Till dig som vill hyra ut boende 2020!
Nu är det dags att lämna in avtal för uthyrningsperioden år 2020. Vi söker
uthyrningsobjekt till Tjejvättern 6/6, Halvvättern 7/6 Vätternrundan 12-14/6.
Fyll i ditt avtal samt objektsbeskrivning och skicka det omgående till oss per post på
vår adress Svecia Travels, Platensgatan 3, 591 35 Motala. Skicka gärna digitala bilder
på boendet till oss (både exteriöra och interiöra) på e-post adress:
info@sveciatravels.se . Det går även bra att maila in avtalet och objektsbeskrivningen.
Vi finns på kontoret vardagar kl 10-16. (Från 1/6 kl. 10-18 alla dagar) Hälsa gärna på
oss, och lämna ditt avtal direkt!
Bra att veta:
loppen öppnar under tidig höst 2019 och vi har efterfrågan
redan nu. Så lämna in ditt avtal så snart du kan. Då är sannolikheten större att vi
kan hyra ut det åt dig.
tacka nej till de objekt som vi av erfarenhet vet är svåra att hyra ut. Vi kan aldrig
garantera att det blir uthyrt, men vi gör självklart allt vi kan!
Vi hyr ut endast bra sovplatser. Rekommenderat pris är 350 kr per bädd. Vi
förbehåller oss att sätta en övre prisgräns, för uthyrning via oss. Bli det för dyrt väljer
cyklisterna andra boenden.
underna har olika önskemål om antal nätter, lättast att få uthyrt är om ni inte
låser er vid ett visst antal nätter för uthyrning.
När evenemangen pågår och ni har bokningar via oss, kontakta oss direkt om något
inträffar, vi är då anträffbara dygnet runt på 0141-20 99 00, så hjälper vi till. Det är
svårt att reda upp saker i efterhand, så ring oss gärna direkt.
Tveka inte att kontakta oss om du vill ha mer information eller undrar över någonting!
Vi finns alltid på telefon 0141-20 99 00.

Vi hoppas på ett gott samarbete och att vi får nöjda besökare!
Svecia Travels AB, Platensgatan 3, 591 35 Motala, 0141-20 99 00, info@sveciatravels.se

