F LY T TA I N P Å H OT E L L
Välkommen att flytta in hos oss på Elite Hotel Mimer! Vi erbjuder just nu hotellrum för långtidsuthyrning så att du kan ta del av den härliga känslan av att bo på hotell varje dag.
Just nu kan du stanna hos oss ända fram till januari 2021. Byggnaden, som en gång i tiden varit en
skola, är unik av sitt slag med stora utrymmen, en mysig restaurang och ett gym. Hotellrummen
är modernt inredda med alla bekvämligheter du kan tänkas behöva för att få ut det mesta av din
hotellupplevelse. Häng upp dina kläder i den rymliga garderoben och sov gott i en stor hotellsäng.
Behöver du arbeta kopplar du enkelt upp dig mot vårt snabba wifi. Dessutom finns skrivbord på
rummet så att du får plats med dator och annat arbetsmaterial.

V I L L KO R
•
•
•
•
•
•
•

Max två vuxna/rum
Djurrum finns på förfrågan
Förskottsbetalas månadsvis
Minsta boendeperiod 1 månad
Boendeperiod fram till 15 januari 2021
Ankomst senast 1 juli 2020
Veckostädning ingår

•
•
•

Elite Hotels kan avsluta eller flytta boendet
inom samma ort med 30 dagars varsel
Medlemsförmåner genom Elite Hotels
Rewards gäller ej
Möjlighet att testbo i ditt rum finns, kostnaden blir då avdragen från första månadsavgiften.

TILLGÄNGLIGA RUMSTYPER
S TA N DA R D D U B B E L R U M
FRÅN 8995 KR/MÅNAD
Säng 140 cm

17-20 m2

Wifi ingår

1-2 personer

Våra standard dubbelrum är inredda med bekväma möbler och stilrena färger. Här finns plats för paus, reflektion
och arbete. En säng med sköna kuddar, en bekväm fåtölj
och ett skrivbord. Badrum med dusch.

SUPERIOR
FRÅN 8995 KR/MÅNAD
Säng 160 cm

22 m2

Wifi ingår

1-2 personer

Superior är rymligare rum med med individuell inredning. Här kan du koppla av, sova gott och arbeta. Det
finns en bekväm fåtölj, skrivbord och en säng med sköna
kuddar för maximal vila. Badrummet med dusch.

DELUXE
FRÅN 11995 KR/MÅNAD
Säng 180 cm

31 m2

Wifi ingår

1-2 personer

Deluxe har mer av det som vi kallar flärd eller livets goda.
I dessa rymliga och inbjudande rum får vardagen gärna ta
en paus. Koppla av i rummets inbjudande soffa eller luta
dig tillbaka mot de sköna kuddarna i sängen. Givetvis
finns det även en trivsam arbetsplats. Badrum med dusch
eller badkar.

SVIT
FRÅN 18995 KR/MÅNAD
Säng 180 cm

63 m2

Wifi ingår

1-2 personer

Vår magnifika svit är en hotellupplevelse utöver det
vanliga. Här finns stora golvytor och vackra detaljer. Det
eleganta vardagsrummet har fina sällskapsytor, en matsalsgrupp samt stora fönster med naturligt ljusinsläpp.
Det separata sovrummet är inrett med en dubbelsäng och
smakfullt utvalda inredningsdetaljer. Det finns två helkaklade badrum varav det ena med badkar.

