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HOLD DA HELT FERIEHOLD DA HELT FERIE

Skønne ferieboliger i 
Aarhus, København, Marielyst, Ringkøbing fjord,

Skagen, Brixton og Marbella

Hotel– og Restauranterhvervets Ferieboligfond

Nyhed!
Se fondens nyeste 

feriebolig (Aarhus) på 

side 2–3 i pjecen.
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Denne lækre lejlighed er Hotel- og Restauranterhvervets Ferieboligfond’s nyeste feriebolig.
Har fra den store terrasse udsigt mod vandet.
Lejligheden indeholder 6 sovepladser.

• 2 soveværelser med dobbeltsenge (elevationssenge)
• 1 værelse med sovesofa
• Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn
• Stue, i forbindelse med køkken, med tv
• 2 badeværelser med bruseniche
• Vaskemaskine og tørretumbler
• Stokke Tripp Trapp stol og weekendseng
• Strygejern og strygebræt
• Fjernsyn (4 stk.) og DAB radio
• Stor terrasse med havemøbler og elektrisk grill
• Elevator
•	 En	parkeringsplads	i	aflåst	p-kælder.
• Der er Internet i boligen

Fra parkeringskælderen er der elevator direkte til opgangen.
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i boligen.
Det	er	tilladt	at	tage	husdyr	med	i	ferielejligheden,	men	skån	møbler	med	et	medbragt	tæppe	og	
gør	ekstra	grundigt	rent.	Sørg	også	for	ekstra	udluftning.

Aarhus
Esther Aggebos Gade 60 st. mf., 8000 Aarhus
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Aarhus
Esther Aggebos Gade 60 st. mf., 8000 Aarhus

Marselisborg
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Lejligheden indeholder 4 sovepladser.

• 2 soveværelser med dobbeltseng og tv
• Barnestol og –weekendseng
• Åbent moderne veludstyret køkken med opvaskemaskine og mikroovn
• Stue, i forbindelse med køkken, med tv og dvd
• 1 brusebadeværelse
• Vaskemaskine og tørretumbler
• 12 m2 terrasse med møbler og gasgrill
•	 1	parkeringsplads	i	aflåst	P-kælder
• Der er Internet i boligen

På	grund	af	sengenes	opbygning	på	„repos“,	kan	lejligheden	være	uegnet	for	gangbesværede.
Der	er	et	lækkert	gårdmiljø	bl.a.	med	legeplads	og	solterrasse	med	havemøbler,	som	frit	kan	
benyttes.
Der	må	ikke medtages husdyr i lejligheden.
Lejligheden ligger centralt med 5 min. til bus og metrostation - 1,5 km til Københavns centrum.

København
Thorshavnsgade 23, stuen, København S
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København
Thorshavnsgade 23, 4. sal, København S

Lejligheden indeholder 4 sovepladser + 2 weekendsenge.

•  2 soveværelser med dobbeltseng og tv (2 boxsenge i hver)
•  Barnestol og –weekendseng
•  Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn
•  Stue, i forbindelse med køkken, med tv, dvd
•  2 brusebadeværelser 
•  Vaskemaskine og tørretumbler 
•  Stor altan med møbler og gasgrill
•		 1	parkeringsplads	i	aflåst	p-kælder.
•  Der er Internet i boligen

Der	er	et	lækkert	gårdmiljø	bl.a.	med	legeplads	og	solterrasse	med	havemøbler,	som	frit	kan	
benyttes.	Der	må	ikke medtages husdyr i boligen.
Lejligheden ligger centralt med 5 min. til bus og metrostation - 1,5 km. til Københavns Centrum. 
Der er elevator i opgangen.
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Huset indeholder i alt 8 sovepladser.

