
 

Praktiske informationer 
 

Ankomst og afrejse:  

De reserverede værelser står på ankomstdagen til rådighed fra kl. 15.00 og på afrejsedagen til kl. 11.00. I 
weekenden minimum 2 overnatninger, i forbindelse med helligdage efter aftale og ledig kapacitet. 
Enkeltovernatninger tilbydes efter aftale og ledig kapacitet.  
I tidsrummet april - oktober opkræver byen Glücksburg en daglig kurafgift på EUR 1,00 pr. person.  
I sommerperioden 01.05. - 30.09. udgør kurafgiften pr. dag dog EUR 2,50 pr. person. 
 
Værelseskategorier og ønsker: 
Forskellen i priserne på vores værelser skyldes de forskellige beliggenheder, værelsernes størrelse og deres 
indretning. Vi garanterer gerne en bestemt kategori, dog ikke noget bestemt værelses-nummer. Vi tager 
selvfølgelig gerne imod ønsker og gør vores bedste for at opfylde dem.  

Reserveringer 
Vi vil bede dig om at forudbestille bord i restaurant „Felix“ inden ankomst. Det samme gælder for 
spabehandlinger.  

Ikke-ryger: 
Vi gør opmærksom på, at hotellet udelukkende har ikke-ryger værelser. Selvfølgelig er det tilladt at ryge på 
hotellets terrasse og balkoner samt i vores ferielejligheder.  

Internet og Wireless LAN 
Alle hotellets rum byder på internet-adgang via Wireless LAN.  

Hunde: 
Vi er glade for at byde din firbenede ven velkommen her i vores hus. Oplys venligst ved reservation at du 
medbringer hunden, så vi kan forberede værelset til dette. For at din hund kan få det bedste ophold hos os, byder 
vi den velkommen med hundekurv, mad- og drikkeskål samt godbidder. Overnatning med hund kræver en mere 
omfattende rengøring og derfor opkræver vi et ekstra gebyr på EUR 20,00 per nat. I restaurant ”Felix” kan 
hunden tages med efter aftale. I wellness loungen er hunde ikke tilldadt. 

Betaling: 
Betaling af hotelregningen kan foretages kontant (i Euro), med kreditkort (Visa, Mastercard og American Express) 
og Tysk girocard (tidligere EC-kort) med PIN.  

Betalingsvilkår: 
Ved ankomst beder vi om meddelelse af kreditkortnummer hhv. forudbetaling på 50% af prisen for det 
reserverede ophold. Vi forbeholder os ret til at indhente oplysninger om personer eller firmaer hos et 
kreditbureau.  

 

 

 

 



 

Afbestilling 
Standard: 
Ved ankomst søndag - torsdag er afbestilling af reservation op til 24 timer før ankomst uden omkostninger (senest 
kl. 12.00). Derefter beregner vi 80% af den samlede pris for opholdet. Ved ankomst fredag, lørdag eller på 
helligdage samt ved ophold længere end 4 nætter er afbestilling af reservation indtil 7 dage før ankomst uden 
omkostninger. Derefter beregner vi 80% af den samlede pris for opholdet.  

Hot Deal: 
Ingen afbestilling uden omkostninger.  
Det samlede beløb debiteres kreditkortet. 
I tilfælde af sygdom anbefaler vi en afbestillingsforsikring -  
giv os besked ved reservationen, således at vi kan fremsende  
de nødvendige papirer.  

Helligdage: 
 I forbindelse med påske, OstseeMan-weekenden, jul og nytår  
 gælder  følgende afbestillingsfrister: 
- op til14 dage inden ankomst kan værelset afbestilles uden omkostninger 
- 7 - 13 dage inden ankomst beregner vi 50% af prisen for opholdet 
- 0 - 6 dage inden ankomst beregner vi 80% af prisen for opholdet  

Afbestilling for grupper med min. 10 værelser: 
- hele gruppen kan afbestille uden omkostninger op til 3 måneder  
  før ankomsten 
- ved afbestilling indtil 6 uger før ankomst kan max. 50% af  
  værelserne afbestilles uden omkostninger 
- herefter kan max. 5 værelser afbestilles uden omkostninger  
  op til 7 dage inden 
  ankomst. Ved alle yderligere afbestillinger beregner vi 80%  
  af prisen for opholdet  

Priser: 
Alle vores priser er inklusiv 7% moms. Alle prislister bliver ugyldige, når en ny prisliste foreligger.  

Gavekort: 
Hvis du er i besiddelse af et gavekort bedes dette oplyst (med gavekortnummer) ved reserveringen. For at denne 
bevarer sin gyldighed, skal den fremvises allerede ved ankomsten. Glemte eller tabte gavekort kan desværre ikke 
erstattes.  

Parkering: 
Der befinder sig et begrænset antal af gebyrfrie parkeringspladser direkte ved hotellet (50 parkeringspladser). Det 
er ikke muligt at reservere en parkeringsplads. Der er yderligere gratis parkeringsmuligheder i de tilstødende 
gader (Sandwigstraße eller Narvigstraße). 

 


