Prislista 2016

(inkl moms om inte annat anges)

Konferens

Grundpris ex moms
Hela huset - konferens/matsal, 11 sovrum, 26 bäddar:		
Bottenvåning – en konferens/matsal, 5 sovrum, 14 bäddar:

16.250 kr/dygn
10.165 kr/dygn

Inkl. stor konferenslokal med wi-fi, blädderblock och projektor samt slutstädning (ej städning av kök)

Tillkommer ex moms
Sänglinne: 						125 kr/pers
Extra matrum 40 pers:				
3.125 kr/dygn
Önskar ni köpa till serverade måltider så ordnar vi det. Möjlighet finns att hyra fler
bäddar i separata stugor på tomten
Prisexempel ex moms
Hus & full service vid grupp på 17 personer:

1.595 kr/pers och dygn

Eftermiddagskaffe med hembakat, middag, frukostbuffé, förmiddagskaffe samt lunch, boende i dubbelrum, sänglinne samt slutstädning

Bröllop & fest
Hyr hela huset

Bröllop eller större fest fre-sön:			
Mindre fest ett dygn:				

35.300 kr
20.900 kr

OBS! Vid bröllop och större fester behöver huset reserveras hela helgen på grund av såväl förberedelser som städning. Vid dessa tillfällen är det därför bara möjligt att hyra huset och få tillträde fre-sön.
Inkl. festlokal för upp till 60 personer, boende för 26 personer fördelat på 11 sovrum, porslin samt möbler för upp till 60 personer, bra välutrustat kök, slutstädning (ej städning av kök). Incheckning kl 14.00
och utcheckning kl 12.00.

Tillkommer
Sänglinne: 						125 kr/pers
Extra matrum, 40 pers:				
3.500 kr/dygn
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Vandrarhem 20 juni-20 augusti

2 familjerum med fyra bäddar på bottenvåning:
6 rum med två enkelsängar på övervåning:
3 rum med två enkelsängar nedervåning:
Barn 2-12 år: 					
Barn < 2 år: 						

Möhippa & svensexa

14 bäddar fördelade på 5 sovrum:		
20 bäddar fördelade på 8 sovrum:		
26 bäddar fördelade på 11 sovrum:		

1000 kr/rum och dygn
495 kr/pers och dygn
425 kr/ pers och dygn
250 kr/dygn
gratis

11 600 kr/dygn
15 500 kr/dygn
18 900 kr/dygn

Inkl festlokal och väl utrustat kök, slutstädning (ej städning av kök)

SPA kan hyras i samband med bokning av Gula Villlan mot tillkommande kostnad (se
prisuppgifter för SPA). Deposition 5000 kr återbetals i samband med gemensam syning av huset. Musik får inte spelas utomhus efter kl 22.00.
Tillkommer
Sänglinne & handduk:				

150 kr/pers

SPA - bokas separat

Vid hyra av eller om du under din vistelse i Gula Villan vill få tillgång till SPA-anläggning så behöver du boka faciliteterna separat, kostnad tillkommer.
Bastu inkl slutstädning: 				
1.800 kr/5 tim
Badbalja: 						2.500 kr
Anläggningen stängs kl 22.00

Hyra cykel

Cykel: 						120 kr/dygn
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