FINANSFORBUNDET I DANSKE BANK

FERIEBOLIGKATALOG

Som medlem af Finansforbundet i Danske Bank kan du leje 11 forskellige ferieboliger
til en særlig medlemspris.
I dette katalog finder du en kort præsentation af vores ferieboliger.

BLOKHUS
Tag familien med til det attraktive Blokhus ved Jammerbugten i Nordjylland og kom tæt på både skov,
strand og by. Rækkehuset ligger i et roligt område
med dejlige og velholdte omgivelser, godt naboskab
og gode fælles faciliteter. Fra terrassen er der udsigt
over det åbne landskab med 950 m til havet.

Faciliteter:
• 85 m2
• 6 personer
• 3 soverum
• Internet
• Egen p-plads
• Adgang til feriecenterfaciliteter

HENNE STRAND
Nyd ferien i Henne Strand Feriecenter få minutters
gang fra en af Danmarks bedste badestrande. Den
dejlige natur og friske havluft kan nydes hele året på
den herlige brede, kilometerlange sandstrand, i klitter
og plantager og på naturstier. Området byder også på
et stort vandland, et indendørs legeland, legepladser,
minigolf og isboder.

Faciliteter:
• 50 m2
• 4 personer
• 1 soverum og 2 sovepladser i stuen
• Afstand til stranden: 200 m.
• Internet
• Adgang til feriecenterfaciliteter

FANØ
Huset – Maja Klemmensens Hus – er beliggende i den
gamle bydel af Sønderho. Sønderho er den sydligste
by på Fanø og er især kendt for sine godt 300 velbevarede og fredede gamle stråtækte skipperhuse.
Nyd Vesterhavets brusen og Vestjyllands naturperler
i klassiske omgivelser på Fanø.

Faciliteter:
• 100 m2
• 5 personer
• 2 soverum
• 2 km til stranden
• Brug af grill og åben ild er ikke tilladt
• Internet

THURØ
Tag på ferie i det Sydfynske Øhav med søfartsidyl,
frugtplantager og skønne strand- og skovområder.
Huset er det gamle posthus beliggende midt i Thurø by
og i gåafstand til Skaarup Sund. Placeringen er et godt
udgangspunkt for oplevelser i det Sydfynske Øhav lige
fra Valdemars Slot til lystfiskeri og mikrobryggerier.

Faciliteter:
• 132 m2
• 6 personer
• 3 soverum
• Internet
• Havemøbler
• Carport

SMÅLAND
Huset Furulund er et typisk svensk træhus i rødt og
hvidt skønt beliggende i skovområde ca. 3 km syd for
Rydaholm. Småland er et af de områder i Sverige, hvor
der er flest elge, men det er også kendt som Glasriget.
En del af de store svenske glasbrug er fortsat i drift,
men også flere glaskunstnere har etableret sig i
om-rådet. Børnene vil nok sige, at vi er kommet til Astrid
Lindgrens verden eller det vilde vesten i High Chaparral.

Faciliteter:
• 133 m2
• 8 personer
• 2 soverum og et stort rum med
4 køjesenge
• Husdyr er tilladt
• 3 km til Rydaholm
• Internet

PLÖN
Lejligheden er beliggende i et højhus på 14. etage
med fantastisk udsigt over Plön og Plöner See. Plön
ligger midt i naturområdet Holstensk Schweiz, hvor der
findes flere markerede cykel- og vandrestier. Oplev
den fantastiske natur med søer, skove og et åbent
landskab, besøg de lokale godser og herregårde, små
landsby-kirker, og nyd friheden på områdets hyggelige
caféer.

Faciliteter:
• 63 m2
• 6 personer
• Soverum og et kammer, 2 sovepladser
i stuen
• Elevator
• Parkering ved ejendommen
• Svømmehal

HARZEN
Lejligheden er i to plan med lille have beliggende tæt
på skøjtebane og skilift. Braunlage er et godt udgangspunkt for at besøge den skønne natur og de mange
hyggelige byer i bakkede Harzen. I Braunlage findes
det eneste rigtige skisportsområde i hele Harzen.

Faciliteter:
• 70 m2
• 6 personer
• 1 værelse og 1 kammer samt 2
sovepladser i stuen
• Husdyr er tilladt
• Parkering uden for bygningen

MANDELIEU
Kom til det solbeskinnede Sydfrankrig og nyd en ferie
ved Cote d’Azur i Mandelieu. Lejligheden har 2 altaner
øst/vest med udsigt til byens havn og kun et stenkast
fra kendisbyen Cannes, hvor man også kan nyde solen
langs kysten eller gå på shopping i de luksuriøse gader.
Der er kun 40 km til rivieraens hovedby Nice, der også
huser nærmeste lufthavn.

Faciliteter:
• 78 m2 og 2 altaner
• 6 personer
• 2 soverum
• Ca. 4 km til havet
• Internet
• P-plads i lukket p-kælder

PARIS
Lejligheden er beliggende i 15. arrondissement tæt på
Tour Montparnasse med Frankrigs højeste bygning,
hvor der er panoramaudsigt fra toppen af bygningen.
I kvarteret omkring lejligheden findes gode indkøbsmuligheder og en del hyggelige og gode spisesteder.
Der er knap 2 km til Eiffeltårnet og Seinen med den
lille frihedsgudinde ved Pont de Grenelle, og der er
ca. samme afstand til centrum.

