Overblik & priser 2020

Hovedbygning - 1. sal
Værelse 1 & 4

Dobbeltværelse - uden balkon

DKK 1.590,- / *1.765,-

Værelse 2 & 3

Dobbeltværelse - med balkon

DKK 1.990,- / *2.165,-

Strand annex - stueplan
Værelse 5-6

Dobbeltværelse - med terrasse

DKK 1.590,- / *1.765,-

Værelse 7-9

Dobbeltværelse - med terrasse

DKK 1.690,- / *1.865,-

Fyr annex - ground level
Room 10-12

Dobbeltværelse - med terrasse

DKK 1.990,- / *2.165,-

Pile annex - ground level (only annex where an extra bed is an option)
Room 14 & 15

Dobbeltværelse - med terrasse

Rooms 16 & 18 & 20 Dobbeltværelse - med terrasse (2 personer)
Ekstra barn/voksen (maks. 3 personer i værelse)
Room 21

Familieværelse med 2 værelser & terrasser (2 personer)
Ekstra barn/voksen (maks. 4 personer i værelse)

DKK 1.690,- / *1.865,DKK 1.690,- / *1.865,DKK 350,- / 600,DKK 1.690,- / *1.865,DKK 350,- / 600,-

Overblik & priser 2020
* Priser gælder for højsæsonen fra den 3. juli til 16. august 2020.
For enkeltværelse fratrækkes DKK 175,- fra ovenstående priser.
Alle værelsespriser er inkl. morgenmad.

Reservations- & annulleringsbetingelser
Betalingsbetingselser

Alle priser er inklusiv moms og afgifter.
Depositum/reservationsgebyr udgør 25 % af totalbeløb og betales senest 8 dage efter bestilling.
Betaling af restbeløb ved afrejse. Melsted Badehotel foretrækker kreditkortene Visa & Master Card.

Afbestillingsbetingelser

Melsted Badehotel bekræfter din reservation på e-mail. Du kan annullere din booking indtil 30 dage
før ankomst og få refunderet hele dit depositum/reservationsgebyr.
Ønsker du at afkorte dit ophold efter ankomst eller at annullere din booking mindre end 10 dage før ankomst,
opkræver vi et annulleringsgebyr svarende til det fulde beløb for opholdet, medmindre vi kan genudleje værelset.

Check ind / check ud

Værelset er til rådighed på ankomstdagen fra kl. 15.00 til kl. 11.00 på afrejsedagen.
Informér venligst receptionen ved ankomst efter kl. 20.00.

Registrering af personoplysninger

Melsted Badehotel registrerer de personoplysninger, vi får ifm. reservation af ophold (f.eks. navn, adresse, tlf. nr.
& e-mail adresse) i vores system. Ved ankomst får du mulighed for at vælge, om vi
efter opholdet må beholde disse oplysninger. Oplysningerne videregives ikke, og vores formål med
at beholde informationer er for at kunne give en høj service og have mulighed for at kontakte dig
med relevant information om nuværende og fremtidige reservationer.

Reklamationsbehandling

Er der fejl eller forsinkelse vedrørende bekræftelse eller hotelophold, beder vi dig informere
Melsted Badehotel hurtigst muligt. Når Melsted Badehotel modtager en klage, behandles den
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.

