
 

KJÆRE GJEST 

 

Hjertelig velkommen til Losby Gods, her følger praktisk informasjon for ditt 

opphold hos oss. Vi setter stor pris på at du tar deg tid til å lese dette.  

 

 Vår frokostbuffet er tilrettelagt i henhold til smittevern for best mulig å kunne overholde 

FHIs anbefalinger. For at det ikke skal bli for mange i restauranten til samme tid vil du 

som bor i weekend få utdelt en frokostkupong med tidspunkt for bespisning.  

o Frokost er inkludert og serveres mandag – fredag kl. 07.00 – 09.30 

o Lørdag – søndag kl. 08.00 – 10.30 

 

 For at det skal være strøm i kontaktene, så du får ladet mobiltelefonen, MÅ  

hovedbryter ved døren være på. 

 Vi oppfordrer alle boende gjester til å benytte toalett på eget rom under oppholdet. 

 Vi vil ikke utføre daglig vask av rom pga smittehensyn. Ønskes tømming av søppel, 

knytes søppelpose og settes utenfor døren. Nye håndklær etc. kan hentes i resepsjonen 

 Ønsker du noe kaldt å drikke eller snacks? Vi har lobbyshop i resepsjonen hvor vi selger 

kalde drikker og snacks i tillegg til hygieneprodukter mm.  

 Isbiter fås i resepsjonen.  

 Dersom du ønsker hjelp med noe i løpet av oppholdet er det bare å ta kontakt med 

resepsjonen eller ringe 67 92 33 00 / 979 70 268 

 Utsjekk fra rommet kl. 11.00 mandag – lørdag og kl. 12.00 på søndag 

 

Vi er glade for at du valgte å komme til oss og lover å gjøre alt for at du skal få et 

minnerikt opphold!  

 

Hilsen alle oss på Losby Gods 

 

Viste du at…. Losby Gods er stolt medlem av De Historiske Hotel & Spisesteder og at hver femte 

natt du bor på et Historisk Hotel er gratis? Last ned appen på App Store og bli medlem av vår 

fordelsklubb – QR koden tar deg direkte inn i App Store. 

  

 

 


