SVENSKA
Välkommen till D'oc D'or, ett charmigt B&B i södra Frankrike och vårt hem. Vänligen läs
husets riktlinjer för att underlätta din vistelse hos oss!
• Incheckning 15.00-20.00. Andra tider enligt överenskommelse
• Utcheckning 11.00. Andra tider enligt överenskommelse
• Frukost serveras kl. 08.00-10.00. För dig som checkar ut tidigt kan frukostpaket
ordnas. Frukost ingår för två personer per rum. (Ingår ej i lägenheter men finns som
tillval)
• Om du önskar middag ,picnic eller frukostpaket, måste det beställas senast dagen
innan .
• Gratis kaffe eller te är finns att tillgå i loungen under dagen
• Det är INTE tillåtet att äta mat eller lämna öppna matförpackningar i rummen,
eftersom detta lockar insekter, vilket kan vara svårt att ta bort. Prata med oss om du vill
äta medhavd mat, porslin och glas tillhandahålls mot en avgift.
• Lounge och trädgård är öppen mellan 08.00-22.00, när porten stängs. Om du planerar
att stanna ute sent, använd din nyckel till huvudingången. Tillse att dörren är ordentligt
låst efter dig. Borttappad nyckel debiteras med 100 €.
• Pool är öppen dagligen 09.00-19.00. Vi uppmanar till en snabb dusch innan du badar
av hygieniska skäl. Privata badleksaker måste rengöras innan de används i poolen.
Poolen kan annars förorenas av sand och saltvatten. Alla leksaker måste tas bort efter
avslutat bad.
• I hänsyn av övriga gäster skall huset vara tyst 23.00
• Rökning är tillåten i trädgården. Vänligen avstå från att röka i loungen eller på ditt
rum.
• Alla rum är utrustade med takfläkt. Med hänsyn till miljö föreslår vi att du stänger av
när du lämnar rummet.
• Byte av sängkläder och städning av ditt rum utförs efter utcheckning. Vi gör en daglig
tillsyn av rummet då sopor töms, sängar bäddas och toalettpapper kontrolleras. Vid
längre vistelser byts sängkläder och handdukar efter 4-5 nätter.

• Drycker och snacks kan erhållas i loungen när de är öppna. Kostnaden läggs till ditt
rum.
• Parkering är gratis på gatan och på den offentliga parkeringsplatsen precis bakom D'oc
D'or. För en tilläggsavgift kan plats bokas i garaget, beroende på tillgänglighet. Av -och
ilastning vid incheckning och utcheckning kan göras från trädgårdsgången, men
parkering är inte tillåten för gästernas trevnad.
• Slutligen ber vi dig att visa omsorg och hänsyn när du bor på här hos oss på D'oc D'or.
Möbler, målningar, speglar, dekorationer, glas och porslin är alla privatägda och mycket
omtyckta. Vänligen stå inte, hoppa, krascha, sitta i våta baddräkter i soffor, stolar,
sängar, solstolar och trädgårdsmöbler eftersom det fläckar och förstör.
ENGLISH
Welcome To D’oc D’or , a cosy guest house and our home. Please take some time to read
through the guidelines of the house to facilitate your stay with us!
•

Check-in 15.00-20.00. Deviant hours by agreement

•

Check-out 11.00. Deviant hours by agreement

•

Breakfast is served 08.00-10.00 . For early leavers, a meal package can be
arranged. Breakfast is included for two persons in the price of the room. Studio
and apartment are without meal plans.

•

If you want meal packages or a pic-nic, please order the day before and we will
arrange it for you.

•

Complimentary coffee or tea are available in the lounge area during the day

•

We ask you kindly NOT to eat or keep open food containers in the rooms, as this
attracts insects, which can be difficult to remove. For take away food, we can
provide glassware and china for a fee, for you to enjoy in the garden or dining
room.

•

The lounge area and garden are open between 08.00-22.00, when gate is closes. If
you plan to stay out late, please use your key and the main entrance. Please be
careful in locking the door behind you. Lost keys are charged 100€.

•

Pool hours 09.00-19.00. We encourage that you have a quick shower before
entering for the convenience of other guests. Private toys and floating devices
must be CLEANED before used in the pool to remove suntan oil, sand and salt
water.
In consideration of other guests, the house should be quiet 23.00

•
•

Smoking is permitted in the garden. Please refrain from smoking in the lounge or
at your room.

•

All rooms are provided with a ceiling fan. In consideration of the environment,
we suggest that you turn it off when leaving the room.

•

Change of linen and maintenance of your room is provided after check-out and
are normally not performed on a daily basis. For longer stays, linen are changed
every 4-5 nights.

•

Drinks and snacks can be obtained in the lounge area when open. The cost will be
added to your bill.

•

Parking is free of charge in the street and in the public parking space just behind
D’oc D’or. For an additional fee, parking can be provided in the garage, subject to
availability. Loading and unloading can be performed from the garden entrance
but parking is not allowed for the comfort of the guests.

•

At last, we ask of you to show care and consideration in staying at the D’oc D’or.
Furniture, paintings, mirrors , decorations, glassware and china are all privately
owned and liked immensely. Please don’t stand, jump, crash, sit in wet bathing
suits in sofas, chairs, beds, deckchairs and garden furniture as it stains and
destroys.
Thank You!

