
Velkommen til vores ferieboliger  
i Danmark og udlandet

Reservation
Der kan reserveres ferieboliger online eller telefonisk ét år frem i 
tiden (gælder ikke uge 27 - 32). Online-reservation er kun mulig 
indtil 3 uger før ferieperiodens start, herefter kan reservation kun 
ske ved telefonisk henvendelse.

Lodtrækning
Ferieboligerne i den attraktive sommerferieperiode fra uge 27 
til 32 kan ikke reserveres, men fordeles ved lodtrækning blandt 
medlemmer med mindst ét lod. 
Husk, at der i 2016 blev lukket op så pensionister, efterlønnere 
samt børn af Metal Tele medlemmer (med forsikring i Tjeneste-
mændenes Forsikring) nu også kan deltage i lodtrækningen. 

Deltag online
Ønsker du at deltage i lodtrækningen om et ophold i ferieboligerne 
i ugerne 27 til 32 – begge uger inkl. – skal det foregå online senest 
den 12. januar 2018. Du kan prioritere op til 10 forskellige ønsker. 

Lodtrækning finder sted i uge 3 og vinderne orienteres i samme 
uge. Kun vindere af lodtrækningen får besked.
Er der fortsat ledige ferieboliger efter lodtrækningen, kan disse 
reserveres som normalt efter først-til-mølle princippet uden tab 
af lodder. Hvis man vinder i lodtrækningsperioden og ikke kan få 
ferie, gives lodder retur.

Betaling
Betalingen er opdelt i 2 rater. 1. rate udgør altid kr. 250,- og skal 
betales ved bestilling (dog senest 3 dage efter reservation). 2. rate 
udgør det resterende beløb og skal være Tele Feriehuse i hænde 
senest 8 uger før periodens start. Læs mere om betaling på nettet 
under ”Regler for reservation”.

Prisstigning i 2019
På grund af øgede driftsudgifter på de fleste af vores udenlandske 
lejligheder ser vi os nødsaget til en mindre prisstigning på 200 kr. 
pr. uge fra 2019. Prisstigningen gælder for lejlighederne i Berlin, 
Paris, Barcelona og Marbella. 
I Prag er der også nye priser – lejligheden falder i pris ved blandt 
andet leje af begge lejligheder på samme tid, pris for begge lejlig-
heder lavsæson 3500 kr. og højsæson 4500 kr.

Dansk Metal Tele varetager udlån af feriehuse og ferielejligheder tilhørende Interesseforeningen 
Afdeling 6. Husene stilles til rådighed, for de af Dansk Metals Telemedlemmer, der er forsikrede via 
Tjenestemændenes Forsikring. Medlemmer med forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring 
har fortrinsret, da det er overskud fra forsikringsdriften, der er investeret i ferieboligerne.

Kontakt os
Interesseforeningen Afdeling 6, Tele Feriehuse,  
Mejlgade 95, 4., 8000 Århus C, 
tlf. 86 12 49 44, www.teleferiehuse.dk

Du kan også reservere feriebolig ved at ringe til os  
mellem kl. 10.00 og 12.00 på alle hverdage.

Vi flytter i foråret 2018 til ny adresse:  
Dusager 16, 8200 Aarhus N

Priskategorier

Sommerhusene i Danmark
Højsæson uge 23-35
Mellemsæson uge 13-22 og uge 36-42
Lavsæson uge 1-12 og uge 43-52

Ferielejlighederne i udlandet 
Højsæson uge 10-48
Lavsæson uge 49-9

•  Glæd dig til et nyt lækkert 8 personers hus i Toscana, som 
forventes klar til brug sommeren/efterår 2018.  
Hold øje med vores hjemmeside ”Information/nyheder”  
- her kan du læse nyt vedrørende udlejning mm. 

•  Du kan max reservere ferieboliger i udlandet i 2 sammen-
hængende uger i ugerne 10 - 49.

NYHEDER  
i 2018

Book din feriebolig – og find nyttig info på: www.teleferiehuse.dk

•  Husk, at alle boliger kan bookes ét år i forvejen, 
undtaget lodtrækningsperioden.

•  Der er mulighed for at komme på venteliste til 
vores ferieboliger.

•  Hvis du blot har lyst til et kig, kan du logge på  
som gæst uden password.

•  Husdyr er ikke tilladt i ferieboligerne, eneste 
undtagelse er huset i Fjellerup.
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Deadline for  

deltagelse i  

lodtrækning er 

12. januar 2018


