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Kære MARATHONLØBERE…. 
 
 

 
 
Vi vil gerne hilse alle velkommen til SKAGEN MARATHON 2019 ….… 
 
Som noget nyt vil vi i 2019 støtte dette flotte arrangement i Skagen, ved at tilbyde nogle ”MARATHON-PAKKER” indeholdende 
overnatning og morgenmad til en fin pris.  
 

Der er primært tale om 1-4 sengs familieværelser – læs mere på www.danhostelskagen.dk  - se afsnittet med værelser. 
Værelserne sælges efter princippet ”først-til-mølle”. Vi har 12 værelser med eget bad og toilet og 12 værelser, hvor der er bad 
og toilet i gangen:   
 
 
PRISER PR. PERSON PR. NAT VED MINIMUM 2 NÆTTER INKL. MORGENBUFFET:  
 

 Ved 1 person på værelset..  = kr. 366,00 
 Ved 2 personer på værelset = kr. 233,00 (= Kr. 466,00/værelset) 
 Ved 3 personer på værelset = kr. 222,00 (= Kr. 666,00/værelset) 
 Ved 4 personer på værelset = kr. 199,00 (= Kr. 796,00/værelset) 

 

 
 
SUPERTILBUD – VED FLERE NÆTTER:  
 

 Hvis vi kan lokke med flere nætter, kan vi tilbyde de efterfølgende nætter til kr. 150,00 incl. morgenmad/prs/nat 
 

Sengelinned og håndklæder kan medbringes – eller linnedpakke kan lejes for kr. 60,00 
Slutrengøring kan man selv foretage – eller betale kr. 50,00 pr. værelse 
 

 
Denne MARATHON-PAKKE kan ikke bestilles on-line – venligst send en mail til info@danhostelskagen.dk , eller ring til os på 
telefon 98442200. Vi træffes bedst på hverdage kl. 10-12. Hele reservationen betales ved bestilling og er non-refundable. 
Betalingen kan ske med kreditkort, eller vi fremsender et betalingslink. Vi har brug for disse oplysninger:  
 

 Navn og adresse på kontaktperson 
 Mailadresse 
 Telefonnummer / mobilnummer 
 Ønske om ankomst- og afrejsedato 
 Antal personer 
 Om sengelinned medbringes eller lejes. 

 
 

VELKOMMEN TIL SKAGEN  
 

Mange hilsner fra 
Rolf Hauge 
DANHOSTEL SKAGEN   

 

TILBUD 
MARATHONLØBERE fra      
kr. 150 m/morgenbuffet 
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