Bokning Spa/ Relaxavdelningen
Vi dubbel kontrollerar först att lokalen är ledig. Ni får därefter via mail en bokningsbekräftelse med
betalningsanvisningar etc. Ingen bokning är giltig utan bokningsnummer.

Regler och information vid Bokning av Spa/ Relaxavdelningen.
















Alla måste duscha innan bad i poolen.
Smink och hårstyling produkter måste tvättas bort.
Fakta: En oduschad person förorenar vattnet lika mycket som 200 som duschat ordentligt!
Relaxavdelningen hyrs alltid ut i slutet sällskap och omfattar uppvärmd inomhuspool, utomhus jacuzzi (bubbelpool),
IR-bastu (mot tillägg), omklädningsrum och veranda.Ett pass omfattar 2,5 timmar inräknat bad och ombyte. Sällskapet
måste vara ute ur relaxen när tiden är slut. Om tiden överskrids blir man debiterad 500 kr per påbörjad halvtimma.
Priset är 225 kr per person om man är 4 personer eller fler. (Är ni fler så boka ytterligare en tid, är ni färre så kan ni boka
spa-avdelningen, fram till 17.30 men er tid på dagen kan komma att ändras då större grupper har förtur.) efter 17.30 är minsta
avgift 900 kr.
Om antalet personer som bokas vid bokningstillfället ändras så måste ni meddelas oss senast 5 dagar innan
ankomst, annars debiteras det antal personer som är bokat.
Mat,dryck, tilltugg skall beställas senast 4 dagar före ankomst och kan inte avbokas efter det. (Vid tidigare avbokning
så kan även maten avbokas.)
Förtäring av egen medtagen dryck är tillåten, Förtäring av egen medtagen mat är inte tillåtet.
Poolen är ingen lekpool där det är lämpligt att göra ”bomben” eller hoppa eller dyka. Bollar och andra leksaker är ej
tillåtet i poolen.
Taket ovan poolen tål inte champangekorkar och smällar, det sitter en fiberoptik där samt att dekorplattorna är tunna.
Relaxavdelningen skall hållas ren, godis och mat skall ej hamna i poolen eller på golvet. Mat och dryck skall stanna i
sina skålar och glas. Extra städavgift tas om 500 kr tas ut om detta ej respekteras. Är lokalen eller poolen så
nedsmutsad att nästa sällskap hindras tillträde så debiteras ni deras avgift!
Vi förbehåller oss rätten att avvisa överförfriskade gäster vid ankomsttillfället och under vistelsen, allt för att undvika
skador på gäster och lokal. Full ersättning uttages oavsett outnyttjad badtid. Vi avgör vem som är överförfriskad eller
ej.
Rökning är förbjuden i hela lokalen
Obs! Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och åverkan på lokalen, inventarier, utrustning och saker som
”kommer bort” i samband med förhyrningen. Gäller även hyrda Sparockar / handdukar.
Betalning



Hyra för Relaxavdelningen skall alltid och vara oss tillhanda senast 10 dagar före ankomst. När ni fått er bokning via
mail kan ni gå in på vår hemsida www.semesterbyn.se under bokning ,uppge bokningsnummer samt efternamn. Där
kan du se din bokning och betala ev. återstående belopp via internetbank eller bankkort.
Betalning kan även göras till BG: 5863-3348, uppge ditt bokningsnummer.
Vid bokning där ankomst är inom 10 dagar så betalas hela avgiften direkt.
Avbokning




Senaste datumet för avbokning är 14 dagar före ankomst före kl 12.00 Då betalas hela avgiften tillbaka med avdrag
om 100 kr.
Vid avbokning mindre än 10 dagar före ankomst återbetalas ingen Spa/relaxavgift. Har ni bokat stuga gäller reglerna
för stugbokning.
Vi tillämpar sunt förnuft. Kan vi boka in annan gäst på er bokade tid så utgår ingen avgift.
OBS! Vid sista minuten bokning. Ej inbetald avgift gäller ej som avbokning!

Vi önskar er en trevlig vistelse hos oss!

