
 

 

Velkommen til oss!  

Dette må dere ha med på tur  

Vaskemiddel:  til oppvaskmaskin og rengjøring generelt + kluter, 
toalettpapir. Sengetøy: Laken, dynetrekk, putetrekk (dyner og puter finnes i 
enhetene), håndklær.  

Hver leilighet har bøtte, moppestang og 2 moppefiller. 

Ankomst etter klokken 17.00!  Avreise senest klokken 12.00  

Eventuell avbestilling  
Avbestilling må skje skriftlig til utleie@haukelifjell.com ;  
1. Ved avbestilling mer enn 6 uker før ankomst, refunderes 100%, men det 
påløper et adm.gebyr på NOK 600,-  

2.Ved avbestilling mellom 1 og 6 uker før ankomst, påløper adm.gebyr kr.600, 
men 80% av leiebeløpet refunderes.  

3.Ved avbestilling mindre enn 1 uke før ankomst, ingen refusjon.  

Ved avreise legges nøkler tilbake i nøkkelsafe.  Tap av nøkkel må meldes fra 
omgående.  Leietaker må erstatte ny nøkkel.  
-Leiligheten blir sjekket etter avreise. 
 

Aldersgrense  

Aldersgrense ved leie er generelt 20 år!   Leie i Nyttårshelg 25 års-grense!  

Gjester kan bli bedt om å vise legitimasjon ved ankomst. Det skal være ro i 
leilighetene senest kl 23.00.  



Utvask 

Utvask må bestilles før ankomst til utleie@haukelifjell.com 

Utvask er IKKE inkludert i leien og leiligheten skal vaskes av leietaker før 
avreise. Oppvaskmaskin og vedovn skal være tømt før avreise. Ved dårlig 
eller mangelfull rengjøring ser vi oss nødt til å belaste leietaker for dette.  

En bestilt utvask eller obligatorisk sluttrengjøring innebefatter ikke 
oppvask. Heller ikke alminnelig opprydding inn- og utvendig. Gjest må fjerne 
søppel og tomflasker.  
Avfallscontainere er plassert godt synlig til høyre på vei ned mot E134 

Ved avreise 

Ved avreise skal leilighet være ryddet og vasket  

Rydding innebærer  
-Kaste søppel.   

-Alle møbler skal være plassert der de var ved ankomst- dette gjelder også 
utemøbler.   

-Rydding ut av oppvaskmaskin.   

-Alt av bestikk og kjøkkenutstyr skal være komplett og legges tilbake i skuffer 
og skap.   

-Støvsuge/ riste alle tepper og matter.   

NB: Dette gjelder også gjester som har bestilt utvask!   

Vask innebærer   

-Stue, soverom og gang: Vaske benker, bord og vinduskarm samt gulv.   

-Bad og badstue: Vask, speil, dusj og WC. Vaske gulv.  Sluk i dusj skal være 
renset 

-Kjøkken: Kjøleskap, koketopp og komfyr, benker og bord. Alt av matrester 
skal tas med, gjelder også all tørrmat    

-Husk å lukke alle vinduer, samt låse verandadør og ytterdør.   

 



PARKERING 

Ved opphold i Råsali og Råsehallet,  skal bilen parkeres i tunnelens 
parkeringsområde. Parkeringsplass/ nummer står inngravert på nøkkelringen 
til den aktuelle leilighet. 

Om gjest har mer enn en bil, så må denne parkeres på angitt 
parkeringsområde inne på tunet. Om flere enn to biler medbringes pr 
leilighet, må disse parkeres nede ved skisenteret.   

Tilleggstjenester   

Sengetøy + ett stort håndkle                130 kr 
Barnestol          150 kr 
Barneseng         150 kr 
Ved          150 kr 
 
 
Tillegg for vask: 
Leilighet 4 personer       750 kr 
Leilighet 6 personer       850 kr 
Leilighet 10 personer                        1200 kr 
Leilighet 14 personer                        2500 kr  
Alpin Lodge / Haukeliloftet                       2500 kr   
 
 
 

Booking service 
Trenger en assistance under opphold, kan en ringe Booking service fram  
til kl 22. 
 
 

 
Vi ønsker dere et fint opphold hos oss! 



 
 


