Hotell 2020-2021 Vintersäsong
Incheckning tidigast kl 15 ankomstdagen och utcheckning senast kl 12 avresedagen.
Rummen är utrustade med twinbeds, toalett, dusch, TV och vattenkokare.

Mellansäsong Rum 15 - 17: 8/11 – 22/12, 7/1 – 13/2, 7/3 – Säsongsslut
Sön – Tor: 2 nätter
3-4 nätter
Tor – Sön
Vecka = Sön - Sön
Enkelrum:
Logi m frukost 2120:-……….. 930:-/natt.............. 3180:- ..................... 6360:Dubbelrum - 2 pers:
Logi m frukost 3220:-……

1475:-/natt............. 4830:- ..................... 9660:-

Högsäsong Rum 15 - 17: 23/12 – 6/1
Sön – Ons

Ons – Sön

Vecka = Sön - Sön

Enkelrum:
Logi m frukost

3180:- ..................... 4240:- ..................... 6360:-

Dubbelrum - 2 pers:
Logi m frukost

4830:- ..................... 6440:- ..................... 9660:-

Högsäsong Rum 15 - 17: 14/2 – 6/3
Sön – Tors (min 2 - 4 nätter)

Tor – Sön

Vecka = Sön - Sön

Enkelrum:
Logi m frukost

2120:- - 4240:- .............. 3180:- ..................... 6360:-

Dubbelrum - 2 pers:
Logi m frukost

3220:- - 6440:- .............. 4830:- ..................... 9660:-

Städning av rummen sker på avresedagen vid vistelse om 2 - 4 nätter.
Vid bokning av 7 nätter så städas rummet en gång efter överenskommelse om dag under
vistelsen.
Handdukar bytes om så önskas under vistelsen.

Sjöslingan 22 - Bubbelbadkar för 2 pers (1-2 pers):
Sön – Tor (min 2 nätter) Tor – Sön
Logi m frukost:

Vecka = Sön – Sön

9180:- ..................... 6885:-.................... 13770:-

Sjöslingan 22 - Bubbelbadkar för 2 pers (1-2 pers): 23/12-6/1
Sön – Ons
Logi m frukost:

Ons – Sön

Vecka = Sön – Sön

6885:- ..................... 9180:-.................... 13770:-

Hotellrum bokas torsdag – söndag över veckoslut och minst två nätter söndag – torsdag
under vintersäsong (gäller ej under högsäsong 23/12-6/1).
Städning av rummen sker på avresedagen vid vistelse om 2 - 4 nätter.
Vid bokning av 7 nätter så städas rummet en gång efter överenskommelse om dag under
vistelsen.
Handdukar bytes om så önskas under vistelsen.
Hel- eller halvpension bokas minst en vecka i förväg.
Helpension – tillägg för lunch och middag
Halvpension – tillägg för middag
Avbokning ska ske minst 7 dygn innan ankomst för att debitering av logi ej ska ske.
För mer information se harsa.se - fliken Prislista/Allmänna villkor för bokning av Hotellrum.
Med reservation för eventuella prisändringar.

