HOTELL ÄLVDALEN – VASALOPPSVECKAN 2017
BETALNING & VILLKOR
Förskottsbetalning gäller för alla bokningar under perioden 23 februari – 5 mars 2017 och avbeställningsskydd är nödvändigt i fall av tex. sjukdom. Vi rekommenderar att man kontaktar sitt försäkringsbolag för att
teckna eventuellt avbokningsskydd.
Bokningen är definitiv när förskottsbetalningen kommit oss tillhanda.
Vid gruppbokning med 10 personer eller fler gäller speciella villkor.
Betalningen sker i två omgångar:
1. Bokningsavgiften på 500:-/rum ska betalas senast 10 dagar efter ni mottagit bokningsbekräftelsen.
Vid utebliven betalning av bokningsavgiften förbehåller Hotell Älvdalen sig rätten att utan föregående
avisering annullera din reservation.
2. Slutlikviden ska betalas senast den 31 december. Vid utebliven betalning förbehåller Hotell Älvdalen sig
rätten att utan föregående avisering annullera din reservation och vi betalar inte tillbaka bokningsavgiften.
Avbokningar mellan den 1 Januari och 15 januari 2017 debiteras med 75% av bokningens totalbelopp.
Bokningsavgiften betalas ej tillbaka. Resterande belopp återbetalas inom 14 dagar efter att avbokningen
skett.
Avbokningar efter den 16 januari 2017 debiteras med 100% av bokningens totalbelopp. Observera att all
avbokning skall ske skriftligen eller via mejl. Du får alltid en bekräftelse på ändringar per mejl från oss.
Vid inbetalning var noga med att ange ert fakturanummer samt att inbetala till bankgiro: 5095-2316.
I det fallet att Vasaloppet ställer in ert lopp återbetalar vi total beloppet minus bokningsavgiften – under förutsättning att ni bokar av ert rum senast kl. 18.00 dagen före ankomst och att ni kan visa upp startanmälan
till aktuellt lopp.
PRISER
Paketpris per rum och natt under perioden 23/2 – 5/3-2017.
Detta ingår i priset: Logi, förstärkt frukostbuffé, middagsbuffé, fri tillgång till vallabod, fri tillgång till bastu och
bubbelpool.
Vi ger inga rabatter och lämnar inga provisioner på bokningar under denna period.

		
PRIS:

Dubbelrum: 1.770:2-bäddsrum: 1.770:3-bäddsrum: 1.935:4-bäddsrum: 2.100:7-bäddsrum: 3.675:Superiorrum: 3.675:Bädd i sovsal: 525:Varav bokningsavgift: 500:-/rum
Observera att priserna är per rum och natt (per bädd och natt i sovsal)
och att bokningsavgiften är inkluderat i paketpriset.
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HOTELL ÄLVDALEN – VASALOPPSVECKAN 2017
ALLMÄN INFORMATION:
Under Vasaloppsveckan gäller särskilda bokningsvillkor och bokningsrutiner.
Bokningsprincipen är ”först till kvarn” men vi prioriterar dock fler nätter och fler bäddar i samma rum.
Middagsbuffé:
I rumspriset ingår det en varmrätt (pasta alt. husmanskost).

FRÅGOR & SVAR:

När kan jag boka boende för Vasaloppsveckan 2017?
Du kan skicka din bokningsförfrågan via e-post info@hotellalvdalen.se eller
ringa oss på telefon +46 (0)251-105 00 så snart priser och villkor för 2017 är klara.
När får jag bekräftat att jag får rum?
Du får en bekräftelse skickat via e-post.
Ingår mat i priset?
Det ingår frukost och middagsbuffé i ert rumspris.
Middagsbuffén består av pasta/husman, sallad, bröd och måltidsdryck.
Vad gör jag om jag får förhinder?
Du får tyvärr inte pengarna tillbaka av oss utan du måste själv ordna ett avbeställningsskydd.
Vad händer om jag inte betalar i tid?
Då förlorar du din bokning och får inte tillbaka bokningsavgiften.
Vad är bokningsavgiften?
Bokningsavgiften är på 500:-/rum och betalas in senast 10 dagar efter att du fått faktura på bokningsavgiften. Den avgiften dras av från totalbeloppet på rummet. Avbokar eller betalar du inte din
slutfaktura i tid, avbokar vi rummet och du får inte tillbaka bokningsavgiften.
Vad händer om min tävling ställs in?
Avbokar du senast kl. 18.00 dagen före ankomst och kan visa upp en giltig anmälan till aktuellt lopp, får du
alla pengar tillbaka utom bokningsavgiften.
Vad ingår i priset?
- Logi med förstärkt frukostbuffé som serveras på tider anpassade till loppen.
- Middagsbuffé med pasta/husmanskost
Hur anmäler jag en grupp?
Du kan anmäla i företagets, klubbens eller ditt eget namn. Försäkra dig om att alla deltagare känner till
våra villkor. Senast 31 december 2016 vill vi ha antalet som ska bo hos oss och senast när du slutbetalar (en
månad före ankomst) måste du skicka deltagarlista med rumsfördelning till oss. Bokningsavgiften betalas in
senast 31 december 2016. Bokningsavgiften är 500:- per bokat rum.
Finns det vallningsmöjligheter?
Att valla sina skidor är ett måste under vasaloppsveckan – därför har vi en särskild vallabod med värme där
våra gäster kan preparera sina skidor. Att valla sina skidor på rummet är absolut förbjudet och kan utlösa
vårt brandlarm.
För den som vill ha hjälp med vallningen har vi avtal med olika aktörer här i Älvdalen, kontakta oss för mer
information.
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