Sommaren 2016

Välkommen till Klinte hamn

För dig som har husbil
Ställplats inkluderar tillgång till servicebyggnad med toalett, dusch, bastu vissa kvällar,
tvättmaskin, torktumlare och pentry i delad samlingslokal, soprum med sopsortering och
möjlighet till elanslutning (55 kr/dygn) av husbil
Pris för ställplats
Elanslutning
Dusch
Tvättutrustning
Bastukvällar enligt anslag

200 kr / dygn
55 kr / dygn
5 kr / 3 minuter
50 kr / tvättmaskin alt. torktumling
40 kr

För tillgång till service krävs servicekort som man erlägger 50 kr i depositionsavgift för och
som återfås vid återlämnandet. Servicekortet ”laddas” med lämpligt belopp som återbetalas
vid återlämnandet.

 All betalning och kontakt sker i anslutning till
ankomst (1 timme) på Hamncaféet längst ut på hamnen





Tidvis kan medlemmar i Klinte båtklubb vara behjälplig med service
Kvitton ska placeras väl synligt - kontroller av erlagd avgift genomförs
Kontrollavgift 100 kr
Eventuella frågor – kontakta Janne Olsson, Hamncaféet, 070 – 257 60 35

Välkommen till Klintehamn och till Gotland!
www.klintebatklubb.se

Sommaren 2016

Välkommen till Klinte hamn

För dig som har båt
Gästplats inkluderar tillgång till servicebyggnad med toalett, dusch, bastu vissa kvällar,
tvättmaskin, torktumlare och pentry i delad samlingslokal, soprum med sopsortering och
möjlighet till elanslutning (55 kr/dygn) av båt.
Pris för gästplats, båt

107 kr / dygn
Längd upp till 8 meter
158 kr / dygn
Längd upp till 11 meter
214 kr / dygn
Längd upp till 14 meter
265 kr / dygn
Längd upp till 19 meter
430 kr / dygn
Längd upp till 30 meter
1.020 kr / dygn
Längd över 30 meter
Elanslutning
55 kr / dygn
Dusch
5 kr / 3 minuter
Tvättutrustning
50 kr / tvättmaskin alt. torktumling
Bastukvällar enligt anslag
40 kr
För tillgång till service krävs servicekort som man erlägger 50 kr i depositionsavgift för och
som återfås vid återlämnandet. Servicekortet ”laddas” med lämpligt belopp som återbetalas
vid återlämnandet.

 All betalning och kontakt sker i anslutning till
ankomst (1 timme) på Hamncaféet längst ut på hamnen





Tidvis kan medlemmar i Klinte båtklubb vara behjälplig med service
Kvitton ska placeras väl synligt - kontroller av erlagd avgift genomförs
Kontrollavgift 100 kr
Eventuella frågor – kontakta Janne Olsson, Hamncaféet, 070 – 257 60 35

Välkommen till Klintehamn och till Gotland!
www.klintebatklubb.se

