Bokningsregler Saxnäsgården
Ankomst och avresa
Incheckning från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen sker utcheckning senast kl. 11.00. Vid
större grupper eller vid många gäster kan det bli aktuellt att checka ut från rum tidigare för
att vi ska hinna städa rummen till nästa gäst.
Avresa före den avtalade tidens utgång
Har du beställt för en bestämd tidsperiod, men avreser före denna tids utgång får du betala
samma ersättning som vid sen avbokning om du inte meddelar detta senast 16.00 dagen
innan. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn
om det inte meddelas senast 16.00 dagen innan.
Husdjur
Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du beställer rummet. Vi har rum i både
vandrarhem och hotell där det är tillåtet med pälsdjur. Tar du med husdjur till rum som inte
är avsett för det och det inte meddelats vid bokning debiteras en saneringsavgift på 2500
kr/rum. Detta är med tanke på allergiker samt för kostnad då rummet ej kan användas.

Bokningsregler Skidläger (skidpaket i grupp)
1. Om ej tillräckligt med snö finns för att dra skidspår sker avbokning utan kostnad.
2. Besked om antal rum meddelas senast 14 dagar före ankomst.
3. Avvikelse gällande meny samt om kvällsfika önskas meddelas senast 7 dagar före
ankomst.
4. Definitiv avbokning av grupp meddelas senast 7 dagar före ankomst – därefter
debiteras 75% av bokning.
5. Till grund för debitering ligger namnlista inklusive rumsfördelning meddelas senast 7
dagar före ankomst.
6. Vid avbokning av personer senare än 7 dagar innan ankomst ska giltigt skäl för
avbokning anges (t ex sjukdom) för att debitering enligt anmäld lista ska ändras.
7. Vid avbokning av personer senare än 7 dagar innan planerad ankomst eller om
person som anmälts till läger ej dyker upp till incheckning debiteras 1 dygn av
bokning.
8. Vi har ej dagligt städ av hotellrum vid skidläger.
9. Bokning av linne och utstäd till Vandrarhem bokas senast 7 dagar innan ankomst.
10. Ovanstående meddelas till info@saxnas.se
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