Bokningsvillkor logi Guns Livs
Betalning
Betalning av hela logikostnaden sker i samband med bokning. I vår onlinebokning tillämpar
vi säkra kortbetalningar via Stripe.
Avbokning
Administrativ avgift: 350kr
Avbokningar fram till 14 dagar innan ankomst: Hela beloppet återbetalas (minus 350kr).
Avbokningar närmare än 14 dagar innan ankomst: Återbetalas endast om vi får in en ny
bokning för dessa datum (minus 350kr).
Glamping – Avbokning p.g.a. ”dåligt väder”
Tälten är starka och vädertåliga Canvastält som klarar både regn och blåst därför går de ej
att avboka på grund av ”dåligt väder”. Vid väderprognos som visar på ordentlig kyla eller
storm så erbjuder vi att byta datum om lediga finns, annars flyttas bokningen till nästa
säsong.

Praktisk information
Resa
Till Nämdö kommer du med Waxholmsbolagets båtar som avgår från Stavsnäs och
Saltsjöbaden flera gånger dagligen under högsäsong. Bryggan vid Guns Livs heter Solvik. För
aktuella tider se www.waxholmsbolaget.se eller App Waxholmsbolaget.
Kommer du med egen båt, kontakta info@gunslivs.se för hyra av båtplats.
In- och utcheckning
Incheckning från kl. 14:00.
Nyckel hämtas inne på Guns Livs senast kl. 18:00 måndag-lördag och senast kl. 16:00 på
söndagar.
Utcheckning senast kl. 11:00. Vid bokat avresestäd och Glamping senast kl. 10:00. Nyckel
lämnas på Guns Livs.
Dusch, bastu och toalett
Dusch: finns ej, här badar vi i havet!
Bastu: I båthuset finns tillgång till vedeldad bastu, bokas och betalas på Guns Livs, 400kr för
två timmar (ingår i Glamping). Ved finns, eldar gör du själv.
Toalett: I närliggande byggnad finns fräscha torrtoaletter.
Hund
Hundar är välkomna i alla stugor utom Glamping.
Tänk på att ha hunden kopplad och att den inte står och skäller, och självklart plockar man
upp efter sin hund när den rastas. Inget nytt för oss hundägare men det skadar inte att bli
påmind. Med ömsesidig respekt får alla gäster och hundar en skön semester!
Rökning
Rökning är förbjuden i alla stugor. Överträdelse beivras och en debitering på 2000:- tas ut för
sanering.

Städning
Städar gör du med fördel själv.
Avresestäd går att lägga till vid bokningstillfället, eller senast 2 dagar innan avresa via mail till
info@gunslivs.se pris 600kr.

Livsmedel
Guns Livs är precis vad det låter som – en livsmedelsbutik. Här finns färskvaror, frukt och
grönt, kött, korv och andra godsaker till grillningen. Och förstås ett stort urval snacks, chips,
godis och läskande dryck!
Är båten törstig – sjömacken har samma öppettider som Guns Livs, www.gunslivs.se
Restaurang och Café
Nämdö Krog - en nyöppnad restaurang och café ligger precis intill, härifrån kan det ibland
höras glädje och sorl, men inte senare än kl. 22:00 då restaurangen stänger. På morgonen
finns nybakat bröd att köpa till frukosten! Se mer info på Facebook
https://www.facebook.com/namndokrog
Kontaktinformation under din vistelse
Guns Livs
Vid frågor kring boendet kom in till oss på Guns Livs.
Journummer utanför Guns Livs öppettider, 070-225 39 46 (Robban) OBS! Endast akuta
ärenden som inte kan vänta till nästkommande dag.
Restaurang och Café Nämdö Krog
Frågor och bordsbokning för restaurang och café, kontakta Nämdö Krog 072-303 00 81.
Sjukdom eller olycksfall
För sjukvårdsupplysning och närmaste vårdcentral kontakta Vårdguiden på tel. 1177. På
Guns Livs har vi ett begränsat apotekssortiment till försäljning.
Akut sjukdom eller skada, ring 112, Din plats Nämdö, Solvik.