• To værelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)
• Et værelse med køjeseng 
• Hems med overnatningsmuligheder til 2 personer
• Barnestol og weekendseng
• Badeværelse med toilet, brusekabine, vaskemaskine, tørretumbler, sauna og spabad 
•	 Gæstetoilet	med	håndvask	
• Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio 
• Køkken med alt tilbehør, keramisk kogeplader, opvaskemaskine og mikroovn
• Havemøbler og grill 
• Udendørs spa med udsigt til søen
• Kørestolsrampe ved terrassen
• Der er internet i boligen

Huset	ligger	ca.1	km.	fra	en	af	Danmarks	flotteste	badestrande.

Marielyst
Marielyst Strandpark 15, Falster
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Marielyst
Marielyst Strandpark 135, Falster

Huset indeholder i alt 8 sovepladser.

• Tre værelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver)
• 2 hemse med overnatningsmuligheder 
• Barnestol og weekendseng
• Badeværelse med toilet, spa, vaskemaskine, tørretumbler og sauna
• Gæstetoilet med brusekabine  
• Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio med cd 
• Spisestue
• Køkken med alt tilbehør, keramiske kogeplader, opvaskemaskine og mikroovn
• Havemøbler og grill 
• Udendørs spabad
• Kørestolsrampe ved terrassen
• Der er internet i boligen

Huset	ligger	ca.1	km.	fra	en	af	Danmarks	flotteste	badestrande.
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Marielyst
Marielyst Strandpark 230, Falster

Huset indeholder i alt 6 sovepladser.

• To værelser med to elevationssenge
• Hems med plads til 2
•  Barnestol og weekendseng
• Badeværelse med toilet, brusekabine, vaskemaskine og tørretumbler 
• Toilet med brusekabine 
• Stue med sofagruppe, brændeovn, tv med dvd, radio med cd 
• Køkken med mikroovn, keramisk komfur og opvaskemaskine 
• Havemøbler og grill 
• Udendørs spabad med udsigt til søen 
• Kørestolsrampe ved terrassen
• Der er internet i boligen

Huset	ligger	ca.1	km.	fra	en	af	Danmarks	flotteste	badestrande.
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Huset indeholder 8 sovepladser.

• Tre soveværelser med dobbeltsenge (2 boxsenge i hver) 
• Et værelse med køjeseng 
• Barnestol og –weekendseng
•	 Moderne	åbent	køkken	med	elkomfur,	mikroovn	og	opvaskemaskine	
• Stue med spiseafdeling
• Brændeovn, parabol–tv, radio, DVD 
• Badeværelse med bruseniche, spapool og sauna 
•	 Vaske– / tørremaskine	
• Stor glasudestue med brændeovn 
• Havemøbler, udendørs spa
• Kørestolsrampe ved terrassen
• Der er internet i boligen.

Der er 4 minutter til Vesterhavet og ca. 2 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed.

Ringkøbing Fjord
Arvidvej 370, 6960  Hvide Sande
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Huset indeholder 8 sovepladser. 

• Et soveværelse med dobbeltseng
• To soveværelser med dobbeltsenge (elevationssenge) 
• Et værelse med køjeseng 
• Barnestol og –weekendseng
• Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn 
• Stue med spiseplads 
• Brændeovn, tv, cd-afspiller, radio, DVD 
• Badeværelse med bruseniche, spapool og sauna 
• Vaskemaskine og tørretumbler
• Solterrasse og havemøbler, udendørs spa
• Kørestolsrampe ved terrassen
• Der er internet i boligen.

Der er ca. 7 minutter til Vesterhavet og ca. 2 kilometer til nærmeste indkøbsmulighed.

Ringkøbing Fjord
Henriettevej 1, 6960  Hvide Sande
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Skagen
Markvej 33 C, Skagen

Rækkehus	på	132	m2	fordelt	på	2	etager.	Huset	indeholder	6	sovepladser.

