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Rummet är tillgängligt från 14.00. Rummet lämnas senast kl. 11.00
Frukost serveras mellan 7.00 och 9.30 på vardagar eller tidigare efter era önskemål (mot
tillägg). Weekend och helgdagar frukost 8.00 till 9.30. Övrig tid har vi à la carte restaurang.
Rökning TOTALT förbjuden på rummen av brandhänsyn mm.!
Medhavda alkoholdrycker får endast avnjutas på rummet. Alla andra utrymmen (även
trädgården) är tillståndsbelagda och därför får endast alkoholhaltiga drycker köpta i
restaurangen drickas här.
Av miljöhänsyn ber vi er att lägga handdukar, som ni menar bör bytas, på golvet medens
handdukar som inte behöver tvättas hängs på krokarna.
Information om aktiviteter, utflyktsmål o. dyl. kan ni alltid få av oss. Fråga.
Kartor över området kan köpas här.
Vi har olika vattenaktiviteter som kanoter, roddbåt och motorbåt.
Allemansrätten tillämpas inte för hyrda kanoter.
Bortkommen nyckel kostar 250:-. Kvarglömda saker: 150:- + porto.
I vardagsrummet finns några spel och några DVD-filmer som ni fritt kan använda.
Bastu finns i annexet vid sjön.
Vattnet i sjön är mycket rent och det går bra att bada vid vår badstrand.
Satellit-TV kanal styrs centralt från vardagsrummets TV.
Glöm inte att lämna nyckeln vid avresa.
Vi hanterar alla vanliga kreditkort. Vi tar inte emot American Express och Diners.

Vi önskar er ett trevligt uppehälle på Alebo Pensionat.
Mette och Erik Dich

Avbeställningsvillkor för Alebo Pensionat

Resenärens avbokning/ändring
Ändringar av ankomstdatum betraktas principiellt som avbokning och nybeställning. Dock accepteras ändringar
gjorda fram till 28 dagar före ankomst mot betalning av en avgift på SEK 100:- per ändring. Resenären kan
överlåta rummet till en annan som uppfyller alla nödvändiga villkor för att hyra detta om hotellet underrättes om
överlåtelsen i rimlig tid innan ankomst. Resebeställaren borgar solidarisk för betalning av ett eventuellt restbelopp
och eventuella kostnader i samband med överlåtelsen.
* Avbokas rummet mer än 28 dagar före ankomstdagen annulleras bokningen med avdrag av en
expeditionsavgift på 10 % av rummets pris, dock min. SEK 100:- och max. SEK 400:- per person.
* Avbokas rummet mindre än 28 dagar, men minst 14 dagar före ankomstdagen betalas 100 SEK pr. person och
natt.
* Avbokas rummet mindre än 14 dagar, men mer än 24 timmar före ankomstdagen betalas 50 % av rummets
grundpris
.
* Avbokas rummet mindre än 24 timmar före ankomstdagen betalas hela rummets pris.
* Avbokar en deltagare i en gruppresa, och förutsättningen för grupprabatt därmed bortfaller höjs priset för de
övriga deltagare. Detta gäller också när flera personer bor ihop i ett rum, och en eller fler personer avbokar resan.
* Avbokning betraktas som gjort på den tidpunkt där meddelande härom har kommet till hotellet.

