
  

 

 

Bokning utan skydd: 

Om du avbokar tidigare än 60 dagar före avtalad ankomst, behåller vi inbetald anmälningsavgift på 500 kr per bokning plus 

ev. betald avgift för avbeställningsförsäkring. 

Om du avbokar när det är mindre än 60 dagar till ankomst men mer än 30 dagar och inte har giltigt intyg så behåller vi 75 % 

av priset och ev. avbeställningsförsäkring. Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar till ankomst och inte har giltigt 

intyg så behåller vi 100 % av logipriset och ev. avbeställningsförsäkring. 

 

Bokning med skydd: 
 
Ni kan i samband med bokningen beställa vårt avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet skall betalas senast 10 dagar 

efter bokning. Pris per avbeställningsskydd är 100 kr per person för boende på hotellet eller 200 kr per bädd för boende i 

lägenhet eller stuga.  

 

Du får med avbeställningsskyddet fri av- och ombokning fram till 30 dagar före ankomst utan intyg. 

Om du avbokar när det är mindre än 30 dagar före ankomst och har avbeställningsförsäkring och kan uppvisa giltigt intyg, 

så behåller vi avgiften för avbeställningsförsäkringen, samt anmälningsavgiften 500 kr per bokning. Resterande belopp 

återbetalas till dig efter det att vi har fått intyget. 

Om du redan har hunnit betala mer än vad du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden 

från den du betalade till. 

Avbeställningsskyddet innebär att Ni kan avbeställa vistelsen intill dagen före bekräftad ankomstdag under följande 

förutsättningar: 

Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar gäst själv, maka/make eller nära anhörig.  

Förhinder ska kunna styrkas med intyg från läkare och skall snarast, dock senast 14 dagar från avbokningstillfället, tillställas 

oss.  

Av läkarintyget skall framgå undersökningsdatum, resultat och diagnos samt att sjukdomen är akut eller så allvarlig att den 

utgör ett hinder för resenären att företa resan. Den angivna orsaken får ej vara känd vid bokningstillfället. Om ovanstående 

förutsättningar är uppfyllda återbetalas inbetalt belopp efter avdrag för avbeställningsskyddet 

 

 

 

 Vi ser fram emot att hälsa Er hjärtligt välkomna till Mountain Lodge. 

 

 

 

Adress  Telefon  Internet   Bankgiro Organisationsnr.  

Mountain Lodge of  +46 (0) 280 650600 info@mountainlodge.se 5261-0342 559134-1226 

Granfjällstorget 2  www.mountainlodge.se   Godkänd för F-skatt 

780 67 Sälen  

mailto:info@mountainlodge.se
http://www.mountainlodge.se/

