

Problem,
Akut

Ved akut opstået problem, findes et service telefonnr. ved indgang til receptionen

Receptionen

I feriesæsonen har vi specielle åbningstider i receptionen.
Se opslag samme sted. Receptionens telefon nr. er 5543 4000

Svømmehal/
Wellness

Vores pool har åbent dagligt fra kl. 10.00 – 22.00 i højsæsonen
Som feriegæst har man fri adgang til det store bassin, børnebassinet,
varmtvandsbassinet samt fitnesskælder.
Man bruger sin lejlighedsnøgle til at låse sig ind.
Bolde, flasker og glas må IKKE medbringes ved pool området.
Børn under 16 år må kun opholde sig i Wellness centeret sammen med voksne.
Vi forbeholder os ret til, at bortvise børn der er alene.
VED INDGANGSDØREN ER DER EN NØDTELEFON, HVORFRA DER KAN
RINGES 1 1 2 ” Husk at trykke 0 først.” SAMT EN HJERTESTARTER.

Telefon

Der er telefon til intern brug på alle værelser.
 Internt opkald er gratis til andre værelser. Tast 2 foran værelsesnummer.
 Til receptionen: tast 9
 Ønskes telefonen åbnet for udgående opkald – kontakt receptionen.

Rygning

I henhold til lov om rygning på offentlige steder, er det kun tilladt at ryge
udendørs. Overtrædes denne regel, opkræves der et gebyr på kr. 1.500,-.
Beløbet dækker ekstra rengøring samt tabt indtægt for lejligheden i 1 døgn.

TV

Vores TV kanaler varierer i indhold sommer og vinter

Vækning

Der kan lånes clockradio i receptionen.

WIFI

Der er trådløst internet på hele Smålandshavet. Adgangskoden oplyses i
receptionen.

VIGTIG INFO:
I receptionen, ved indgang til konferencesalen, samt i
svømmehallen
hænger der en
HJERTESTARTER.

