
 
Bra att veta inför ert besök hos oss 

För att ert kommande besök hos oss på Blåsingsborg 
skall bli så bra som möjligt har vi listat lite "bra att 
veta" och tänka på. Allt för att ert boende ska bli så 
bekvämt som möjligt 

När kan jag checka in? 
Det går bra att checka in från klockan 15:00 till 17:00. 
Senare incheckningar än 17:00 meddelas i förväg. 

När måste jag checka ut? 
Ni kan checka ut fram till klockan 11:00. 

När serveras frukostbuffén? 
Frukosten serveras mellan klockan 08:00 och 10:00. 

Vilka betalmedel kan jag betala med? 
Vi tar emot all sorts betalning. Betalkort, kontant och 
swish samt presentkort och fakturering. 

Hur hittar jag till hotellet? 
Sök på Svabesholmsvägen 49, Kivik 

Var parkerar jag? 
Det är fri parkering hos oss på Blåsingsborg. Se bara 
till att följa de allmänna reglerna för parkering. Precis 
utanför hotellets huvudentré finns en parkering. 
Antalet parkeringsplatser kring hotellet är många, så 
det brukar aldrig vara några problem att finna en 
lämplig parkeringsplats. 

Problem med trappor? 
Hälften av våra rum kräver att ni känner er trygga 
med att gå i branta trappor. Om ni har problem med 
att gå i trappor rekommenderar vi att ni hör av er till 
oss för bokning. 

Vad kan jag göra på Österlen? 
Det finns allt mellan himmel och jord, konst och 
kultur.  

Kika in på fliken Upplev Österlen eller besök gärna 
Österlens hemsida på Österlen.se för fler tips och 
inspiration. 

 

 

Allergier/Matpreferenser? 
Vi har ett litet preppkök vilket begränsar vad vi kan 
tillgodose. Vi tar hänsyn till vegetariskt, gluten-och 
laktosfritt, samt specifika livsmedel som nötter/ägg. 

Vi har inte möjlighet att ta emot veganer & 
mjölkproteinfritt. 

Går det att hyra cyklar? 
Ja, vi erbjuder cykeluthyrning för 75 kr/dygn. 

Finns det WIFI? 
Ja, vi erbjuder gratis WiFi, "Blasingsborg Guest". 

Morgonrockar på rummet? 
På alla våra rum ingår, badlakan och handduk. 

Extrasängar till barn? 
På en del rum kan du köpa till extrasäng till ditt/dina 
barn. Barn upp till och med 3 år kan få räkna in sig i 
rummets ordinarie sängar. Vi har även familjerum. 

Får jag ta med hund till hotellet? 
Era fyrbenta vänner är välkomna till oss på 
Blåsingsborg. Vi har några rum där husdjur är tillåtna. 
Vi tar ut en mindre avgift och önskar att hunden ej 
lämnas ensam på hotellrummet en längre tid. Av 
hänsyn till andra gäster är hundar under högsäsong ej 
tillåtna på allmänna ytor i lounge och restaurang eller 
i vår trädgård. 

Om du har andra frågor eller funderingar är du 
såklart välkommen att kontakta oss direkt på: 
0414-70218 eller info@blasingsborg.se 

 


