Regler for leie av leiligheter i Montenegro

 Leier må straks gi beskjed i resepsjonen til Ide Travel DOO dersom leier
oppdager feil eller mangler.


Forbruksartikler må leier selv sørge for å kjøpe inn (vaskemiddel, toalettpapir,
lyspærer og lignende).



Leier må erstatte husholdningsartikler som blir ødelagt.



Dersom større inventar blir ødelagt må leier sørge for å erstatte disse, men etter avtale
med Hattfjelldal kommune. Leier kan bli erstatningspliktig dersom de i leieperioden
påfører bygning/utstyr skade.



HUSK å dra ut kontaktene for TV når du reiser eller ved lyn/torden.



Det skal være ro mellom 23:00 og 09:00 samt mellom 14:00 og 17:00.



Ca. priser på div. som leier skal betales i resepsjonen før avreise
Transport Dubrovnik - Đenovici
15€ pr. vei
Transport Tivat - Đenovici
17 € pr. vei
Rengjøring av leilighet, skifte av sengetøy og håndklær
35€ pr. leilighet pr uke
en gang pr. uke
Turistskatt, mellom 15.09. – 15.06.
0,45€ pr. person
Turistskatt, mellom 16.06. – 14.09
0,90€ pr. person
Turistskatt barn 12-18 år (under 12 år – gratis).
-50%
Service
2 € pr. person
Dette må betales i resepsjonen og med kort (helst ikke kontanter). Skal betales dagen
før avreise.



Det blir vasket og skiftet på sengene før leier kommer. Dette betales av den enkelte i
resepsjonen. Det blir også lagt frem 2 stk. håndklær pr. person. Disse må kun benyttes
i leilighetene.



Bassenget og solseng leies av Nazar Club, prisen på dette er 3 euro pr. dag for voksne,
og 1,5 euro for barn. Du/dere skal kun betale for de dagene du benytter
basseng/solstoler.



Det er ikke lov å nyte medbrakte varer i bassengområdet dersom bar eller restaurant er
åpen. Området er definert som en del av baren. Så alle drikkevarer (f.eks. vann, brus
o.s.v.) må kjøpes i baren.



Det er internett dekning på altanen (uteområdet). Dette er gratis. Kontakt servicekontoret for
wifee-passord.



Det er ikke tillatt å mate hunder og katter i og ved leilighetene.



Adresse og tlf. til IDE TRAVEL, Djenovići bb, Helena, 85345 Djenovići,
Montenegro, + 382 (0) 31 580 019 / + 382 (0) 69 965 177.

Jeg har lest og fortsått reglene:
________________________________
Dato og underskrift

