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Priser

Husk i god tid at bestille:

For 2 personer i dobbeltværelse 875,00 kr.
incl. morgenmad, som serveres fra kl. 8.00 - 10.00,
sengelinned, håndklæder, fri wi-fi og
slutrengøring. Ekstra opredning er ikke muligt.

Bestille færgebilletter: www.anholtfergen.dk
Telefon (+45 86323600) (gerne inden I endeligt
booker værelse)

For 1 person i dobbeltværelse 750,00 kr.
incl. morgenmad, som serveres fra kl. 8.00 - 10.00,
sengelinned, håndklæder, fri wi-fi og
slutrengøring. Vi har ingen enkeltværelser.
Derfor tilbydes du dobbeltværelse.
Indtjekning tidligst kl 14.00
Udtjekning senest kl 10.30
Booking og forespørgsel på værelse:
Ring +45 5010 7260
Når du har ringet og fået bekræftet at vi har et
ledigt værelse til dig på det ønskede tidspunkt, skal
du straks overføre penge for det antal nætter du
ønsker at bo hos os. Din reservation/booking er
først gældende, når vi har registreret din betaling.
Husk at påføre dit navn og
ankomstdato på din indbetaling!
Den hurtigste registrering af din indbetaling er på
MobilePay. Har du ikke MobilePay skal du bankoverføre pengene.
MobilePay:
Konto:		
Swiftcode:
Ibannummer:

481653
9056 1580230942
SPNODK22
DK5490561580230942

Anholt Taxi og gods kørsel på tlf.nr. 20229006
Taxien holder på havnen
Evt leje cykel
Anholt Cykel udlejning ligger tæt på færgen
60740313
Copenhagen Air taxi
Flyvning: Roskilde – Anholt – Læsø
med op til 20 afgange om ugen.
Se priser og flyvetider på
www.aircat.dk/taxaflyvning
Det er en god ide at medbringe kontanter.
Der er ingen bank eller hæveautomater på
Anholt
Nyttige telefonnumre:
Anholt Taxi/Godstransport
Anholt Færgekontor
Grenå Færgekontor
Anholt Turistkontor
Anholt Cykeludlejning
Ø-Lægen
Anholt Brugs
Anholt Politi
Anholt Redningsstation
Spar Konge købmand havnen
Algot fra havet

Kontakt:
Telefon +45 5010 7260
Mail: cafetanterneshus@gmail.com
Refusion af indbetaling er muligt,
såfremt vi kan leje værelset ud til anden side.
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