Team ”Fredfyldt i Frederiksværk”, byder hjertelig
Velkommen til: Danhostel, Citycamping & Vandrehjem
Vi er glade for at du har valgt, os som dit overnatningssted.

Vi bestræber os på at du får den mest behagelige oplevelse med os, mangler der noget
eller er noget i stykker – så sig det til Værten (ring/sms 23 44 88 44) og vi fixer det.
– er alt i skønneste orden så sig det til Verden (anbefal os ude omkring)
Når du har redt din seng og gjort den klar til natten – Fotografer den opredte seng og
”post” (sæt foto på nettet) på Facebook: ”Danhostel Frederiksværk” – gerne på en
hyggelig sjov måde eller bare hel fin og elegant. Du premieres i receptionen ved afrejse.

Her får du WiFi med i prisen. For at tilslutte dig skal du forbinde til netværket:
”Frv-Camping” og åbne din browser, når du bliver spurgt om at indtaste en voucher skal du
skrive ____(koden fås i receptionen)

På værelserne og i hytter/mobilhome er der dyner og puder til rådighed. Der skal bruges
linned/sengetøj – hvis man har glemt kan linned kan det lejes hos os for 60 korner pr
pakke. Det er også muligt at købe sengetøj/håndklæde hos os, sådan en pakke koster 250
kroner og kan tages med hjem bagefter. Det koster 450 kroner pr seng der soves i, hvis
ikke der bruges linned/sengetøj.
I udvalgte hytter og værelser er dyr velkommen, dyr skal tjekkes ind. Der skal rydes op og
rengøres efter hunden, samt i skal medbringe eget hundetæppe eller leje et af os. Leje af
hundetæppe 50 kroner. Poser til pøller, findes i pølle-holderen eller udleveres i
receptionen. Fyldte poser smides i container/pølle-beholder.
Det er forbudt at ryge på samtlige værelser, hytter og indendørs arealer, samt vores træterrasse. Hvis man ryger på disse steder, afkræver vi et gebyr på 500 kroner pr gang. Når
der ryges øvrige steder, bedes skodder placeres i dertil indrettet krukker og askebægere og
for guds skyld ikke på jorden, fliser eller andre sjove steder man lige finder på.

Ved afrejse, bedes i fjerne affald og tage det med i containerne der står ved porten til
campingpladsen. Sengelinned tages af dyner og ligges samlet på en seng. Rengør borde og
fej/støvsug rummene på jeres enhed.
Du kan finde badefaciliteter, fælleskøkken og opholdsstue i Receptions-bygningen (Byg. A).
Vil du bade i denne bygning, køb da badepoletter i receptionen. En polet giver 5 minutters
varmt vand og koster 5 kroner.

For jer der bor i Bygning C er der fælles køkken der – og i bygning B er der fælles bad/toilet
samt et fælles køkken. Man gør rent og vasker op efter sig selv efter hvert måltid.
Flasker og dåser bedes lagt i affaldsbeholder for sig selv. Disse står i Bygning B og C.
Campister og jer i hytter bedes stille flasker og dåser i de kasser der er beregnet til det, på
vores affaldsplads der er placeret ved Indgangs Porten. Det er også der containeren er
stillet, til jeres affald fra campingvogne, telte og hytter. Kemi-toilet er også placeret der.

Dette er et Fredfyldt sted og vi håber i vil hjælpe os med at være stille og rolige – især i
tidsrummet mellem kl 22 og 10. Om søndagen holder vi Pyjamas-søndage og udtjekning er
mulig indtil kl 13. Der kan bestilles søndags luksus brunch for 119 kroner pr person ved
ankomst. Alm. Morgenbuffet koster 65 kroner, samt madpakkesmøring 40 kroner og skal
også bestilles senest ved ankomst.

Det er muligt at leje kanoer hos os og sejle ud til Roskilde Fjord eller Arresø. Der kan også
lejes cykler, tennisbaner og udstyr til et spil tennis. I receptionen udleveres udstyr til
bordtennis. Legeplads ligger på Campingpladsen og Boldbaner på Gymnasiets område.
Ønsker i at vide mere om byen, stranden, havnen og spisesteder, spørg os gerne.

I bedes venligst følge personalets anvisning – er i i tvivl så ring/sms 23 44 88 44

Vi ønsker jer et rigtig godt ophold.
Mange hilsner fra Winnie og personalet her.