• I stueetagen er der 1 soveværelse med dobbeltseng (2 boxsenge) med direkte udgang til stort 
badeværelse med badekar og bruseniche samt toilet

•	 Der	er	en	stor	stue,	som	er	åben	til	køkken/alrum.	Der	er	tv,	dvd	og	radio
• Barnestol og –weekendseng
• Der er opvaskemaskine og mikroovn og i gangen er der en vaskesøjle med vaskemaskine og 

tørretumbler
•	 På	1.	sal	er	der	en	stor	repos,	2	soveværelser	med	dobbeltsenge	(2	boxsenge	i	hver)	samt	et	

stort badeværelse med bruseniche og toilet
•	 Lille	forhave	samt	en	baghave	(gård)
• Der hører parkeringsplads til huset.
• Der er internet i boligen

Huset	ligger	tæt	på	Skagen	Station.
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Brixton ( nær London ), England

Huset indeholder 6 sovepladser.

Vores	nabohus	ejes	af	Norsk	Postforbund	og	længere	nede	af	
vejen	( i	nr.	1A ),	har	3F	Post	også	et	rækkehus.

Brixton	er	en	lille	multietnisk	forstad	til	London,	med	flere	
spændende indkøbsmuligheder, spisesteder og markedspladser. 
Et	godt	sted	at	slappe	af	og	nyde	omgivelserne.	Hvis	du	har	brug	for	et	mere	„hektisk“	liv,	er	det	
hurtigt at komme ind til London.

Huset	indeholder :
•	 2	soveværelser	med	elevationssenge	( på	1.	sal )
•	 1	soveværelse	med	elevationssenge	( på	2.	sal	med	skråvægge )
•	 2	badeværelser,	det	ene	med	badekar	–	begge	på	1.	sal
• 1 gæstetoilet i stueetagen
• Åbent moderne køkken med opvaskemaskine og mikroovn
•	 Stue/spisestue	i	åben	forbindelse	med	køkken
• TV i stuen samt i alle tre soveværelser
• DVD og radio i stuen og i det ene soveværelse
• Vaskemaskine og tørretumbler
• Barnestol– og weekendseng samt klapvogn
•	 Hårtørrer
•	 Håndklæder	og	badehåndklæder	til	rådighed
•	 Sengetøj	og	viskestykker	til	rådighed
• Lille have med møbler og gasgrill
• Der er internet i boligen

OBS: Huset er sat til salg med forventet overtagelse 1. juli 2022. 
Sidste mulighed for booking er dermed uge 25.
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Marbella, Spanien

Super lækker lejlighed ca. 80 km fra Malaga Lufthavn. Ferieboligen indeholder i alt 6 sovepladser.

•		 3	soveværelser	med	dobbeltsenge	og	adgang	til	eget	bad	og	toilet
•  Barnestol og –weekendseng samt klapvogn
•  Moderne veludstyret køkken med opvaskemaskine og mikroovn
• Bryggers med vaskesøjle
•  Stue med tv, dvd, radio med cd
•		 Fri	adgang	til	3	swimmingpools	og	1	indendørs	spacenter
•  Stor terrasse med havemøbler, gasgrill og spa
• Der hører 2 parkeringspladser til ferieboligen (i parkeringskælder)
•  Elevator
•  Der er internet i boligen

Man	kan	leje	sengetøj / håndklæder	og	betale	for	rengøring.
Der	må	ikke	medtages	husdyr	i	lejligheden.
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Priser 2022
Lavsæson	(uge	1	-	17	og	43	-	52):	2.800,–	kr.	pr.	uge.
Minibooking	(3	overnatninger)	1.850,–	kr.
Mellemsæson	(uge	18	-	24	og	33	-	41):	3.250,–	pr.	uge.	
Minibooking	(3	overnatninger)	1.950,–	kr.

Alle ophold i vores ferieboliger er søndag - søndag.
Minibooking	kan	bookes	1	måned	før	opholdet.	Minibooking	er	søndag	-	onsdag	eller	torsdag	-	søn-
dag.

