
 
RYHMÄVARAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 

 

Ryhmäpaketit 

Tarjoukset sekä laskutus vähintään viiden henkilön ryhmille touko-syyskuussa. Loka-huhtikuussa minimilaskutus 15 

henkilöä. Laskutuksen pohjana oleva sitova henkilömäärä sekä mahdolliset erityisruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään 

kymmenen päivää ennen tilaisuutta. Mikäli henkilömäärä muuttuu tämän jälkeen, veloitetaan asiakkaan ennalta 

ilmoittaman henkilömäärän mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. 
 

Yksittäiset huonevaraukset 

Yhden huoneen peruutuksen voi tehdä 48 tuntia ennen majoituksen alkua. Peruutus on tehtävä puhelimitse tai 

sähköpostitse siten, että majoitusliikkeen vastaanotto saa tiedon määräaikaan mennessä. Peruutus on tuolloin 

maksuton. Jos peruutus tehdään myöhemmin, laskutetaan koko varauksen hinta asiakkaalta. Myös mikäli asiakas jättää 

ilmoittamatta ja saapumatta, laskutetaan koko huonehinta. 

 

Yritys- ja ryhmävaraukset sekä varaukset muista palveluista kuten esim. ruoka- ja kokouspalvelut 

Peruutus yli 21 päivää ennen saapumispäivää - ei kuluja  

Peruutus 7-21 päivää ennen saapumispäivää - 50 % varauksen hinnasta  

Peruutus 3-21 päivää ennen saapumispäivää - 75 % varauksen hinnasta  

Peruutus 0-3 päivää ennen saapumispäivää - 95 % varauksen hinnasta  

Pidätämme oikeuden soveltaa yleisesti käytössä olevia peruutus- ja muita matkanjärjestäjän ehtoja. 

 

Pyydämme tarkistamaan onko varausvahvistuksessanne jotakin huomautettavaa tai korjattavaa ja ottamaan tarvittaessa 

yhteyttä välittömästi. Muussa tapauksessa oletamme vahvistuksen olevan sisällöltään oikein.  
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GRUPPBOKNINGAR OCH AVBOKNINGAR 

 

Mötespaket 

Angivna prisförslag, liksom fakturering minst för fem personer under Maj-September. Oktober-April fakturering minst för 

15 personer. Senast tio dagar innan bokad tillställning och önskad service, bör bindande antal personer och eventuella 

särskilda kostkrav meddelas. Om personantalet förändras senare, debiteras enligt tidigare angivet antal personer. Med 

förbehåll om rätt till prisändringar. 

 

Avbokningsvillkor för enskilda rumsbokningar 

Det är möjligt att avboka ett rum kostnadsfritt senast 48 timmar innan bokningsdatum. Avbeställning skall ske per telefon 

eller e-post så att hotellets reception bekräftar avbokningen. Om kunden avbokar senare eller inte kommer alls till 

inkvartering, måste kunden betala hela bokningens värde mot faktura. 

 

Avbokningsvillkor för gruppbokningar samt bokningar av andra tjänster som t.ex. restaurang- och 

konferenstjänster 

Avbokning mera än 21 dagar före ankomst - kostnadsfri avbokning  

Avbokning 7-21 dagar före ankomst - 50 % av bokningens värde debiteras  

Avbokning 3-7 dagar före ankomst - 75 % av bokningens värde debiteras  

Avbokning 0-3 dagar före ankomst - 95 % av bokningens värde debiteras  

Vi förbehåller oss rätten att följa allmänna avbokningsvillkor för inkvartering av grupper (mer än ett rum). 

 

Vi ber kunden att granska bekräftelsen och kontakta oss snarast om informationen är felaktig. Annars betraktar vi 

bekräftelsen som godkänd. Bokningsbekräftelsen är bindande.  
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