
 

 

Kære familier 

Vi er glade for at kunne fortælle, at vi igen i efteråret 2017 har lejet et feriehus ved 

Marina Fiskenæs i Gråsten. Vi har valgt at dele ugerne i 2 ophold, hvilket giver flere 

familier mulighed for at få et ophold. Perioderne er delt op således:  
 

søndag kl. 15.00 til torsdag kl. 11.00 

torsdag kl. 15.00 til søndag kl. 11.00 

 

Ved ansøgning om ophold, skal der angives periode/opholdsnr. Angiv eventuelt også 

en eller flere alternative perioder, såfremt der er flere ansøgere til samme periode. 

Ansøgningsperioden er april-maj, hvorefter perioder fordeles og besked sendes ud 

efter 11. juni. Tilmelding indtil 31. maj foregår via hjemmesiden. Al henvendelse efter 

denne dato skal ske til Anja Hallenslev på mail hallenslev@mail.tele.dk  

Første prioritet har familier, som ikke i 2016 har haft et ophold i feriehuset. Ligeledes 

vil familier i behandling eller som har været ude af behandling i under 3 år være højt 

prioriteret. 
 

Betaling 

Det er gratis at låne huset, men der skal betales 700 kr. til forbrug og rengøring. 

Beløbet indbetales inden ankomstdatoen på konto 2344 2551586610, husk at oplyse 

navn og dato for ophold ved overførsel. I tilfælde af afbud pga. sygdom tilbageføres 

beløbet. Det er ikke tilladt at overgive huset til andre.   
 

Ankomst/Afrejse 

Indflytning kan tidligst ske kl. 15.00 på ankomst dagen, og udflytning skal ske senest 

kl. 11.00 på afrejsedagen. 
 

Ferieboligen er i ét plan på 100 m2 med 4 soveværelser – op til 8 sovepladser. 

Boligen er indrettet, så den også er tilgængelig for kørestolsbrugere. Boligen har et 

moderne åbent samtale-køkken med spise plads. Køkkenet er udstyret med 

opvaskemaskine, mikroovn, kaffemaskine og service til 10 personer. Der er 

havemøbler og grill v. huset. I forlængelse af køkkenet er en hyggelig stue med sofa 

gruppe, tv, dvd samt brændeovn. Huset er indrettet med entré, hvor der står 

vaskemaskine og tørretumbler – husk selv at medbringe vaskemiddel mv. Køkken og 

stuen er i den ene del af huset og en fordelings-gang som fører til de 4 soveværelser, 

gæstetoilettet samt et stort badeværelse med spabad og sauna. Et ophold på Enjoy 

Resorts giver fri adgang til badeland/pool, wellnessområde (16+ år), saunaer, spa 

bade, fitness og meget mere. 
 
Husdyr 

Der må ikke medbringes nogen form for husdyr i feriehuset, det være sig hund, kat 
mm.  

Rengøring 
Den daglige rengøring påhviler lejeren. Slutrengøring foretages af Enjoy Resorts og er 

inkl. de 700 kr. forudsat, at ferieboligen efterlades i opryddet stand, at affald er 
deponeret i container, at service er vasket op og sat på plads, samt at ovn og 

køleskab er tømt og rengjort. 

Linnedpakker 

Linnedpakker kan lejes for kr. 105,- pr. sæt. Består af lagen, dyne- og 

hovedpudebetræk og 2 håndklæder. Betales og hentes i receptionen.  
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Husk at medbringe 
Sengelinned, håndklæder, viskestykker og karklude. I skal ligeledes gå ud fra, at der 

ikke er krydderier, kolonialvarer og lignende. Der er dog ikke langt ind til Gråsten, 
hvor der er masser af indkøbsmuligheder.  

