
 

 

 

Kære Gæst  

Velkommen til Hotel Garni 

 
Vi byder Dem hjerteligt velkommen på Hotel Garni! Hotel Garni er en del af Halberg Hotels og er ejet af samme ejer 

som Best Western Plus Hotel Svendborg. Hotel Garni er ubemandet, men har man behov for hjælp kan man altid 

kontakte receptionen på Best Western Plus Hotel Svendborg som står til rådighed 24 timer i døgnet.  

Har De spørgsmål eller brug for hjælp, så kan receptionen på Best Western Plus Hotel Svendborg altid kontaktes ved 

hjælp af den sorte telefon i lobbyen.  

Sommeren er varm på Hotel Garni. Derfor er det muligt at bytte dynen ud med et lagen, som ligger i reolen på 

værelset.  

Morgenmad:  
Morgenmad kan tilkøbes på Best Western Plus Hotel Svendborg á 120 kr. pr. person pr. dag. Morgenmad serveres på 
Best Western Plus Hotel Svendborg på følgende tidspunkter:  
 
Mandag – fredag: kl. 06.30 – 9.30  
Lørdag: kl. 07.00 – 10.00  
Søndag: kl. 7.30 – 10.30  
 
Der kan forekomme ændringer i skolernes ferier samt på helligedage. Kontakt receptionen herom.  
 
Afrejse:  
Værelset vil være til Deres disposition indtil kl. 10:00 på afrejsedagen (søndag kl. 11.00).  
 
Nøglekort:  
De bedes venligst beholde nøglekortet under hele opholdet. På afrejsedagen bedes du lægge nøglekortet i den sorte 
kasse, hvor der står ”returnering af nøglekort ved check ud” som er placeret i lobbyen ved check in kassen.  
 
Strøm:  
Deres nøglekort placeres i boksen ved indgangen – herefter har De strøm på værelser. Fjernes kortet (når De 
forlader værelset) afbrydes strømmen. Ønskes konstant strøm til evt. opladning mm – kan stikkontakten ved 
skrivebordet benyttes.  
 
Stikkontakter:  
Strømstyrken i hotellets kontakter er 220 volt. 
 
Brand:  
Ved ankomst til hotellet bedes De orientere Dem om nødudgang og flugtveje. På alle værelser er installeret en 
brandalarm. Går alarmen bedes De straks ringe 112 for alarmopkald til vagtcentralen.  
 
Cykelparkering:  
Under halvtaget ved bagindgangen.  
 



Kæledyr: 
Påtænker De at medbringe kæledyr, skal dette oplyses på forhånd. Pris pr. nat kr. 135,00 
 
Internet: 
Der er gratis trådløst internet på hele hotellet. Koden er ”svendborg”.  
 
Køleskab:  
Der er et køleskab i opholdsstuen til fri afbenyttelse. Opholdsstue: Befinder sig i stueetagen. Her har De mulighed for 
at brygge kaffe, varme vand samt bruge mikrobølgeovn.  
 
Rygning:  
Der er rygeforbud på alle indendørs arealer. Hvis der bliver røget på værelset vil der blive opkrævet 1000 kr. for 
ekstra rengøring.  
 
Rengøring: 
Der er rengøring af værelset på 4. dag. Ønskes dette ikke, da venligst kontakt Hotel Svendborgs reception på 
telefonnr. 6217 6208 eller via telefonen i hotellets lobby. Der er adgang til yderligere håndklæder og toiletpapir på 1 
sal ved værelse 20 – 29.  
 
TV på værelse nr. 1 - 19: 
Der er via fjernbetjeningen adgang til et udvalg af TV kanaler heriblandt TV2 og DR1.  
 
TV på værelse nr. 20 – 29: 
Der er netadgang på TV’ét. Via Apps er der adgang til DR1 og filmkanalen ”pluto”.  
De kan også benytte ”cast”. De vælger ”cast” via fjerbetjening og egen mobil/tablet. De ”sender” så Deres eget 
skærmbillede fra telefon/tablet til TV skærmen (se vejledning).  
 
Vækning:  
De kan bestille vækning på dit TV. På fjernbetjeningen gør du følgende:  
1. Tryk på ”alarm” knappen  
2. Indtast tidspunkt for vækning  
3. Sluk TV på standby knappen (rød)  
 
Værdisager:  
Hotellet er ikke ansvarligt for penge og værdisager på Deres værelse. Vi håber, at De må få et behageligt ophold i 
Svendborg. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hotel Garni 

 

 

 

 

 

 

 

 


