
                               

                                                             B&B CHARMANT 


LITE PRAKTISK INFORMATION 


Priset gäller för 1-2 personer i dubbelrum inklusive frukost. Minimum 3 nätters bokning. 


En bokningsavgift på 50% av det totala beloppet betalas i samband med bokning. Bokningen är 
giltig när bokningsavgiften är betald. Resterande hyresbelopp betalas på plats.


Då vi är ett litet Chambre D’Hôtes är vi väldigt sårbara för eventuella återbud och därför är alla 
bokningar bindande. Vi rekommenderar våra gäster att ha en reseförsäkring om något oförutsett 
skulle inträffa. Vi har startat ett samarbete med Gouda försäkringar som erbjuder försäkringar som 
komplement till vanliga hemförsäkringar, de har ett betydligt bättre skydd både under resan och vid 
avbokning. Du kan läsa mer om dem här; https://www.gouda-rf.se.


Eftersom huset har en lugn atmosfär och många vackra ting och antikviteter, en högt belägen terrass 
samt nivåskillnader och trappor är det inte lämpligt för barn under 13 år och personer med 
funktionsnedsättning. 


Ej husdjur 
Ej självhushåll med mat och alkoholhaltig dryck


Incheckning från 15.00 och utcheckning kl. 11.00


Vi rekommenderar våra gäster att hyra bil. Vi bor verkligen på franska landsbygden och 
kollektivtrafiken är begränsad. Vägarna är fina och det är enkelt att köra bil här. Lättast är att hyra bil 
via flygbolagens hemsida. Du kan parkera längs vår gata inom de vitmarkerade områdena. 


Betalning 


Din bokningsavgift kan du betala in via utlandsöverföring, så kallad Cepa, till vårt franska konto (se 
nedan). Skriv namnet på den som bokat och datum för bokningen. Vi hinner tyvärr ej med att 
bekräfta att pengarna kommit in på vårt konto. Har det dragits från ditt konto är det vanligtvis ok. Vid 
eventuella problem hör vi av oss.


SKOLDMARK/TENNINGE 
Credit Agricole 
IBAN FR76 1350 6100 0085 1045 8483 267 BIC AGRIFRPP835 


Vi kan tyvärr inte ta emot kort- eller Swishbetalningar. 
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