Højsæson	(uge	25	-	32	og	42):	3.850,-	kr.	pr.	uge.	Minibooking	er	ikke	muligt	i	disse	uger.

Ophold	i	udlandet	( Marbella	og	Brixton )	koster	i	alle	perioder	kr.	300,–	mere	end	de	
oplyste priser.

Betaling	for	ferieophold:	Normalt	måneden	efter	det	er	booket.	

Huset	skal	efterlades	i	rengjort	stand.	Husk	at	læse	„Vilkår	for	brug	af	ferieboligen“.

Husdyr	må	medtages,	men	vi	opfordrer	til,	at	der	gøres	ekstra	grundigt	rent	og	luftes	godt	ud	i	boli-
gen.	Der	må	dog	ikke	medtages	dyr	i	København	og	Marbella.

Det er ikke tilladt at ryge indendørs i ferieboligerne.

Hvis du vil booke
Virksomheden	du	arbejder	på,	skal	have	en	overenskomst	imellem	3F	og	Horesta	A	eller	Dansk	
Erhverv	Arbejdsgiverforening	(DE– A),	eller	din	virksomhed	skal	have	tiltrådt	aftalen	direkte	med	3F	
PSHR.	Er	du	i	tvivl,	så	spørg	din	tillidsrepræsentant	eller	din	lokale	3F	afdeling.

Pr.	1/2	2022	kl.	09.00	kan	du	booke	ferieboliger	fra	uge	18	i	2022	til	og	med	uge	17	i	2023.Ved	start	
af	booking	1.	februar,	kan	der	maksimalt	bookes	2	uger	i	højsæsonen	+	én	uge	udenfor.	Pr.	15.	
februar	kan	der	frit	bookes	flere	uger.Booking	af	HR´s	ferieboliger	sker	kun	ved	tlf.	henvendelse	på	
tlf.	88	92	33	60.
Pr.	1/3	2022	kl.	09.00	kan	du	booke	ferieboliger	fra	andre	ferieboligfonde	i	3F.	Se	boligerne	på	
https://3F.bookhus.dk/.	Det	er	også	her,	at	du	selv	kan	booke	disse	boliger.	Du	kan	evt.	også	ringe	
på	tlf.	88	92	08	27.	For	at	logge	på	Bookhus	skal	du	dog	først	godkendes	af	Feriekontoret.	Ring	på	
tlf.	88	92	33	60.	Dit	brugernavn	til	Bookhus	er	de	første	6	cifre	i	dit	cpr.nr.	og	koden	er	de	sidste	4	
cifre.

Ferieboligerne bookes efter først-til-mølle princippet ved telefonisk henvendelse til Feriekontoret, 
Peter	Ipsens	Allé	25,	2400	København	NV	på	telefon	88	92	33	60.	

Når	du	har	booket	en	feriebolig,	får	du	med	det	samme	tilsendt	en	bekræftelse / opkrævning	pr.	mail.	
Du vil (senest 7 dage før dit ophold) modtage en nøgle samt en informationsskrivelse om boligen.

På	hjemmesiden	www.3fhr-feriebolig.dk	kan	du	se	hvilke	uger,	der	er	ledige.	Klik	på	„Ledige	uger“.	
Der	er	flere	sider,	så	du	skal	rulle	nedad.	Link	til	ferieboligpjecen	ligger	også	på	„Ledige	uger“.

Priserne er inklusiv el, 

vand og renovation
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Se	efter	OK-mærket,	når	du	går	i	byen.	Så	kan	du	spise	

med	god	samvittighed.	Gå	på	www.okforhold.dk	hvor	du	

finder	ca.	2450	hoteller	og	spisesteder	med	overenskomst.
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Hotel– og Restauranterhvervets Ferieboligfond
3F, Privat Service, Hotel og Restauration
Kampmannsgade 4, 1790 København V

Revideret januar 2022 - Varenr. 3506