Faciliteter:
• 42 m2
• 4 personer
• 2 åbne rum
• Elevator
• Parkeringsplads i kælderen
• Internet

KAPRUN
Kaprun er et af Østrigs populære skisportsområder
med mulighed for både slalom og langrend. Tag på
skitur ned ad løjperne tæt ved lejligheden, eller tag
en tur til Kitzsteinhorn godt 5 km fra lejligheden, hvor
svævebaner bærer skiløbere og bjergvandrere op i
3.000 m højde. Området er også ideelt til vandreog cykelture.

Faciliteter:
• 58 m2
• 6 personer
• 2 værelser og sovepladser i stuen
• Internet
• P-pladser ved ejendommen
• 2 kælke og 4 cykler i kælderen

BERLIN
Tag på storbyferie i det attraktive Kreuzberg-område
tæt på Berlin Mitte i en totalt nyrenoveret ejendom.
I gaden Bergmannstrasse ca. 850 m fra lejligheden
er der spændende omgivelser med specialbutikker,
torvehal, caféer og restauranter. Kreuzberg er præget
af grønne områder, bohemecaféer, tjekkede shoppinggader, markeder med orientalske dufte og økologiske
supermarkeder.

Faciliteter:
• 60 m2
• 4 personer
• 1 soveværelse og 2 sovepladser i stuen
• Elevator
• Fri parkering på gaden
• Elevator

BOOK FERIEBOLIGER
På danskekreds.bookhus.dk kan du læse mere om de enkelte ferieboliger og sende en bookinganmodning om
den feriebolig, der interesserer dig mest. Bemærk, at du først skal oprette dig som bruger med dine personlige
oplysninger, før du kan booke ferieboligerne.
Lejevilkårene for ferieboligerne står på bagsiden af dette hæfte.
Har du spørgsmål til ferieboligerne, kan du kontakte os på tlf. 45 14 01 11 eller finansforbundet@danskebank.dk.

LEJEVILKÅR FOR FERIEBOLIGERNE
Hvem kan leje ferieboligerne
Alle ansatte i Danske Bank-koncernen, ledige og pensionister, der er medlem af
Finansforbundet, kan leje en af vores ferieboliger. Ferieboligen må ikke
videreudlejes til andre.
Ferieperioder

Afbestilling

Du kan ansøge om at leje ferieboligerne to gange årligt.
Sommerperioden går fra primo maj til ultimo september, og vinterperioden går fra primo oktober til ultimo april. Der kan være uger,
som er spærret på grund af tilsyn og vedligeholdelse af lejligheden.

Efter at lejeaftalen er endelig, kan du foretage en afbestilling
efter følgende regler:
Sker afbestillingen indtil 4 uger før opholdets begyndelse, får
du refunderet den indbetalte leje fratrukket 500,00 kroner til
dækning af administration.

Udlejningen sker på ugebasis med ankomst lørdag klokken 14.00
og afrejse lørdag klokken 10.00.

Afbestiller du senere, modtager du ingen refusion.

Hvordan søger jeg

Du skal altid kontakte os for afbestillingen.

Ønsker du at søge en af vores ferieboliger, skal du oprette dig i
vores bookingsystem – danskekreds.bookhus.dk.
Som bruger får du adgang til alle nødvendige oplysninger om
vores ferieboliger, kan deltage i lodtrækninger og booke ledige
uger. Du kan ikke ansøge per telefon eller mail.
Den ugentlige leje fremgår af oplysningerne under den enkelte
feriebolig og betales i forbindelse med bookningen.

Lodtrækning og betaling
I forbindelse med lodtrækningsperioderne har du mulighed for at
oprette flere ønsker. Du får dog kun tildelt 1 uge i lodtrækningen.
Ønsker du alligevel ikke at deltage i lodtrækningen, kan du slette
dine ønsker igen.
Nogle dage efter sidste ansøgningsfrist foretages der lodtrækning.
Alle modtager en mail om resultatet af lodtrækningen. Hvis du
har vundet og ændret planer, kan du afmelde den vundne uge.
Vinderen modtager ligeledes oplysninger om betaling af lejen.
Betalingen af lejen foretages via bookingsystemet. Overholdes
betalingsfristen ikke, frigives den pågældende uge, så en anden
kan få glæde af den.
Ved betaling er lejeaftalen bindende, og der udstedes en lejekontrakt. Du har dog en fortrydelsesret på 3 dage efter din betaling.
Når lodtrækningen er foretaget, kan der foretages bookning af
ledige uger.

Venteliste
Der findes en ventelistefunktion, hvor du har mulighed for at få
besked, hvis den periode/feriebolig, du har registreret dig på,
går hen og bliver ledig. Der er ingen prioriteret rækkefølge på
ventelisten.

Husdyr og rygning
Det er forbudt at medtage husdyr, medmindre andet fremgår
af den enkelte bolig, og rygning er ikke tilladt i ferieboligerne. Er der tilknyttet altan til lejligheden, må denne benyttes til
rygning.

Rengøring
Du er ansvarlig for, at ferieboligen bliver ordentligt rengjort
ved afrejse. Køleskab og komfur/ovn rengøres grundigt. Fryser
afrimes. Alt affald, flasker og aviser fjernes. Slutrengøring kan
eventuelt bestilles hos den tilsynsførende.
Ved mangelfuld rengøring kan den fraflyttede lejer blive afkrævet
betaling for ekstra rengøring.

Læs mere om ferieboliger og lejevilkår på
finansforbundetidanskebank.bookhus.dk.

