Resö Gamla Skola – hyr hela huset för självhushåll
Beskrivning
Självhushållet omfattar tillgång till totalt sex sovrum (fyra dubbelrum och ett enkelrum på bottenvåningen,
ett dubbelrum på övervåningen). Rummet på övervåningen har eget badrum och balkong. Tvättställ och
hårtork finns på samtliga rum, toalett och dusch i korridor. På bottenvåningen finns 3 toaletter och 1 dusch,
på övervåningen finns 1 toalett, 2 duschar samt en stor bastu.
Dessutom ingår tillgång till ett välutrustat kök, med bl a spis/ugn, 2 kylskåp och 1 frys, diskmaskin,
mikrovågsugn, kaffe- och vattenkokare, samt rikligt med glas och porslin. Ni disponerar även
sällskapsrummen i form av bibliotek, TV-rum , en matsal belägen i en glasveranda och den gamla
gymnastiksalen. (Redskapen är tyvärr inte möjliga att använda då de är original från 1927). I källaren finns
tvättmaskin och torktumlare, strykbräda och strykjärn. Trådlöst WiFi finns i hela huset.
Den stora och lummiga trädgården har många sittgrupper i olika väderstreck och en grillplats. Parkering sker
på den gamla skolgården på framsidan huset.
För att utforska Resö med omgivningar kan ni som bor hos oss även låna cyklar och en liten båt med
utombordare. Spel för inom- och utomhusbruk finns att tillgå.
Vid självhushåll ansvarar ni för att vårda lokalerna väl och följa de ordningsregler, anvisningar och
bestämmelser som gäller. Vid ankomst vill vi gärna träffa någon representant för ert sällskap för att
informera om detta, samt berätta om Gamla Skolan och Resö – allt i syfte att göra er vistelse hos oss så bra
som möjligt.
I priset ingår inte sänglinne, handdukar och badlakan (går att hyra på plats för 100 kr/bädd). Ni håller själva
med förbrukningsartiklar såsom tvål, duschtvål, toalettpapper, hushållspapper, o dyl. Ett mindre basförråd
finns på plats vid ankomst.
Vi ber er notera att ni inte får låta fler personer övernatta i lokalerna eller på tomten än vad som finns i antal
ordinarie bäddar.
Vänligen observera att rökförbud gäller i hela byggnaden och att vi INTE tillåter husdjur inomhus.
Ni ansvarar själva för den löpande städningen under er vistelse, inkl slutstädning av lokalerna. Städutrustning
finns på plats.
Bokningsvillkor
Huset är tillgängligt från kl 15 ankomstdagen och skall lämnas senast kl 12 avresedagen. Vänligen kontakta
oss via mail eller på tel 070-3102086 angående beräknad ankomsttid.
Betalning sker i förskott till Bg 5119-2904 eller vid betalning från utlandet till Sparbanken Tanum, IBANkontonr SE9080000008351936224442, SWIFT-kod SWEDSESS. Betalningen skall vara oss tillhanda inom
14 dagar efter bokningen.
Om avbokning sker tidigare än 3 månader före ankomstdagen återbetalas hela beloppet. Vid avbokning
mellan 3 månader och 14 dagar före ankomstdagen återbetalas halva beloppet. Vid avbokning senare än 14
dagar före ankomst sker ingen återbetalning.
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