Gudhjem Feriepark
Praktisk Information
Adresse
Gudhjem Feriepark, Lille Jernkaasvej 1, 3760 Gudhjem
Ankomsttidspunkt
I kan komme ind i ferieboligen fra kl. 15:00 på ankomstdagen. Læs mere under punktet
"Nøgleudlevering" f.eks. hvis I forventer at ankomme udenfor receptionens åbningstid.
Afrejsetidspunkt
På afrejsedagen beder vi jer venligst forlade ferieboligen senest kl. 10:00.
Cykeludlejning
I kan leje cykler i receptionen.
Dyner/Sengelinned
Der er dyner og hovedpuder i ferieboligen. Sengelinned og håndklæder er således det eneste,
som I selv bedes medbringe – alternativt kan I leje det i receptionen. Prisen er 90 DKK for et sæt
sengetøj og 30 DKK for et sæt håndklæder (ét stort og ét lille håndklæde).
Der ligger et viskestykke i ferieboligen ved jeres ankomst, har I brug for flere viskestykker, beder vi
jer medbringe dem hjemmefra.
Hvad skal jeg selv huske at tage med?
Ferieboligen er udstyret med nødvendigt køkkenudstyr til almindelig madlavning. I skal selv med‐
bringe produkter til forbrug som madvarer, opvaskemiddel, køkkenrulle og toiletpapir. Husk også at
medbringe sengelinned og håndklæder, såfremt I ikke lejer det hos os (se punktet Dyner/Sengelinned).
Indkøb
Dagli´Brugsen ligger blot 100 meter fra Gudhjem Feriepark. Åbningstiderne er 8:00 ‐18:00 alle ugens
dage. I perioden 1. juli – 1. september er åbningstiderne 08:00‐20:00 alle ugens dage, ring eventuelt til
Dagli´Brugsen på tlf. 56 48 50 55.
Internet
Der er gratis trådløs internetadgang i alle feriehuse i Gudhjem Feriepark. Sendestyrken kan variere
afhængig af antallet af samtidige brugere. Hvis I skal bruge internetforbindelsen til jobmæssige
forhold, anbefaler vi derfor, at I medbringer eget mobilt bredbånd.
Såfremt nettet ikke fungerer optimalt, giver dette ikke grundlag for økonomisk kompensation.
Log‐in oplysninger fremgår af ”Velkomstfolder”, der bliver udleveret ved ankomst.
Møntvaskeri
Åbent året rundt og tilgængeligt hele døgnet. Om Vinteren er døren dog låst, men jeres lejlighedsnøgle
passer til døren. Medbring selv vaskepulver eller kan også købes i receptionen.
Ladestander til el‐biler
Gudhjem Feriepark har 2 stk. ladestandere type 2. Kort med 55 kWh købes i receptionen.
Nøgleudlevering
Nøgleudlevering sker i receptionen. Ankommer I udenfor receptionens åbningstid, vil der i
nøgleskabet, der er placeret på højre side af receptionsdøren, hænge en velkomsthilsen med
jeres navn påført (dog tidligst kl. 15:00). I kuverten ligger jeres nøgle samt information om hvilken
feriebolig I kan flytte ind i.

Receptionens åbningstider
Receptionen er i højsæsonen åben 09:00 – 12:00 og 13:00 – 19:00. I ydersæsonen kan åbningstiderne
variere, men fremgår altid af opslag på indgangsdøren til receptionen. Udenfor receptionens åbningstid
er I altid velkommen til at ringe på telefon nr. (+45) 56 48 54 44, hvis I har brug for at komme i kontakt
med receptionens personale. Ved spørgsmål til jeres booking eller færgereservation, beder vi jer
kontakte Team Bornholm på telefon (+45) 56 95 85 66.

