Hotell Vita Hästen

Hotell Vita Hästen
Svenska

Varmt välkomnande
Ett varmt välkomnande väntar er på Hotell Vita Hästen i den lilla pittoreska byn Hästveda,
i Skåne.
Den här broschyren ger er användbar information hur vårt hotell fungerar och innehåller
de viktigaste riktlinjerna som vi skulle vilja be er att följa för er egen bekvämlighet och
säkerhet.

Hotell Vita Hästen
Kyrkbyn 537
280 23 Hästveda
Sverige
www.vita-hasten.com
Tel.: 0725 573 495
E-Mail: info@vita-hasten.com
Kyrkbyn 537, Hästveda, Sverige

Vår personal är till er förfogande, så tveka inte att fråga om information, hjälp eller råd
för att göra er vistelse hos oss så trevlig som möjligt.

Historia
Historia på över hundra år ligger inom väggar av Hotell Vita Hästen, i hjärtat av den
pittoreska byn Hästveda
Omgiven av en vacker trädgård, hotellet har en imponerande utsikt till en 800 år gammal
kyrka.
Enligt legenden, kyrkan uppfördes på den plats var en vit häst dragande en trä och föll av
utmattning. För att hedra den vita hästen, var hotell uppkallad efter denna historiska
händelse.

Incheckning
Vi har incheckning mellan kl. 15.00 och 19.00. Ni får tillträde till ert rum från 15:00
ankomstdagen. Vid ankomst på annan tid vänligen kontakta oss innan ankomstdagen.

Utcheckning
Vi skulle vara glada om ni lämnar rummet senast kl. 11.00 avresedagen.
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Frukost

Rumsutrustning

En smakfull och god frukostbuffé serveras i vårt vackra frukostrum, från 07.30 till 10.00.
Kontakta oss gärna om ni avreser tidigare så att vi kan fixa frukosten för er innan 07.30.

Kaffe och te

Receptionen
Vår personal står till ert förfogande vid in- och utcheckningstiden eller enligt
överenskommelse på annat sätt. Vid brådskande ärenden ringa oss på 0725 573 495

Te och kaffe faciliteter är tillgängliga på brickan i ert rum och kan användas av våra gäster
när som helst utan kostnad.

Hårtork
Hårtork lagras i garderoben och spegeln kan hittas både i sovrummet och i badrummet.

Stängningstid
Byggnaden är låst kl. 22.00 varje dag. Ni kan lämna byggnaden när som helst inifrån
genom att vrida låset på insidan delen av ytterdörren. När ni kommer tillbaka vänligen
låsa igen så att hotellet inte stannar olåst över natten.

Nyckel

Ytterligare kuddar eller täcken
Tveka inte att kontakta vår personal vid behov av extra kuddar eller täcken.

Internet
Gratis trådlös internet är tillgänglig i alla rum och i frukostrummet.

Förvara nyckeln från ert sovrum under hela vistelsen. Vid förlust av nyckeln är vi tvungna
att debitera 200 SEK för reproduktionskostnader.

Kredit/debit kort
Vi är glada att ta emot betalning med kontant, debit-, bank- och kreditkort (Visa eller
Mastercard).
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LCD TV
Använd fjärrkontrollen för att aktivera TV. Följande kanaler är tillgängliga:
TV4
TV6
SVT1
SVT2
Kunskapskanalen
Barnkanalen
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Viktiga informationer

Tjänster

Säkerhetsinstruktioner

Deko-Butik och resebyrå

Vid brandlarm lämna byggnaden så snart som möjligt via huvuddörren i receptionen och
samlas framför kyrkan, mittemot hotellet. Du kan hitta en brandsläckare i receptionen
och i korridoren på första våningen.

Besök gärna vårt eget deko-butik och resebyrå på plats och informera er om våra
individuella och guidade rundresor till Skottland, Baltikum, Frankrike, Spanien, Italien,
Tjeckien, Mexico och flera andra destinationer. Hitta mer information på
www.vespucci-tours.com

Telefonnummer polis, brandmän och andra nödsituationer: 112
Nästa sjukhus: Hässleholm, Esplanadgatan 13, Tel.: 0451 29 60 00
Nästa vårdcentral: Hästveda, Östra tvärgatan 16, Tel.:0451 29 81 00

Rökning
Hotell Vita Hästen är helt strikt rökfritt. Rökning är endast tillåten utomhus på den
särskilda anvisade platsen i trädgården.

Husdjur
Av hänsyn till allergiker kan vi tyvärr inte acceptera husdjur.

Värdesaker

Cykeluthyrning
Vi är glada att erbjuda cyklar att hyra för en avgift 150 SEK per person och dag. Familjer
med två barn får rabatt. Vänligen kontrollera tillgången med vår personal i receptionen.
Vi rekommenderar att göra bokning i förväg. I händelse av förlust eller allvarlig skada,
debiterar vi en avgift 1.350 per cykel.

