
 

 
 
 
Gäller 2020 
Vi följer SHR & Visitas allmänna villkor. Du kan avboka utan avgift upptill 24h innan ankomst. Vid högtider 
och speciellt utlysta evenemang gäller dock en avbokningsavgift från den dag du bokat.  
* Se nedan vilka datum detta gäller. 
 
 
Villkor vid avbokning för enstaka (1st-4st) hotellrum 
 
Sen ankomst 
Rummet är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att  
komma senare, måste du meddela hotellet på förhand för att inte riskera att  
rummet hyrs ut till annan gäst. 
 
Late Arrivals 
The room is held until 6 pm on the date of arrival. If you intend to arrive  
later, you must inform the hotel in advance in order to not risk losing your  
room to another guest. 
 
Avbeställning och utebliven ankomst 
Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du  
utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du  
betala för ett dygn. 
 
Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning  
blir du ersättningsskyldig för dessa. 
 
Cancellations and Failure to Arrive 
The cancellation is to be made by 6 pm at the latest on the day before  
agreed arrival. If you fail to arrive without having cancelled, or cancel  
later than 6 pm the day before, you must pay for one night. 
 
If the hotel has incurred extra costs due to your cancellation, you must  
pay for these costs in full. 
 
Ankomst och avresa 
Hotellrummet står till ditt förfogande från kl. 15.00 ankomstdagen. 
Avresedagen måste du lämna rummet senast kl. 10.00. 
 
Arrival and Departure 
The hotel room is at your disposal from 3 pm at the latest on the date of arrival. 
You are required to check-out from your room by 12:00 noon at the latest  
on the day of departure. 
 
 

*Datum då 
avbokningsavgiften på 
150kr/pp gäller/aktiveras 
från den dag du bokat är: 
 
Ankomst 
10-12/4  Påsk 
1-2/5 1 maj 
21-23/5 Kristihimmelfärd 
29-30/5 Pingst 
19-20/6  Midsommar 
4-5/9 Skördefest 
 
 


