Gudhjem Søpark
Praktisk Information
Ankomsttidspunkt
I kan komme ind i ferieboligen fra kl. 15:00. Læs eventuelt mere under punktet "Nøgleudlevering".
Afrejsetidspunkt
På afrejsedagen beder vi jer venligst forlade ferieboligen kl. 10:00.
Nøgleudlevering
Nøgleudleveringen sker i receptionen. Ved ankomst, udenfor receptionens åbningstid, vil der på
indgangsdøren til receptionen, hænge et skilt hvor I kan se hvor kuverten med jeres nøgle er.
I kuverten er der også information om, hvilken feriebolig I kan flytte ind i.
Receptionens åbningstider
Receptionen er åben 09:00 – 11:00 og 14:00 – 18:00. I ydersæsonen kan åbningstiderne være lidt
kortere. Udenfor receptionens åbningstid er I altid velkommen til at ringe på telefon
(+45) 51 18 21 84, hvis I har brug for at komme i kontakt med receptionens personale.
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 85 DKK for et sæt
sengetøj og 25 DKK for et sæt håndklæder (ét stort, ét lille håndklæde). Der ligger ét viskestykke
i ferieboligen ved ankomst, har I brug for flere viskestykker, bedes I medbringe disse hjemmefra.
Indkøb
Blot 200 meter fra Gudhjem Søpark ligger Dagli´ Brugsen i Gudhjem. Åbningstiderne er 8-18 alle
ugens dage. I perioden 1. juli – 1. september er åbningstiderne 08:00-20:00 alle ugens dage.
Cykeludlejning
I kan leje cykler i receptionen på Gudhjem Feriepark, der ligger 200 meter fra Gudhjem Søpark.
Internet
Der er gratis trådløst internetadgang i alle lejligheder i Gudhjem Søpark. Sendestyrken kan variere
afhængig af antallet af samtidige brugere. Hvis du skal bruge internetforbindelsen til
jobmæssige forhold, anbefaler vi derfor, at du medbringer eget mobilt bredbånd.
Såfremt nettet ikke fungerer optimalt, giver dette ikke grundlag for økonomisk kompensation.
Kode: teambornholm
Kontakt
Spørgsmål vedrørende reservation af bolig og færgeoverfart bedes rettet til Team Bornholm på
telefon (+45) 56 95 85 66.
Gudhjem Feriepark
Som nabo til Gudhjem Søpark, ligger Gudhjem Feriepark. Selv om der kun er 200 meter mellem de
to feriesteder, er der ingen fællesfunktioner for de to feriesteder. Som gæst på Gudhjem Søpark
har I således ikke adgang til fællesfaciliteterne på Gudhjem Feriepark.