Golf clubs uthyrning
Vi är glada att erbjuda golf clubs att hyra för 150 SEK per person och dag. Vårt golfpaket
med golf clubs och en 18-håls greenfee kan bokas för 500 SEK per person. Vänligen
kontrollera tillgången med vår personal. Vi rekommenderar att göra bokning i förväg. I
händelse av förlust eller allvarlig skada, debiterar vi en avgift 1.350 SEK per set.

Vår personal ska bara hållas ansvarig för värdesaker överlämnas till personalen i
receptionen.

Ridning

Närmaste supermarket

Vi är glada att boka ridturer på våra närmaste stall för 1, 2 eller flera timmar. Vänligen
kontaktera vår personal i receptionen för att kontrollera tillgänglighet.

ICA Nära,
Öppen Mån-Sön 08.00-20.00
Östra Storgatan 31, 280 23 Hästveda
1,2 km från hotellet
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Picknickkorg
Picknickkorg full av små delikatesser är tillgänglig för 75 SEK per person och är perfekt för
dagsutflykter till naturen.
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Äta

Se och göra i områden - Natur

Flera restauranger och bar kan man hitta i vårt området.

(avstånd från hotellet)

Denna restauranger här serverar bara lunch

Lillasjön
Från hotellet: 1,5 km
Aktiviteter: vandring, cykling, fågelskådning, fiske, picknick

Lokmästaren , öppen Mån-Fre
Hästveda, Östra järnvägsgatan 11
Hovdala slott restaurang, öppen Tis-Sön
Hässleholm

Denna restauranger här serverar lunch och middag
Hästveda Grillen, öppen Mån -Sön
Hästveda, Väg 23

Tydingen
Från hotellet: 3 km
Aktivitäten: vandring, kayak, fågelskådning, fiske
Lursjön
Från hotellet: 4,5 km
Aktiviteter: vandring, kanot, cykling, fågelskådning, fiske, picknick

Cats Bar & Restaurang, öppen Mån -Sön
Hässlehom, Järnvägsgatan 21

Finjasjön
Från hotellet: 20 km
Aktiviteter: vandring, cykling, kajak, kanot, fågelskådning, fiske, picknick

The Bishops Arm, öppen Mån -Sön, lunch serveras bara på Lör och Sön
Hässleholm, Första Avenyen 3

Älgpark
Från hotellet: 40 km

Bäckaskog castle restaurant, öppen Mån -Sön
Fjälkinge, Barumsvägen 255

Vattenrike Kristianstad
Från hotellet: 40 km
Aktiviteter: vandring, fågelskådning, kajak, fiske

Denna restauranger här serverar middag
Harrys Pub, öppen Mån -Lör
Hässleholm, Järnvägsgatan 7

Nationalpark Söderåsen
Från hotellet: 60 km
Nationalpark Stenshuvud
Från hotellet: 85 km
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Se och göra i områden - Kultur

Se och göra i områden - Barn

(avstånd från hotellet)

(avstånd från hotellet)

Slott

Simning

Wanås: 20 km
Hovdala: 25 km
Karsholm: 40 km
Bäckaskog: 45 km
Bosjökloster: 50 km

Städer
Hässleholm: 18 km
Kristianstad: 38 km
Åhus: 60 km
Lund: 85 km
Helsingborg: 100 km
Malmö: 105 km
Karlskrona: 120 km

Museer
Hästveda hembygdspark: 1 km
Lekoseum Osby: 11 km
Wanås konst museum: 20 km
IKEA Museum: 35 km
Transportmuseet Hässleholm: 20 km
Regionmuseet: 40 km
Absolut Vodka Destilleri: 60 km
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Tydingensjön: 3 km
Lursjön: 4,5 km
Östersjön: 55 km
Lund Aquapark: 85 km

Ponnyridning
Ballingslöv: 11 km

Djur & Naturparker
Tykarpsgrottan: 22 km
Älgpark: 40 km
Skånes Djurpark: 50 km
Kristianstads Vattenrike: 40 km
Söderåsen Nationalpark: 60 km
Christinehofs Ekopark: 80 km
Stenshuvud Nationalpark: 85 km

Skånes sommarland
Tosselilla: 100 km

Museer
Hästveda hembygdspark: 1 km
Lekoseum Osby: 11 km
IKEA Musem: 35 km
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Se och göra i området - Sport
(avstånd från hotellet)

Simning, Kajak, Fiske
Tydingensjön: 3 km
Lursjön: 4,5 km
Finjasjön: 20 km
Östersjön: 55 km

Cykling, Vandring, Fågelskådning
Hästveda
Lillasjön: 1,5 km
Tydingensjön: 3 km
Lursjön: 4,5 km
Finjasjön: 20 km
Vattenrike Kristianstad: 40 km
Söderåsen Nationalpark: 60 km
Stenshuvud Nationalpark: 85 km

Golfing
Hesslegård: 20 km
Skyrup: 20 km
Wittsjö: 20 km
Östra Göinge: 30 km
Älmhult: 35 km

Ridning
Ballingslöv: 11 km
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