OVERNATNING
Velkommen til Hotel Sidesporet
…overnatning i Holbæk centrum ved fjorden.
Vi er et hyggeligt hotel med 26 unikke værelser
og lokaler til fester, kurser og møder
beliggende i centrum af Holbæk med udsigt
over Holbæk fjord.
Alle værelser har fladskærms-TV og gratis
internet. Vi har samme lave priser hele året
rundt.
Køkkenet har åbent dagligt for frokost mellem
kl. 12.00-15.00 og aften kl. 17.00-21.00.
Bemærk venligst, at vi kun har værelser på 1.
og 2. sal, og at vi ikke har elevator i
ejendommen. Ved online booking kan der laves
en bemærkning inden reservationen
gennemføres, hvis du er dårligt gående og
derfor ønsker værelse på 1. sal.
Telefon 59 44 29 19 |
hotel@sidesporet.dk

Overnatningspriser 2018
Værelse med gratis morgenbuffet:
Enkeltværelse 745 kr.
Dobbeltværelse 795 kr.
Morgenmad er gratis for alle overnattende
gæster og serveres i tidsrummet
07:00-10:00 mandag-fredag
08:00-10:00 lørdag-søndag
Børn under 3 år sover gratis i eksisterende
senge uden beregning. Ønskes barneseng kan
der forespørges ved booking, men er ikke
garanteret før dette bekræftes af
receptionen.
Værelser til private, samt firmaer der ikke
ønsker en senderegning bookes online på
hjemmesiden. Værelser til firmaer hvor
regningen skal sendes, bookes kun via email.
3-sengsværelse 1075 kr.
(kan kun bookes via email til eller på telefon)
- Familieværelse, 2 voksne og 1 barn under
18 år
weekendtillæg fredag og lørdag
50 kr. per. værelse

Afbestillingregler:
Afbestilling skal altid ske via mail til hotel@sidesporet.dk
Afbestilling af 1 værelse i en nat kan ske ansvarsfrit senest dagen før ankomst inden kl. 12:00.
Afbestilling af 1 værelse i to eller flere nætter kan ske ansvarsfrit senest 7 dage før ankomst inden
kl. 12:00
Afbestilling af flere værelser kan ske ansvarsfrit senest 7 dage før ankomst inden kl 12:00
Afbestilling af værelser i forbindelse med større grupper/selskaber kan senest ske 1 måned før.
Bemærk venligst, at afbestilling af overnatning mellem lørdag og søndag skal ske minimum 7 dage
før ankomst,
også såfremt
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Efter check-in er hele opholdet inkl. tillægsydelser bindende, og penge refunderes ikke ved tidlig

