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Välkomna till er lägervistelse här hos 
oss på Hotell Älvdalen!

Här är några förhållningsregler som vi vill att ni följer:

Era mattider som ni blivit tilldelade är det väldigt viktigt att ni håller.
Dessa är planerade utifrån era träningstider och utifrån hur det är bokat av andra gäster 
i vår restaurang. Vi vill att alla kommer samlade och i den mån det går sitter tillsammans. 
Både frukost, lunch och middag serveras i restaurangen.

Vi vill att någon av ledarna tillsammans med vår restaurangpersonal kollar så inte läger-
deltagarna  lägger på massor av mat på tallrikarna. Lägg hellre på en ”normal” portion 
och kom tillbaka och hämta mer om ni fortfarande är hungriga. Detta för att minska svinnet 
på mat och då kan vi fortfarande hålla nere våra lägerpriser på ett minimum. 

Ni som är allergiska mot något ätbart. Maten till er finns inne i köket hos kockarna, fråga 
restaurangpersonalen om hjälp. På frukosten finns det framdukat på frukostbuffén, fråga 
personalen om ni undrar över något.

Ha ALLTID skor på fötterna om ni ska gå utanför ert rum. 
Detta för att ni inte ska skada era fötter på tex. glasbitar och dyl som kan finnas på golvet 
i restaurangen. 

Vi vill inte att ni springer i korridorer, brandtrappor, hissen och i andra offentliga ytor.

Borttappad rumsnyckel debiteras.

I era sängar ska det alltid finnas sängkläder. Ser vi att ni inte bäddat i med sängkläder 
kommer vår städpersonal att göra det och då debiterar vi er förening för den kostnaden.

Ni som har extrasängar på ert rum, stå inte i dessa då går de sönder.

Behöver ni låna en dammsugare – fråga i receptionen.

Bastu & Bubbelpool är endast till för andra gäster på hotellet, ej till läger.

Vid avresa avsynas rummen med en ledare och en representant från hotellet. Rummet 
ska vara grovstädat.

Vi har gratis wii-fii här på hotellet.  

Hotell Älvdalen är glada över att ha er som våra gäster 
och vi hoppas ni kommer ha en härlig vistelse här på vårt hotell!


