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Velkommen 

 

 

  



 

Den Gode Søvn 
Langerimsvej 3a 
9560 Hadsund 

 

Vi ønsker dig et behageligt ophold i vores lokaler. Hermed lidt praktisk 

information. 

 

Ankomst tidligst kl. 14 og afrejse senest kl. 11 på afrejsedagen. Med den 

udleverede kode kan man gå og komme hele perioden, man har booket. 

Koden gælder til indgangsdøren samt det/de bookede værelser. 

Der er en p-plads til hvert værelse – indkørsel til pladsen via Solbjergvej og 

Vibevej. Man kan også benytte den offentlige plads ved byparken eller 

pladsen bag idrætshallen. 

 

Lyset på værelserne har dæmpning – loftslyset dæmpes ved at slukke/tænde 

flere gange i træk – der er 3 styrker. Sengelamperne tændes/dæmpes på 

drejeknappen. 

 

Tv er koblet på internettet, og forsynet med DR og TV2 play app’s. Derudover 

har TV indbygget en række øvrige app’s som man frit kan benytte med eget 

abonnement. 

 

I fællesrummet findes kaffemaskine, elkedel, køleskab, ovn og microovn som 

frit kan benyttes. 

 

 

Service m.m. findes i skabet til højre for vasken. Brugt service stilles i bakken i 

skabet til venstre for vasken. Vi sørger for daglig opvask samt opfyldning med 

ren service. 
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Har man bestlt ekstra opredning eller booket i 3/5 sengs værelse vil der ved 

sen booking ikke være redt op på det ekstra senge, men linned hertil vil være 

at finde i skabet. 

Fællesrum og handicaptoilet rengøres dagligt.  

Værelser rengøres efter endt udlejning, dog vil man hvis man har booket 

mere end 2 overnatninger, på 3. dagen blive forespurgt om man ønsker 

rengøring af værelse samt udskiftning af håndklæder. 

 

Skulle der opstå uforudsete problemer kan vi kontaktes på telefon 60735280 

eller email reservation@dengodesovn.dk. 
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Restauranter: 

 Vi kan anbefale 

Restaurant Vildmose, Havnepladsen - helårsåben 

Neptun, Havnen- åben i ferieperioder og sommerhalvår 

Butikker: 

 Daglig brugsen, Kystvejen 

 

Yderligere info på www.oesterhurup.dk 


