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Værelser/Suiter/Juniorsuite • Spa • Minigolf/Legeplads • Strand • A la carte Restaurant • Konference

Alarm
112. 

Bibliotek
I biblioteket er der mulighed for at bytte  
Deres bog til en ny eller købe en ny bog for 
kr. 30,00.

Check-out
Værelset skal forlades senest kl. 10.00 på 
afrejse dagen.  
Såfremt De ønsker at forlænge Deres ophold, 
bedes De venligst forhøre Dem om  
muligheden i receptionen inden kl. 10.00 på 
ordinær afrejsedag.

Internet
Der er gratis trådløst internetforbindelse på 
alle værelser.  Brug koden: 01012011. 

Lægevagten

70 11 31 31. 
 
Medicin
Roslev Apotek 97 57 10 18.  
Åben daglig kl. 9.00-17.00, lørdag kl. 9.00-
13.00.

Nøglekort
Medbring venligst Deres nøglekort såfremt 
De forlader hotellet og først forventer hjem-
komst efter receptionens lukketid. Nøglekortet 
passer i kortlæseren til venstre for hovedind-
gangen. Opbevar venligst ikke nøglekortet 
sammen med mobiltelefon, nøgler, magneter 
eller lign., da dette kan ødelægge kortet.

Receptionen
Alle dage kl. 7.00-21.00. Receptionen kan 
kontaktes på lokalnummer 451. 
 

 
Mulighed for opbevaring af værdigenstande.
Mulighed for scanning og kopiering. 
Bagageservice kr 50,00 pr stk. 
Udlån af diverse ladere/adaptere. 
Valg af anden hovedpude kr 35,00. 
Leje af badekåbe og tøfler kr. 89,00. 
Udlån af badeskammel. 

Restauranten
Morgenbuffeten serveres på hverdage  
kl. 7.00-10.00. Lørdag og søndag samt  
helligdage kl. 8.00-10.00. Middagen serveres 
alle dage kl. 18.00-21.00, Restauranten kan 
kontaktes på lokalnummer 454. Roomservice 
kr. 490,- pr gang

Aktivitetesrum
Her forefindes der bordtennins, bordfodbold, 
computer, DVD og diverse legetøj.

Rygning
Alle værelser på Hotel Pinenhus er 100%  
røgfrie. Ryges der alligevel, fakturers et beløb  
svarende til prisen for 1 overnatning i henhold 
til vore listepriser

Spa
Lokale bookes i receptionen til 298,00.

Vaskeservice
Tøjet afleveres i vaskeposen som de finder 
bagerst i denne mappe, senest kl. 10.00 i 
receptionen. Tøjet tilbageleveres senest 24 
timer efter. 
Har De andre ønsker, bedes De forhøre Dem 
i receptionen.

Vækning
Kan indtastes direkte på Deres  
værelsestelefon (se brugervejledningen ved 
telefonen). Kan også bestilles i receptionen.

Det er os en fornøjelse, at byde Dem velkommen til Hotel Pinenhus.  
Vi vil gøre vores bedste for, at Deres ophold bliver så behageligt som muligt, 
og står til rådighed for eventuelle spørgsmål eller ønsker.

Velkommen på Hotel Pinenhus