Åbningstider  

Reception telefon 73 65 56 55 – mandag til torsdag 9.00-1700, fredag 9.00-19.00, 

lørdag 9.00-18.00, søndag 9.00-16.00 

 

Wellness og badeland– 9.00-17.00, undtagen lørdag hvor der er åbent fra 9.00-19.00 

Wellness Adgang: +16 år 

Familie wellness: Børn er velkomne i wellness hver lørdag & søndag fra 9-12, i selskab 

med deres forældre. OBS! badelandet er middagslukket mellem 12.30-13.00  

 

Meget mere info om wellness kan findes på http://enjoyresorts.dk/enjoy-resorts-

marina-fiskenaes/wellness/  
 

Restaurant Fiskenæs 

Der er mulighed for at spise i centret, mere information på 

http://enjoyresorts.dk/enjoy-resorts-marina-fiskenaes/restaurant-fiskenaes/  
 

Området 

Feriecentret ligger smukt og meget tæt på både vand, havn og skov, så der er absolut 

god grund til at tage praktisk ude-venligt tøj med. Gråsten Slot ligger få km fra 

feriecentret med mulighed for at se slotskirke og slotshave. Det tager ca. 20 min at 

køre til grænsebutikkerne, og i samme radius findes Sønderborg.  
 

Sygehus 
Nærmeste sygehus er Sygehus Sønderjylland, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 
Aabenraa. Telefon 79 97 00 00.  
 

Kontakt til FCB under opholdet kan ske til Anja Hallenslev mobil 23 98 98 26 

eller mail hallenslev@mail.tele.dk . Bliver I mod forventning forhindret i at 
benytte feriehuset, så kontakt da snarest Anja.  
 

Ophold nr. 1,  1. 9 – 3. 9. 2017 Ophold nr. 2,  3. 9 – 7. 9. 2017 

Ophold nr. 3,  7. 9 – 10. 9. 2017 Ophold nr. 4,  10. 9 – 14. 9. 2017 

Ophold nr. 5,  14. 9 – 17. 9. 2017 Ophold nr. 6,  17. 9 – 21. 9. 2017 

Ophold nr. 7,  21. 9 – 24. 9. 2017 Ophold nr. 8,  24. 9 – 28. 9. 2017 

Ophold nr. 9,  1. 10 – 5. 10. 2017 Ophold nr. 10,  5. 10 – 8. 10. 2017 

Ophold nr. 11,  8. 10 – 12. 10. 2017 Ophold nr. 12,  12. 10 – 15. 10. 2017 

Ophold nr. 13,  15. 10 – 19. 10. 2017 Ophold nr. 14,  19. 10 – 22. 10. 2017 

Ophold nr. 15,  22. 10 – 26. 10. 2017 Ophold nr. 16,  29. 10 – 2. 11. 2017 

Ophold nr. 17,  2. 11 – 5. 11. 2017 Ophold nr. 18,  5. 11 – 9. 11. 2017 

Ophold nr. 19,  9. 11 – 9. 12. 2017 Ophold nr. 20,  12. 11 – 16. 11. 2017 

Ophold nr. 21,  16. 11 – 19. 11. 2017 Ophold nr. 22,  19. 11 – 23. 11. 2017 

Ophold nr. 23,  23. 11 – 26. 11. 2017 Ophold nr. 24,  26. 11 – 30. 11. 2017 

Ophold nr. 25,  30. 11 – 3. 12. 2017 Ophold nr. 26,  3. 12 – 7. 12. 2017 

Ophold nr. 27,  7. 12 – 10. 12. 2017 Ophold nr. 28,  10. 12 – 14. 12. 2017 

Ophold nr. 29,  14. 12 – 17. 12. 2017 Ophold nr. 30,  17. 12 – 22. 12. 2017 

Ophold nr. 31,  22. 12 – 27. 12. 2017 Ophold nr. 32,  27. 12.2017  – 1. 1. 2018 

Der er enkelte perioder der ikke er i forlængelse og det er korrekt, da huset et par 

perioder bruges til andet formål. Ophold nr. 1 er en dag kortere. 
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