
Som ägare till en lägenhet eller bungalow på Tott 
Hotel Visby, som är en resortanläggning, bor du be-
kvämt på ett fyrstjärnigt hotell. När du själv är där 
kan du njuta av hotellets faciliteter och spännande, 
moderna arkitektur med mycket glas, öppna ytor och 
utsikt över havet.

DET MESTA INGÅR I PRISET!
När du köper en lägenhet eller bungalow så ingår 
det mesta du behöver i priset, t ex möbler, både inne 
och ute, köksutrustning och allt annat du behöver för 
ett bekvämt fritidsboende. Dessutom har du tillgång 
till gratis parkering, utomhuspool med poolbar, gym 
samt sommartid en restaurang fem meter från havet 
där du kan njuta av god mat och det magiska ljuset 
vid solnedgången.

Du slipper dessutom allt arbete som annars följer med 
ett fritidsboende. I bostadsrättsavgiften ingår alla 
kostnader för el, värme,  varmvatten, sophantering 
samt drift och yttre underhåll som utförs av olika 
entreprenörer som föreningen anlitar. Du får alltså 
ett bekymmersfritt fritidsboende.

DU FÅR DEL AV INTÄKTERNA FÖR UTHYRNINGEN
Ägarkonceptet innebär att du lämnar din lägenhet 
eller bungalow till hotelloperatören, Tott Hotell, 
för uthyrning den tid du själv inte är där. Det inne-
bär att du bor praktiskt tagit kostnadsfritt eftersom 
du får del av intäkterna av själva uthyrningen från 
hotelloperatören som hyr ut anläggningen till 
hotell- och konferensgäster när du själv inte bor där. 
Kan det bli bättre?
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Investera i en resortanläggning
OCH DU BOR PRAKTISKT TAGET 
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FYRSTJÄRNIG HOTELLSTANDARD INGÅR
Personalen tar hand om allt det praktiska som följer 
med ett hotell, dvs uthyrning, nyckelutlämning, städning, 
frukost, tar betalt av hotellgästerna och svarar 
för ett välkomnande värdskap. 
Som ägare kan du köpa till ett hotellpaket med ägarrabatt 
när du själv är där. Det innebär att du slipper bädda, tvätta, 
städa, laga mat och mycket annat.
 
ALLT DETTA INGÅR I KÖPET:
• Din lägenhet eller bungalow.
• Inredning av hög kvalitet, både inne och ute.
• Bekväm tillgång till pool, parkeringsplats, gym, 
 två restauranger, dygnet runt service från hotell-
 operatören under sommarperioden.
• Möjlighet att köpa till hotelltjänster med ägarrabatt.
• En hotelloperatör som sköter all uthyrning där du
 får del av intäkterna. Avräkning sker kvartalsvis.
• Låsbart förråd där du kan förvara dina personliga 
 tillhörigheter när du själv inte är där.

I BOSTADSRÄTTSAVGIFTEN INGÅR ALLT DETTA:
• Kostnaden för el, värme, varmvatten och 
 sophantering – värt en hel del eller hur?
• Kostnad för drift och yttre underhåll av anläggningen.
 Tex. gräsklippning, snöskottning och allmän 
 skötsel av anläggningen – också det värt en hel del.

BUNGALOWS
Hotellets bungalow ligger vid havet och är byggd på fyra 
terrasser. Totalt finns det 71 bungalow i storlek i storlek 35, 
50, 52, 54 och 56 kvm. De flesta med plats för 6 personer.
 
Huvuddelen av bungalowen är utrustade för självhushåll  
och består av vardagsrum med bäddsoffa, soffbord, för-
varingsmöbel, TV, BOSE-anläggning med radio/CD/DVD, 
trådlöst Internet, braskamin, köksdel med matmöbel och 
spishäll, ugn med inbyggd micro, kyl, frys och diskmaskin 
samt hall, sovrum med dubbelsäng, gästrum med vånings-
säng, badrum med badkar eller dusch och tvättmaskin/
torktumlare samt  WC.
 
Terrass med utemöbler och utedusch mot havssidan med 
utgång från såväl sovrum som vardagsrum. En mindre ute-
plats med morgonsol finns även mot galgberget där du får 
plats med en cafémöbel.

På fjärde terrassen högst upp mot galgberget ligger 14 
bungalow i två plan. Bungalows i markplan är på 50 eller 52 
kvm och den övre studios, är på 35 kvm. 

Övre plan, s.k. studios, har en annan inredning med 
vardagsrum och bäddbar soffa, TV, soffbord, BOSE-
anläggning med radio/CD/DVD, trådlös Internet, kitchenette 
med spishäll, micro, kyl samt en barhörna och stor altan 
mot sjösidan . Dessutom finns ett sovrum med dubbelsäng 
samt badrum med dusch och WC. Bungalow i markplan har 
samma inredning som övriga bungalow men saknar sepa-
rat WC.

LÄGENHETER
Alla lägenheterna ligger i hotelldelen. Det finns totalt 54 
lägenheter i varierande storlek från 32,5 – 67 kvm samt 
etagevåningar från 56-146.5 kvm.
 
Alla standard-, deluxe- och superiorrum har vardagsrum 
med soffa/bäddsoffa, soffbord, förvaringsmöbel, TV, 
telefon, BOSE-anläggning med radio/CD/ DVD, trådlöst 
Internet, matmöbel och kitchenette med spishäll, kyl, 
micro och diskmaskin samt sovrum med dubbelsäng 
samt sovrum med våningssäng i de större lägenheterna, 
badrum med dusch och/eller badkar, WC och balkong 
med utemöbel.


