Hotelophold

Hotelværelser med morgenmad - 2017
Enkelt-/ Dobbeltværelse (SGL/DB)

Dobbeltværelse Large (DBL)

20m2 værelse med dobbeltseng, sofa, bad og
toilet, køleskab, kaffe/the faciliteter, TV, terrasse
eller svalegangsbalkon med havemøbler.

45m2 værelse med separat soveværelse, stue med
TV og sovesofa, børnelukaf med etage-seng. Bad
og toilet. Køkken med køleskab, komfur og ovn. I
stueetagen er der terasse mod nord og mod syd.
På 1. salen er der svalegangsbalkon mod nord og
balkon mod syd. Havemøbler.

25 m2 lejlighed - 2 + 2-3 pers. (LJ25)
Kombineret stue og soveværelse, Sovesofa, TV,
køkkenniche med kaffe/the faciliteter, badeværrelse med toilet & bruser, Enkelte lejligheder på
1. salen har hems. Svalegangsbalkon eller terrasse

Dobbeltværelse Romantik (DBR)
Lyst 25m2 værelse med dobbeltseng, TV, badeværelse, køkkenniche med køleskab, kaffe/the
faciliteter. Værelserne vender ind mod poolen
med en terrasse mod syd. Der er i indretningen
lagt vægt på lyse, skandinaviske farver med
vægpaneler og svenske tapeter.

Dobbeltværelse Superior (DBS)
Lyst 25m2 værelse med dobbeltseng, TV, badeværelse, køkkenniche med køleskab, kaffe/the
faciliteter. Værelset har en skøn udsigt over Vadehavet mod øst og en lækker balkon mod syd.

Weekendophold
Program weekendophold
• Fredag: Fiskebuffet kl. 18.00-21.00
• Lørdag: Morgenbuffet kl. 07.30-10.30
• Sønderjysk kaffebord kl. 15.00-16.30
• 3 retters festmenu kl. 19.00 med serveret
forret & dessert og hovedret som buffet
• Musik og dans fra kl. 19.00-01.30
(se efterfølgende hvilke datoer der er
levende musik )
• Søndag: Morgenbuffet kl. 07.30-10.30
• Guidet vadehavs-østerstur lørdag eller
søndag ved lavvande inkl. en bitter og
evt. østers
• Fri adgang til indendørs- og udendørspool, dampbad samt Rømø Play &
Horse Park

Dobbeltværelse Extra Large (LJ70)
70m værelse med 1 soveværelse med dobbeltseng, 1 soverum med dobbeltseng og køjeseng,
stue med TV og sovesofa. Badeværelse med
toilet og separat bruser og badekar. Køkken
med køleskab, komfur og ovn ,samt balkon
mod øst med havemøbler. Meget velegnet for
den pladskrævende familie med børn, da der er
mulighed for 6 ekstra opredninger.
2

Vadehavshytte 32 m² 4 + 2 pers.
7,5 m² overdækket terrasse mod øst og 15 m²
terrasse mod syd-vest. Balkon med udgang fra
hemsen og udsigt over nationalpark Vadehavet
Helårsisolerede træhytter, havemøbler, Badeværelse med badekar og bruser, Soveværelse med
dobbeltseng, hems på 4,5 m2 med sovesofa.
Stue med TV, sovesofa & brændeovn, åbent
køkken med 4 kogeplader, ovn, kaffe/the faciliteter. Beliggenhed ca. 100 meter fra hotellet
(Strøm afregnes efter forbrug - kr. 3,00 pr. kwh)

Pris pr. person i DB
Fredag-lørdag (WFL).................Kr. 795,Fredag-søndag (WFS)
Datoer med musik.....................Kr. 1595,Øvrige datoer.............................Kr. 1495,-

Værelsestype/
Sæson

A

B

C

EV / Enkeltværelse

995,-

895,-

795,-

DB/LJ25 (dobbelt)

1195,-

1095,-

995,-

DBR

1295,-

1195,-

1095,-

DBS/LJ45/VHY6

1495,-

1395,-

1295,-

LJ70

1595,-

1495,-

1395,-

Opredning voksen

350,-

Opredning barn

250,-

Børnerabat

Børn u. 4 år gratis i forældrenes seng

Rabatter

7=6 og 14=10 (ikke i højsæson)

Sæson:
A: 24/6-13/8 og ALLE lørdage

Pr. pers/dag i DB........................ Kr. 775,Uge 28-32 pr. person pr. nat........Kr. 995,-

Værelsesprisen er baseret på 2 personer pr. værelse, dog ikke
enkeltværelser.

Spabehandlinger

C: C: 8/1-10/2, 26/2-31/3, 23/4-19/5, 4/9-14/10, 30/1016/12

Anti Stress (25 min).................................Kr. 395,Musikdatoer
• Jan: 28
• Feb: 25
• Mar: 4, 18, 25
• April: 1, 22, 29
• Maj: 6, 20
• Juni: 3

•
•
•
•
•

Aug: 26
Sep: 2, 9, 16, 23, 30
Okt: 7
Nov: 4, 11, 18, 24, 25
Dec: 1, 2, 8, 9, 15, 16

Miniferie (MF)
• Ankomst søndag - onsdag
• 3 overnatning i dobbeltværelse inkl.
halvpension (som beskrevet i MDW)
Pr. pers/dag i DB........................ Kr. 645,Uge 28-32 pr. person pr. nat........Kr. 865,-

