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Velkommen til Dayz Resorts!

Ferien med hele familien nærmer sig med hastige skridt og I er sikkert i fuld gang med 
både at glæde jer og planlægge opholdet. Hos Dayz Resorts tilbyder vi fl ere forskellige 
muligheder for at kunne bidrage til en vellykket planlægning af jeres ophold. Nedenfor 
ønsker vi at give jer et overblik over disse muligheder.

Serviceliste...

Linned 
Undgå at sengetøj, lagner og håndklæder, fylder i bilen – gør det meget lettere for jer 
at pakke og få ikke mindst mere plads i bilen – vi lægger gerne en linnedpakke – inkl. 2 
håndklæder klar til jer alle. Pris pr. pakke dkr. 80,- 

Opredning 
Ankommer I sent, kan vi også rede sengene for jer, – så de er klar til at hoppe i. 
Opredning inkl. sengelinned pr. person dkr. 150,-  

Start Kit
Tænk ikke på de huslige ting til brug i ferieboligen – vi kan have det klar til jer ved ankomst. 
Et Start Kit indeholder:
• Lille pakke: 2 x tabs til opvaskemaskine, skuresvamp, klud, opvaskemiddel. Pris dkr. 20,-
• Mellem pakke: 2 x tabs til opvaskemaskine, skuresvamp, klud, opvaskemiddel og pose   
   m/vaskemiddel. Pris dkr. 30,-
• Stor pakke: 2 x tabs til opvaskemaskine, skuresvamp, klud og opvaskemiddel, kaff e, 
   2 x kaff efi lter, pose m/vaskemiddel. Pris dkr. 40,-

Babyseng / Babystol
Gør det meget lettere for jer at pakke og få ikke mindst mere plads i bilen – vi kan være 
behjælpelig med både babyseng og babystol, så I er fri for selv at skulle medbringe disse. 
Bestil det nu, så står det klart til jer i ferieboligen, når I ankommer. Pris pr. stk. dkr. 75,-

Sen afrejse
Få glæde af hele dagen inden jeres hjemrejse … bliv i huset til kl. 12. Vi kan desværre 
ikke altid garantere at sen afrejse er muligt, hvis I venter med at spørge til et par dage før 
afrejse. Bestil derfor allerede nu det vi kalder ”sen afrejse”, så I allerede nu ved, at I er sikre 
på, at kunne nyde ”afrejse-dagen”. Pris dkr. 150,-

Aktiviteter
På alle vore resorts tilbyder vi masser af forskellige og sjove aktiviteter. Vær sikker på 
plads til lige netop de aktiviteter I ønsker at udfordre i jeres ferie. Vi reserverer gerne plads 
allerede nu.

Behandlinger i Wellness afdelingen 
På nogle af vores resorts tilbyder vi dejlige Wellness afdelinger med fl ere forskellige 
behandlingstyper. Ønsker I en bestemt behandling i jeres ferie, kan vi kun anbefale at 
reservere tid. På den måde kan vi sikre, at I kan få lige nøjagtig den behandling I ønsker.

Bordreservation 
Der er næsten altid rift om pladserne i vores restauranter, så vær’ sikker på plads 
– vi reservere gerne jeres bord allerede nu.

Har I spørgsmål til nogle af punkterne ovenfor, er I meget velkommen til at kontakte os 
enten på telefon 70 23 20 30 eller via mail info@dayz.dk – vi sidder klar ved telefonerne.

Med venlig hilsen
Dayz Resorts


