VÆRELSESKATEGORIER
HOTELVÆRELSE CLASSIC (maks. 2 voksne)
med udsigt til kur- og hotelhaven
Enkeltværelse........................................................ 89,00 – 189,00 EUR
Dobbeltværelse som enkeltværelse................... 119,00 – 219,00 EUR
Dobbeltværelse.................................................. 149,00 – 249,00 EUR

HOTELVÆRELSE PREMIUM (maks. 2 voksne og 1 barn)
vores flotteste værelser – store og individuelle –
og med direkte udsigt til Østersøen
Dobbeltværelse som enkeltværelse................... 159,00 – 259,00 EUR
Dobbeltværelse.................................................. 189,00 – 289,00 EUR

JUNIOR-SUITE ... den lille med middelhavsflair!
(maks. 2 voksne)
Dejlig stue med direkte adgang til
den romantiske balkon.Soveværelset
er forbundet med badeværelset........................... 229,00 – 329,00 EUR

ROMANTIK-SUITE ... omgivet af lys og sol!
(maks. 2 voksne og 2 børn)
Stor stue med solrig karnap og udsigt over vandet,
dejligt soveværelse med udsigt over parken,
stort badeværelse med badekar, bruser og en lille balkon
med udsigt over parken....................................... 299,00 – 399,00 EUR

ELISABETH-SUITE ... den flotte med den strålende udsigt!
(maks. 2 voksne og 2 børn)
Fra hotellets største balkon ligger Østersøen lige foran jeres fødder,
50 m2 stor luksuriøs suite ................................... 339,00 – 439,00 EUR
Priserne er pr. værelse/nat og er inklusive vores store morgenmadsbuffet samt fri adgang til vores Wellness-Lounge.
Yderligere ydelser:
Børneseng/ekstra opredning til børn under 6 år,
inkl. morgenmad/pr. dag............................................................gratis
Opredning til børn 7 – 15 år, inkl.
morgenmad/pr. dag ......................................................... 30,00 EUR
Opredning til børn over 16 år,
inkl. morgenmad/pr. dag ................................................. 60,00 EUR
Overraskelses-aftenmenu,
3 retter/pr. person/dag ................................................... 39,00 EUR
Hund inkl. hundepakke
(kurv, velkomstsnack)/pr. dag ......................................... 20,00 EUR
I weekenden har vi et minimum ophold med 2 overnatninger.
I forbindelse med helligdage gælder dette efter aftale
og ledig kapacitet. Enkeltovernatninger tilbydes efter aftale
og ledig kapacitet.
Ved tidlig varsel kan du til en pris på 30,00 EUR bestille en sen
check-out til kl. 14.00. Hav venligst forståelse for, at dette er
afhængig af tilgængelighed.

FERIELEJLIGHEDER – IDEELT FOR FAMILIER
Her kan du kombinere flexibiliteten af en ferielejlighed med servicen
af et 4 stjernet hotel. Alle vores ferielejligheder er blevet renoveret i
2017. Ferielejlighederne består af en stor stue med sovesofa, et
soveværelse med en dobbeltseng, et køkken med opvaskemaskine og
et badeværelse. Ved første ankomst får man håndklæder og sengetøj
til rådighed.

APPARTEMENT DE LUXE
(maks. 4 voksne eller 2 voksne og 2 børn)
107 m², stueetagen, stor haveterrasse og 2 soveværelser
Sæson A
Sæson B
2 personer ................................... 209,00 EUR..................199,00 EUR
3 personer ................................... 229,00 EUR..................219,00 EUR
4 personer ................................... 249,00 EUR..................239,00 EUR
Hvis du ønsker et kortere ophold, beregner vi prisen som for
vores “Junior Suite” med daglig rengøring og morgenmadsbuffet.

HAVE APPARTEMENT
(maks. 2 voksne og 2 børn)
65 – 70m², stueetagen, separat stue med sovesofa, soveværelse
og en terrasse ud til haven.

ØSTERSØ APPARTEMENT
(maks. 2 voksne og 2 børn)
60 – 65m², 1. sal, seperat stue med sovesofa, soveværelse og en
altan med udsigt over østersøen.
Sæson A
Sæson B
2 personer .................................... 119,00 EUR................ 109,00 EUR
3 personer .................................... 139,00 EUR................ 129,00 EUR
4 personer .................................... 159,00 EUR................ 149,00 EUR
Ved kortere ophold i “Have Appartement” eller “Østersø
Appartement” beregner vi prisen som for hotelværelset
“Classic” med daglig rengøring og morgenmadsbuffet.
De angivne priser er pr. lejlighed og pr. nat og inklusive slutrengøring.
Yderligere ydelser:
Morgenmad til børn 7 – 12 år/pr. dag .............................. 11,00 EUR
Morgenmad til børn over 12 år/pr. dag........................... 22,00 EUR
Håndklædepakke pr. person .............................................. 4,00 EUR
Sengetøjpakke pr. person ................................................... 5,00 EUR
Rengøring inkl. nyt sengetøj og nye håndklæder ............. 30,00 EUR
Hund inkl. hundepakke (kurv, velkomstsnack)
pr. dag ............................................................................... 20,00 EUR
Adgang til Wellness-Loungen pr. person/dag ................. 10,00 EUR
Minimum ophold : 3 overnatninger; 4 overnatninger i perioden
fra 01.04. – 30.09.
Sæson A: april til september | Sæson B: oktober til marts

For betaling accepterer vi kontanter (EUR) og girokort samt kreditkort (Visa, Mastercard, American Express). Ankomst og afrejse: De reserverede værelser er
tilgængelige fra klokken 15:00 på ankomstdagen og til klokken 11:00 på afrejsedagen. Vi gør opmærksom på, at hotellet udelukkende har ikke-ryger værelser.
Selvfølgelig er det tilladt at ryge på hotellets terrasse og balkoner. Gratis internet-adgang via Wireless LAN i hele hovedbygningen og parkeringsmuligheder ved
hotellet (begrænset antal). Prislisten er fra oktober 2018. Alle tidligere prislister bliver ugyldige, når den nye prisliste foreligger. Ret til ændringer forbeholdes.

