
   

 

 

 

Kære Gæst,  

 

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 deres 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. Man får direkte kontakt til receptionen på 

Best Western Plus Hotel Svendborg når røret løftes. 

 

Her finder de oplysninger omkring hotellet: 

 

Morgenmad: Morgenmad kan tilkøbes på Best Western Plus Hotel Svendborg á 100 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 – 10.00 

 

Kontakt venligst receptionen på Best Western Plus Hotel Svendborg for reservation på tlf: 

62211700. 

 

Afrejse: Værelset vil være til Deres disposition indtil kl. 10:00 på afrejsedagen.  

 

Nøglekort: De bedes venligst beholde nøglekortet under hele opholdet. På afrejsedagen bedes De 

lægge nøglekortet i postkassen i entréen.   

 

Brand: I tilfælde af brand, ring straks 0 112 for alarmopkald til vagtcentralen. 

 

Cykelparkering: Under halvtaget ved bagindgangen 

 

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. 

 

Computerrum: Der er et computerrum i stueetagen ved siden af opholdsstuen. Her er der to 

computere til fri afbenyttelse med internetopkobling.  

 



   

 

Rygning: Der er rygeforbud på alle indendørs arealer. Hvis der er røget på værelset vil der blive 

opkrævet 1000 kr. for ekstra rengøring.  

 

Stikkontakter: Strømstyrken i hotellets kontakter er 220 volt 

 

Telefon: Fra telefonen kan man ringe internt mellem værelserne samt til receptionen på Best 

Western Hotel Svendborg. Det er således ikke muligt at foretage udgående opkald fra værelset, men 

De kan modtage indgående opkald via det 8 cifrede nummer der er nævnt på Deres værelsestelefon.  

 

TV guide: 

 

DR 

Nickelodeon 

TV2 Fyn 

ARD 

DR2 

DR K 

TV3 

Kanal4 

The Voice TV 

TV 2 Zulu 

BBC Entertainment 

TV2 Charlie 

TV3+ 

Kanal 5 

6´eren 

TV2 news 

TV3 Puls 

TV2 Film 

DK4 

DR Ramasjang 

TV2 Sport 

Eurosport 

Discovery Channel 

Animal Planet 

National Geographic 

Disney Channel 

Cartoon Network 

ZDF 

NDR TV 

RTL 

Eurosport 

Discovery Channel 

BBC World 

CNN 

VH1 

Infokanalen 



   

 

 

Ovenstående kanaler kan også ses i opholdsstuen  

 

Vækning:  

De kan bestille vækning på Deres TV. På fjernbetjening gør De 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 

 

Med venlig hilsen 

 

Hotel Garni  

 

 

 


