
Lige om hjørnet står sommeren for døren, og vi i Norddjurs-teamet er ved at gøre klar til at 
tage imod alle glade gæster. 

Hermed praktiske oplysninger: 

•      Åbningstider i højsæsonen fra d. 26. juni indtil 7. august 2021: 
- Receptionen kl. 08.30-12.30 og 13.30-21.00 
- Indendørsfaciliteter kl. 08.30 – 21.00 (NB. I INDENDØRSPOOL KALDER VI FOLK OP CA. KL. 20.30). 

•      Klargøring af lejlighed 
- Vi beder jer om at gøre jeres lejlighed klar. Til Jer, som allerede har klargjort lejligheden, se venligst 
bort fra denne henvendelse. 
 
- Til Jer, som mangler en gennemgang af lejligheden, bestræber vi os på at få det tilsendt senest uge 25. 
(Dette er blot gældende til dem der udlejer hos Danland). 

•      SLUTRENGØRING 
- NYE PRISER er vedhæftet 
- husdyr 130kr. 
 
VEDR. BESTILLING: 
- SENEST 2 dage før afrejse 
- Tjekliste udføres (se vedhæftet) 
- Mobilepay betaling (se vedhæftet) 
* En slutrengøring omfatter KUN støvsugning af tæpper, vask af klinke- og korkgulve, rengøring af 
køkken- og badeværelsesinventar, samt aftørring af vandrette overflader*. 

•      Rengøring efter ejerophold 
Husk venligst, at lejligheden fraflyttes i fuldstændig rengjort og ryddelig stand. 
Samtidig bedes i ligge velkomstpakken frem: toiletrulle, opvasketabs, karklud og 2 plastikposer. 

•      VEDHÆFTEDE DOKUMENTER 
- Tjekliste ved afrejse (benyttes i forbindelse med bestilling af slutrengøring) 
- Vejledning til diverse attraktioner (blot til dem der er en ejerbooking i systemet/Danland) 
- Div. salg til Mobilepay 
- Div. salg + udlån/leje af udstyr i receptionen (sker kun i receptionens åbningstider) 

•      LADESTANDER TIL EL-BILER - fremgangsmåde 
1. tag foto inden opstart og efter endt brug 
2. fremvises i receptionen 
3. afregnes kontant eller mobilepay 

•      FILMFREMVISNING efter først til mølle-princippet. 
FILM VISES KUN I RECEPTIONENS ÅBNINGSTIDER, DOG SENEST KL. 19.30. 
(NB: Tag forbehold af filmens spilletid). 

•         Vejledning til centrets internet: 
- Under indstilling vælg - Wi-Fi  
- Vælg netværksnavn – Danland 
- Adgangskode- Norddjurs2021 



•      RESTAURANT – MOBILNR. 5290 0186 – E-mail john61@jubii.dk 

Sidst men ikke mindst vil vi gerne ønske jer alle en fornøjelig sommersæson. 

Med venlig hilsen/Kind regards 
Danland Norddjurs 
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