
 

Covid – 19 Plexus Hytterne 2021: 
 

Restriktioner omkring udlejning af hytter i Plexus fra d. 15. april 2021: 

Grundet de gældende restriktioner fra myndighederne i forbindelse med Covid – 19 har vi været nødt til 

at ændre på flere ting omkring udlejning af hytter i Plexus. 

Derfor gælder følgende retningslinjer: 

1) Fra d. 15. april 2021 og indtil Plexus igen åbner op for centeret og køkkenet for aktiviteter, er alle 

bookinger af hytter UDEN morgenmad. Det er uanset hvad der står på de forskellige bookingsider. 

2) Der bliver en mindre reduktion i priserne på grund af den manglende morgenmad. Således koster 

en overnatning for 2 personer kr. 450,- (før 500,-) og en overnatning for 1 person koster kr. 400,- 

(før 425,-) pr. hytte. 

3) Alt omkring ind og udtjekning foregår med selvbetjening og I vil dagen før udlejning modtage en 

SMS med en kode til jeres hytte (der sidder en nøgleboks ved døren til hver hytte). Her ser I også 

det beløb som skal betales på mobilpay: 24187, gerne ved ankomst til hytten. 

4) Der vil som altid stadig være mulighed for bad og toilet i Plexus, ved hjælp af den chip som er med 

sammen med nøglen til hytten. I Plexus vil der dog være skilte til hvilket toilet/bad I gerne skal 

benytte under jeres ophold. 

5) Husk at spritte af inden og efter I forlader bad/toilet i Plexus. Der er en dispenser ved døren hvor I 

går ind i Plexus. 

6) I gangen forefindes der et køleskab og her har hver hytte en hylde som I må bruge til medbragt 

mad. Husk at rydde hylden inden afgang. 

7) Nøglen til hytten SKAL sættes tilbage i nøgleboksen udenfor jeres hytte når I forlader denne ved 

udtjekning. 

8) Hvis I har behov for hjælp under jeres ophold kan I altid kontakte enten Jesper på 4040 2375 eller 

Lenette på 2712 4926. 

9) I må gerne sende en SMS til 4040 2375 når I forlader hytten og det skal på afrejse dagen være 

senest kl. 11.00 

10) Indtjekning er som det plejer fra kl. 14.00, men I er velkomne til at kontakte os på 4040 2375 for at 

høre om det måske kan blive tidligere. Hvis I gerne vil tjekke ind efter kl. 14.00 bestemmer I selv 

tidspunktet, da det jo foregår med kode og nøgleboks. 

Vi håber I får et behageligt ophold i vores hyggelige fiskehytter og har forståelse for disse ændringer 

her under Covid – 19 restriktioner. Vi håber snart at kunne komme tilbage til normale forhold igen ved 

udlejning. 

Mvh. Plexus 


