
 

 

INFÖR RESAN 

In- och utcheckning 

Incheckningen öppnar 15:30 och håller öppet fram till receptionen stänger. Om du vill 

checka in efter klockan 18.00 måste du meddela detta i förväg för att vi ska hålla 

platsen åt dig, detta gäller alla bokningar som inte är fullt betalda. Vid sen ankomst 

kontakta receptionen via +46(0)492 79811.  

Utcheckning skall ske senast klockan 11.00.  

 

Tillval till boendet 

Lakan och handdukar går bra att hyra för 175 sek per set om man inte tar med sig 

egna. Täcke och kudde finns i alla boenden. 

 

Barnsäng eller en extra bädd går bra att ställa in i husen och kostar 100 sek. 

I din stuga finns allt städmaterial du behöver. Vill ni köpa städning så går det bra att 

säga till om det på plats. Priset är varierande på boendets storlek. 

 

Frukost 

Vi serverar frukost på restaurang Majkens Mat. Detta bokar du som ett tillval när du 

gör din bokning. Pris för frukosten är 55 kr för barn och 95 kr för vuxen. 

En stor fördel med att äta frukost på Majkens Mat är att ni kan fortsätta direkt in i 

parken efteråt och njuta av att ha parken nästan helt för sig själv, innan den öppnar 

klockan 10:00. 

 

Parkering 

Bor du på vårt gästboende parkerar du gratis på vår huvudparkering. Din 

parkeringsbiljett sänds som en PDF-fil till dig när bokningen är fullt betald. Visa upp 

din biljett för parkeringsvärden vid infart.  



 

 

 

Reception/Affären  

I affären har vi allt från hygienartiklar till varor för enklare matlagning. På morgonen 

kan du köpa färska frallor och nybryggt kaffe. 

 

Öppettider  

Vår reception och affären har följande öppettider 2017: 

19/5 – 25/6 08:00 – 20:00 

26/6 - 6/8 08:00 – 22:00 

7/8 – 27/8 08:00 – 20:00 

 

Helgöppet i september t.o.m. 24/9 

torsdag  12:00 – 18:00  

fredag 12:00 – 18:00  

lördag  08:00 – 18:00 

söndag  08:00 – 12:00 

 

Höstlovsöppet vecka 44  

27/10  11:00 – 18:00 

28/10 – 4/11  08:00 – 11:00 

5/11  08:00 – 11:00 

 

 


