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Huse/Værelser

Priser/Rates 2018

Generelt

B-266 Værelse, Budget

Bemærk venligst at gæsternes personlige ejendele m.v. ikke

1 pers./dg. værelse m/bad

DKK 385,00

er dækket af udlejers forsikring. Priserne er incl. el, vand,

Er du/I rejsende på egen hånd og har brug for et pænt sted

Tillæg ekstra seng pr./dg.

DKK 175,00

varme og renovation. Almindelig rengøring under lejeperi-

at overnatte til overkommelig pris, er ”Wig-Wam Accom-

Slutrengøring (obligatorisk)

DKK 175,00

ode, udføres af lejer selv, rengøringsudstyr stilles til rådig-

modation” måske din/jeres løsning. Alle huse/værelser er

B-276, Hus Economy

beliggende centralt, ca. 300 m til centrum.

1-2 pers./dg. Lavsæson

DKK 625,00

3-5 pers./dg. Lavsæson

DKK 725,00

”Wig-Wam´en” (B-276 Sanatorievej)

1-2 pers./dg. Højsæson

DKK 750,00

”WW” er et lille hus med 4-5 sengepladser, stue, køkken

3-5 pers./dg. Højsæson

DKK 850,00

med spiseplads, badeværelse og toilet. Kvist på 1. sal med

Slutrengøring (obligatorisk)

DKK 385,00

udsigt over havneområde.

B-300 , Hus Economy, A & B (fælleskøkken)

”HVB” (B-300 A+B Sanatorievej)
”HVB” er et hus med to særskilte aflåselige afsnit. Begge
afsnit har lille og stort værelse med eget bad og toilet. Sengekapacitet kan udbygges efter behov med op til 6 sengepladser (dobbeltseng & 4 boxmadrasser). Der forefindes
fælleskøkken med adgang fra hvert afsnit. Udsigt til fjorden
og heliporten, gåafstand til heliport ca. 100 m.

”HB” (B-266 Jaaraatooq)
”HB” er et lille værelse (max. 18m2) med egen indgang og
med plads til en ekstra opredning. Der forefindes bad med
toilet, minikøkken med køleskab, køkkenudstyr og vaskemaskine. Værelset er integreret i tidl. værksted m/ shop og

hed i huset/værelset, forbrugsartikler som forefindes er til
fri rådighed, dog skal lejer selv sørge for eget forbrug. Ekstra rengøring, skift af sengelinned, håndklæder m.m. kan
bestilles i henh. til prisliste. Huset/værelset bedes afleveret i
ryddelig stand. Slutrengøring (obligatorisk) tillægges.

Betaling

1-2 pers./dg. (2) Værl.A m/bad Lavsæson

DKK 500,00

Kontant forudbetaling af samlet lejeperiode, senest før

1-2 pers./dg. (4) Værl.B m/bad Lavsæson

DKK 500,00

indcheckning, hvor anden aftale ikke foreligger. Ved faktu-

1-2 pers./dg. (2) Værl.A m/bad Højsæson

DKK 550,00

1-2 pers./dg. (4) Værl.B m/bad Højsæson

DKK 550,00

rering udskrives faktura tidligst ved indflytning for hele

Tillæg ekstra pers./dg.

DKK 150,00

Rabat -15% v/ leje af hele huset (A+B)
Slutrengøring (obligatorisk) pr. værl./afsnit

DKK 225,00

periode eller a conto. Ved reservation af mere end 1 uges
leje og derover opkræves i højsæsonen (01.06. - 30.09.)
beløb Kr. 1.000,00 som bedes indbetalt senest 14 dage
før indcheckning, i modsat fald kan reservationen blive

Generelt
Barn 0-3 år pr. dg.

DKK 150,00

annulleret. Beløbet modregnes v/ indbetaling af fuld leje-

Sengelinned + håndklæder tillæg pr. pers.

DKK 125,00

pris. Bemærk venligst at beløbet ikke refunderes ved evt.

Vaskeriservice

annullering af leje.

Ekstra sengelinned pr. sæt

DKK 80,00

Ekstra håndklædesæt (stor & lille)

DKK 45,00

Ekstra rengøring universal

DKK 385,00

Check-out
Check-out senest kl. 10.00 af hensyn til rengøringen.

Internet

Reservation/Booking

Internet (Wi-Fi) DKK 100,00 + DKK 0,10/MB

Bemærk venligst: Hus/værelse kan være udlejet delvist

Biludlejning

(fælles køkken), ønskes hus til fuld rådighed tillægges ge-

Venligst forespørg nærmere.

byr, se prisliste, forespørg venligst på muligheder.

Øvrige indkvarteringsmuligheder

Reservation/booking anbefales i god tid.

Indretning huse/værelser

I perioder kan det ske at alle huse/værelser er udlejet samtidigt.

Ved forud indgået leje i min. 14 dage og derover er 1 uges

Alle huse/værelser har TV og radio og er møbleret. I mini-

I nogle tilfælde kan vi tilbyde udvalgte indkvarteringer med

opsigelsesvarsel, modsat vil fuld reservation blive fakture-

køkken og fælleskøkken forefindes køleskab, microovn,

mindst samme standard andetsteds i byen, dog kan lejepris være

ret. Ved længere lejemål kan lejeaftale indgås, indhent

kaffemaskine, kogekedel, vaskemaskine og øvrigt køkkenud-

ændret med særskilt afregning af forbrug m.m. Venligst forespørg

venligst tilbud.

styr. Indbyrdes afstand mellem huse/værelser ca. 50 m.

på mulighederne.

Rygning er ikke tilladt. Forbehold for prisændringer.

minicafé (Jaaraatooq Shop) beliggende lidt afsides med ca.
50 m gåafstand til helikopter/fly forbindelse (heliport).
Værelset kan med fordel anvendes ved kort ophold under
rejse.

