
Kontakt
Birgit Jeppesen

Overnatning med personlig 
service og positive oplevelser
Birgit Jeppesen, Udlejer

Sov godt i Herning

Stuen er i kip med store vinduer med en skøn udsigt til grønne 

arealer midt i byen.

4057 1751

Birgit-jeppesen@jubii.dk
 

Priser:

Enkeltværelse 475 kr. pr. nat

Dobbeltværelse 675 kr. pr. nat

Lejlighed fra 1050 kr. pr. nat til 2850 kr. pr. nat 
fra 1- 8 personer

*Opredning 200 kr. pr. nat
Tillæg for kun 1 nat 400 kr. i lejlighed

**Rengøringsgebyr 300 kr. pr. ophold ved leje af 
lejlighed

B&B og 
langtidsudlejning 
Irisvej 24, Herning



1.  Stort repos med bord og 6 stole, + 2 
polstrede stole og med side plads med 
udsigt over grønne arealer.

 
2. Sydvendt altan på ca. 12 m2 inkl. bord og 

stole
 
3. Køkken helt nyt fuldt udstyret, med 

køkkenudstyr, porcelæn, ovn, køleskab, 
komfur 

 
4. Bad og toilet helt nyt
 
5. Første klasses service indeholdt i prisen 

• Ugentligt rengøring
• Ugentlig skift af håndklæder og sengetøj
• Tøjvask inkl. sæbe
• Egen indgang
• Gratis WIFI
• Egen parkeringsplads

 
6. Fitness og svømning

Fra adressen Irisvej 24, er der 2 muligheder i 
gåafstand ca. 7-10 min.

7. MTB og Yoga 
MTB og yoga udstyr kan lejes pr. ugebasis. 

Hotellejlighed indeholdende 
stue, soveværelse, køkken, bad og 
sydvendt altan

Central og rolig beliggenhed i Herning, en oase. 
Lejligheden er fuldt møbleret, med sofa /chaiselong, 
langbord med stole, kontorstole, printer og TV. 
Rummelig hotellejelighed ca. 100 m2 og det giver 
plads til udfoldelser både arbejdsmæssigt og når 
medarbejderne har fri.
              
Det at overnatte og bo for jeres medarbejdere gøres 
nemt og bekvemt og til en rigtig god oplevelse, 
således at medarbejderen kan fokusere på at udføre 
den arbejdsopgave som han/hun er ansat til i en 
periode. Mere privatliv når fri, og ingen frustration 
ved at leve ud af en kuffert.
 
Tidløs indretning, trægulve, store vinduer og altanen 
skaber en meget lys og behagelig atmosfære. 
Medarbejderen bydes velkommen i en hjemlig 
atmosfære og med en udsøgt sans for service.
 


