PRISLISTE 2018
VÆRELSER
Sæson A
1.7-20.8

Sæson B
01.5-30.6 &
21.8-23.9

Kategori
Alle værelser har havudsigt og er røgfrie
Dobbeltværelse med terrasse

DKK 1.675,-

DKK 1.760,-

Dobbeltværelse i hovedbygning
med balkon

DKK 1.975-

DKK 2.060-

Dobbeltværelse uden terrasse

DKK 1.465,-

DKK 1.590,-

Dobbeltværelse med tekøkken og terrasse
(Sandhus)

DKK 1.465,-

DKK 1.590,-

Ved enkeltværelse fratrækkes DKK 100,- på ovennævnte priser

•

Priserne er inklusiv morgenmad
Opredning (kun i Pile Anneks)

•

Weekend-seng til børn 0-4 år

DKK 250,-

•

Opredning til børn 5-12 år

DKK 350,-

•

Voksenopredning

DKK 650,-

LEJLIGHEDER
Inklusiv sengelinned, håndklæder, el/vand/varme. Eksklusiv morgenmad

Lejlighedstype
Alle lejligheder
er røgfrie

Lille lejlighed

Stor lejlighed

Sæson A
1.7-20.8

Sæson B
01.5-30.6 &
21.8-24.9
Pr. uge

Pr. dag
(min 3 dg)

Pr. uge

Obligatorisk
slutrengøring

Pr. dag
(min 3 dg)

DKK 7.700,-

DKK 1.300,-

DKK 8.630,-

DKK 1.520,-

DKK 675,-

DKK 13.300,-

DKK 2.150,-

DKK 14.880,-

DKK 2.400,-

DKK 975,-

Melstedvej 27, DK-3760 Gudhjem

Tlf.: +45 5648 5100

info@melsted-badehotel.dk

RESERVATION OG ANNULLERINGSBETINGELSER
Bestilling og betaling af depositum for hotelværelser, lejligheder og andre arrangementer.
Betalingsbetingelser

•

Alle priser er inklusive moms og afgifter

•

Depositum/reservationsgebyr udgør 25% af totalbeløbet og betales senest 6 dage efter bestilling

•

Depositum/reservationsgebyr udgør 100% af totalbeløbet ved 1-dagsbookinger

•

Betaling af restbeløbet er netto kontant ved afrejse

•

Vi modtager kun Dankort eller kontanter
Annullering

•

Du kan annullere din booking indtil 30 dage før ankomst og få refunderet hele dit depositum/reservationsgebyr.

•

Ønsker du at afkorte opholdet efter ankomst eller at annullere din booking senere end 10 dage før ankomst,
opkræver vi et annulleringsgebyr svarende til det fulde beløb for opholdet, medmindre vi kan genudleje
værelset.
Værelsesbetingelser

•

Bekræftelse sker pr. mail normalt inden 1 hverdag efter modtagelse af bestilling.

•

Det bestilte værelse er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 14.00 til afrejsedagen kl. 11.00.

•

Ankomst senere end kl. 17.00 bedes meddelt receptionen.

Registrering af oplysninger

•

Melsted Badehotel registrerer dit navn og adresse samt faktura i sit kundekartotek i forbindelse med
værelsesbestillingen. Oplysningerne videregives ikke, men Melsted Badehotel beholder registreringen i fem år.

Reklamationsbehandling

•

Er der fejl eller forsinkelse vedrørende bekræftelse eller hotelophold beder vi dig meddele dette til hotellet
hurtigst muligt.

•

Når Melsted Badehotel modtager en klage, behandles denne hurtigst muligt. Melsted Badehotel vil tage stilling
til, om manglen kan udbedres eller om der skal tilbydes et prisnedslag. Udbedring af manglen sker uden
omkostning for kunden.
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