Ugeophold med halvpension (UHP)
• 7 overnatning i dobbeltværelse inkl.
halvpension (som beskrevet i MWD)
Pr. pers/dag i DB........................ Kr. 595,Uge 28-32 pr. person pr. nat........Kr. 815,-

Wellhara (25 min)....................................Kr. 395,Wellhara (55 min)....................................Kr. 595,Hotstone
(25 min)...................................Kr. 395,a
Hotstone (25 min)...................................Kr. 695,Hamambad (25 min)..............................Kr. 495,Abhynaga (55 min).................................Kr. 595,-

Rabatter og tillæg
for opholdspakker

Tillæg (uden musik og dans):
Uge 28-32 pr. person.................Kr. 200,-

Pr. pers i DB................................Kr. 1.895,-

Top to Toe
• 55 min. Spa Manicure
• 55 min. Spa Predicure
• 25 min. Anti Stress Massage
• Fri adgang til pool, dampbad, fitness, sauna,
tepidarium og infrarød kabine
Pr. pers.............................................Kr. 1795,

Alle priser er pr. nat og inkl. morgenbuffet og fri adgang til pool
og dampbad og Rømø Play and Horsepark.

B: B: 1/1-7/1, 11/2-25/2, 1/4-22/4,20/5-23/6, 14/8-3/9,
15/10-29/10, 17/12-31/12

Lørdag-søndag (WLS)
Datoer med musik.....................Kr. 1045,Øvrige datoer.............................Kr. 945,-

Sort Sol og Østers (SOL)
• Ankomst d. 19/3, 26/3, 2/4, 24/9, 1/10 &
8/10
• 2 overnatninger i dobbeltværelse inkl.
samme forplejning som midtugeophold
• Velkomstdrink i baren
• Guidet Sort Sol tur. Man mødes med guiden på et aftalt sted (husk pas, da stærene kan være i Tyskland)
• Guidet østerstur i Vadehavet. Pluk samtidig alle de østers du vil og tag dem med
hjem

Relax Paket
• 25 min. Weldhara Massage
• 55 min. Hot Stone Massage
• Fri adgang til pool, dampbad, fitness, sauna, tepidarium og infrarød kabine
Pr. pers............................................ Kr. 995,-

Always together
(min 2 pers.)
• 2x 20 min. kraxenofen
• 2x 25 min. antistress (hvis muligt i samme
rum)
• 25 min. aromaoliebad med bobler for 2
pers.
• Fri adgang til pool, dampbad, fitness, sauna, tepidarium og infrarød kabine
Pr. pers............................................ .Kr 895,Pr. pers 2 pers..................................Kr1795,-

Ophold med halvpension samt jul- & nytårsophold
Midtugeophold (MWD)
• Ankomstdage - søndag-torsdag
• Kaffe og kage på ankomstdagen
• Overnatning i dobbeltværelse
inkl. morgenbuffet
• 3 retters menu/buffet efter kokkens valg
kl. 18.00-21.00
• 10% rabat på wellnessbehandlinger
• Fri adgang til pool og dampbad samt
Rømø Play & Hose Park

Spapakker

Juleophold
Få nogle hyggelige juledage på Kommandørgården. Vi tager i skoven med hestevognen og fælder juletræet, sønderjysk kaffebord, Kommandørgårdens store fiskebuffet,
guidet vadehavstur, gløgg og æbleskiver
og julehygge med traditionel julemad,
dans om juletræet, julesange og
måske kommer julemanden forbi...
Nytårsophold
Med fiskebuffet, guidet østerstur, sønderjysk kaffebord og stort nytårsarrangement
(inkl. vinmenu 1 gl. hvidvin, ½ flaske rødvin
& 1 gl. dessertvin) med lækker 3 retters festmenu, musik og dans, kransekage, mousserende vin, fyrværkeri og meget mere.
Se programmet på hjemmesiden
Pr. pers i DB - juleophold
2 nætter....................................... Kr. 2.695,3 nætter....................................... Kr. 3.495,4 nætter....................................... Kr. 3.695,Pr. pers i DB - nytårsophold
2 nætter....................................... Kr. 2.845,3 nætter....................................... Kr. 3.645,4 nætter....................................... Kr. 3.845,-
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• Børn 0-3 år gratis i forældrenes seng
• Børn 4-12 år får 50 % rabat på voksenpriser
på hotelophold
• Opgraderingstillæg pr. enhed pr. nat fra DB
til anden værelsestype:
DBR................................................................ Kr. 150,DBL/RU6/VHY6 ........................................ Kr. 175,DBS................................................................ Kr. 200,LJ70............................................................... Kr. 220,Ved min. 3 voksne i DBL/LJ70/VHY6 bortfalder opgraderingstillægget
• Enkeltværelsestillæg pr. dag................Kr. 200,-

Diverse info ophold

Vær opmærksom på, at der kun er daglig
service på hotelværelser med morgenmad ikke på opholdspakker.
• Fra ultimo november samt i hele december
erstattes fiskebuffeten af en fiskeplatte eller
en julebuffet. Ligeledes erstattes festmenuen lørdag med en julefrokostbuffet. Vadehavsturen bortfalder.
• Fra d. 22 - 26/12 & d. 29/12-2/1 kan man
kun købe jul- og nytårsophold.
• Ved halvpension er den 3 retters menu efter
køkkenets valg kan også være buffet.

Mangler

Eventuelle mangler under opholdet skal
reklameres straks efter, at manglen er
konstateret. Gøres dette ikke, mistes
reklamationsretten.
Forbehold for trykfejl, prisstigninger & ændringer

