SKAGENKLIT
VÆRD AT VIDE FØR ANKOMST TIL SKAGENKLIT
Ved indkørsel til Skagen drejes til venstre mod Gammel Skagen, og vejen følges helt frem til Solnedgangspladsen, hvor
der er adgang til hotellet via Sommervej.
Der findes en nummereret parkeringsplads til hver lejlighed, samt 3 gæstepladser uden numre.

Ankomst kan finde sted på ankomstdagen tidligst fra kl. 16.00
Afrejse senest kl. 11.00 på afrejsedagen.
Nøglebrik til lejligheden finder De i lejlighedens postkasse, som er ophængt ved kontoret i opgang A.
KODE til opgang A (oplyses på lejekontrakt) – Nøglebrik benyttes herefter til adgang til Skagenklits faciliteter.
En ekstra nøglebrik ligger i lejligheden.
Hoveddørene til opgang A+B+C vil være aflåst og nøglebrik eller kode skal anvendes til adgang.
HOTELLETS ADRESSE: Højensvej 5, 9990 Skagen (husk angivelse af lejl.nr. af hensyn til post og aviser).
Telefon: 98 45 01 11 Hjemmeside: www.skagenklit.dk Mail: info@skagenklit.dk Facebook: Skagenklit A/S
I telefontiden (mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00) kan modtages besked til hotellets gæster.
Internet kan benyttes gratis via opkobling til router i lejligheden. Vejledning hertil er i velkomstmappen i lejligheden.
Skagen Antennelaug er ansvarlig for levering af Wi-fi.
Gebyr for evt. manglende nøglebrik(ker) ved afrejse: Kr. 500,- pr. stk.
Lejlighederne er forsynet med dyner og puder, viskestykker og karklude samt opvaske tabs.
Mulighed for leje af linnedpakke (1 lille og 2 badehåndklæder, dyne- og pudebetræk samt lagen)
(Bestilles ved booking af lejlighed kr. 125,- inkl. moms pr. pers.)
Toiletpapir, køkkenrulle og kaffefilter til de første dage – herefter sørger man selv for indkøb heraf.
I alle lejligheder er der TV, radio, kaffemaskine, komfur, køleskab med frostboks samt normalt køkkenudstyr.
Der kan desuden lånes strygebræt / strygejern, barneseng, barnebadekar, barnestol samt parasol (kr. 25,-).
Der er adgang til vaskemaskine og tørretumbler mod betaling (2 x 10,- kr. pr. stk.)
Der er fri adgang til hotellets swimmingpool dagligt mellem kl. 7.00 og 10.00 samt mellem kl. 12.00 og 22.00
Saunaerne er åbne mellem kl. 7.00 og 9.00 samt mellem kl. 17.00 og 20.00.
RYGEPOLITIK PÅ HOTEL SKAGENKLIT:
Der er rygeforbud på alle indendørs arealer. Det betyder, at der ikke må ryges i lejligheder, indgange, på trapper og på
alle repos`er i indgang A, B og C. Der må heller ikke ryges i svømmehallen eller i saunaer.
For alle brugere gælder, at overtrædelse af rygeforbuddet kan medføre, at man bliver pålagt omkostninger til
hovedrengøring og genhusning af gæster på andet hotel.
Vi sikrer herved et ordentligt miljø for ikke-rygere og allergikere samt Skagenklits personale.
Husdyr (hunde og katte) kan medtages, men det kan kun ske under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre
beboere - og naturligvis uden at der sker skader på lejligheder og inventar. HUSK kurv/seng til hunden eller katten.
Hunde SKAL føres i line på Skagenklits arealer – og man samler naturligvis efterladenskaber op efter sin hund!
Skadevolder på løsøre eller ejendom er erstatningspligtig! Der skal afregnes for eventuelle skader inden afrejse!
I øvrigt henvises til informationsmappen, som findes i lejligheden.

Vi ønsker Dem et GODT OPHOLD!
Hotel Skagenklit A/S - Højensvej 5 - Gl. Skagen - 9990 Skagen - tlf.: 98450111 E-mail: info@skagenklit.dk FB: Skagenklit A/S

