BOOKING / PRAKTISK

Er leiligheten ledig når du ønsker å bestille?

1.Send en e-post:

fritidforalle@hallingferie.info
Du får rask tilbakemelding på forespørselen din for ønskelig
tilgjengelig ledige periode og prisen på denne.

2.Depositum/Betaling av leiesum

Du bekrefter på e-post at du vil booke leiligheten og får en
bekreftelse tilbake på dette sammen med info om innbetaling
av depositum (kr 2 000) som blir utbetalt etter avsluttet
opphold. Depositum og avtalt leiesum vippser du til utleier
(413 76 000).

3.Nøkkel/Innsjekk/Utsjekk

I god tid før oppholdet får du oversendt info om
nøkkelhenting (hentes i nøkkelboks på stedet) og praktiske
forhold for parkering, innsjekking, husordensregler mm.

Innsjekking: Etter kl 15 på ankomstdagen.
Utsjekking: Før kl 12 på avreisedagen. Leier vasker ut.
Husk retur av nøkkel til nøkkelboksen.

VED LEIE AV SELVHUSHOLDSLEILIGHET I
HALLINGDAL ACTIF HOTELL
FÅR DU I TILLEGG:



BADSTUER



BOBLEBAD



BILJARDROM



TRENINGSROM



2 SQUASHBANER



BORDTENNISROM



SVØMMEBASSENG



UTVENDIG TENNISBANE



LEIEPRIS FOR WEEK-END: FRA KR 2000
LEIEPRIS FOR HEL UKE: FRA KR 3500

Ta kontakt med utleier på e-post/sms/telefon
Ellen C Borgenheim

E-post:
Sms/telefon:

fritidforalle@hallingferie.info
413 76 000

Adr.:

Håkonskastet 9, 1453 Bjørnemyr

7-SENGS SELVHUSHOLDSLEILIGHETER
M/SVØMMEBASSENG, BOBLEBAD, BADSTUER MM

20 MIN. FRA BERGSJØOMRÅDET

LURER DU PÅ NOE?

Utleier:

Velkommen til
Hallingferie

Tel.:
(+47) 413 76 000
E-post: fritidforalle@hallingferie.info

INNKØRING TIL FERIESTEDET ACTIF HOTELL

LEILIGHETEN

SENGEPLASSER: 6-8

Leiligheten ligger i toppetasjen, 3. etg., som er
inngangsetasjen fra hotellresepsjonen og
parkeringsplassen. Trinnløs adkomst.

Sov1 (m/vindu mot veranda) har 2 senger a 80 cm
Sov2 (sovealkove m/dør til stue) 1 seng på 120 cm

Leil. er bygget i 1986, og pusset opp i 2010-2017, inneh.:
åpen kjøkkenløsning m/spiseplass, stue m/salong og
utgang til solrik balkong, 2 sov (hvorav 1 er sovealkove),
fliselagt bad/WC.
Trapp fra stue til hems i 4. etg: Stort rom
m/garderobeskap, 2 senger, dobbel sovesofa. Hemsen er
avdelt mot leiligheten, slik at den fremstår som en egen
enhet – m/vindu for lufting og dagslys fra leiligheten.
Hemseavdelingen har forskriftsmessig rømningsvei
v/særskilt og låsbar dør til korridoren. Kjekt å ha hvis
barn/ungdom vil være litt alene.

BERGSJØOMRÅDET ER 20 MIN KJØRETUR UNNNA

Standard: Varmekabler i fliselagte badegulv, nytt kjøkken
og ny baderomsinnredning (hvit glans), pene parkettgulv,
fliselagte vegger på bad, ellers malte flater. Teppe på gulv i
hemsrom.

Sov 3 – hemseavdeling:
2 senger a 80 cm + 1 sovesofa på 120 cm
Utstyr: Sengene har dyner og puter, men ikke sengetøy.
Du tar med laken, dynetrekk og putevar + håndklær i tlllegg til
andre personlige hygieneartikler. Husk badetøy.
I TILLEGG TIL LEILIGHETEN DISPONERER DU

Svømmebasseng m/barnebasseng

Boblebad (myntinnkast kr 10)

SELVHUSHOLD – GOD KOMFORT OG LAV PRIS
Å bo i en selvhusholdsbolig på hotell gir deg hyttas intimitet og
personlig hygge samtidig som du nyter godt av ekstra
fasiliteter som svømmehall, boblebad, squashbaner,
bordtennisrom, biljardrom, treningsrom, lekerom for de minste
og ungdomsrom for de litt større.

Biljardrom

2 squashbaner

Bordtennisrom

Og i tillegg koster ikke maten under oppholdet mer enn du
ellers ville ha brukt i budsjettet til å kjøpe inn de råvarene du
ønsker å benytte deg av på kjøkkenet.
I hotellåpen sesong kan du selvsagt velge å kjøpe
restaurantmåltid i den hyggelige restauranten eller ta en
forfriskning i den hyggelige bibliotekbaren.

TEL
: (+47) 413 76 000
E-POST: fritidforalle@halligferie.info

TEL
: (+47) 413 76 000
E-POST: fritidforalle@halligferie.info

PRIS:
WEEK-END: Fra kr 2 000

UKE: Fra kr 3 500

TEL
: (+47) 413 76 000
E-POST: fritidforalle@halligferie.info

