Husorden
Kære gæster
Som altid, når mange mennesker mødes på samme sted, er det en god idé at have nogle
regler, der kan lette samværet.
De fleste af vores regler forudsættes bekendt og vil ikke begrænse glæden ved dit ophold;
desuden turde det være indlysende, at ulovlige ting (fx stoffer og våben) heller ikke er tilladte
hos os.
Gensidig hensyntagen …
… er nøglen til det hele. Hvis alle opfører sig således, at andre gæster ikke forstyrres, er det største skridt
på vejen til et harmonisk ophold allerede taget.
Vi regner derfor med din forståelse for, at vi af hensyn til vores gæster henleder
opmærksomheden på følgende punkter:
1. Rygning er forbudt overalt i alle A&O HOTELS og HOSTELS.* I tilfælde af overtrædelser
påregner vi 200 € for ekstra rengøring og en dermed forbunden reducering af omsætningen.
Hvis brandvæsenet rykker ud pga. udløste røgalarmer, er vi nødt til også at sætte denne
ikke ubetydelige udgift på regningen.
2. Husk at holde lydstyrken på et rimeligt niveau, især ved åbne vinduer og af hensyn til nattero
i tiden fra kl. 22.00 til 06.00. Kravet om nattero gælder såvel inden- som udendørs på hele
arealet. Venligst tag også hensyn til beboerne på din vej til og fra stedet. I problematiske
tilfælde forbeholder vi os ret til at inddrage „støjsendere“ som radioer eller cd-afspillere indtil
afrejsetidspunktet.
3. Det er forbudt at medbringe og indtage alkohol på værelset.
4. Hunde må gerne medtages på enkelt- eller dobbeltværelser (mod gebyr). Venligst sørg for,
at også hundene forholder sig stille og føres i snor på vej til og fra værelset.
5. Du ønskes et godt og hyggeligt ophold! Venligst giv os besked, hvis du støder på forhold,
der ikke svarer til dine forestillinger, eller hvis du bliver opmærksom på skader – således at
vi kan drage eventuelle skyldige til ansvar.
6. Alvorlig og gentagen forulempelse af andre gæster kan medføre omgående opsigelse af
lejeaftalen, krav om skadeserstatning og adgangsforbud.
7. Vi skal desuden gøre opmærksom på, at de offentlige områder i huset af
sikkerhedsmæssige grunde kan være videoovervåget.
8. Apropos sikkerhed: Venligst gør dig fortrolig med flugtvejene og ildslukkernes placering i
tilfælde af ildebrand. Af brandmæssige årsager er tilberedning af varme retter og drikke ikke
tilladt på værelserne.
* I enkelte tilfælde kan der være indrettet ryger-lounges.
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