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Prisliste for grupper

1/4 
pension
1. nat

1/2
pension
1. nat

1/2
pension
1. nat

1/1
pension
1. nat

1/1
pension
1. nat

Morgenmad √ √ √ √ √
Madpakke √ √
Frokostbuffet √
Aftensmad, 1 ret √ √ √
Slutrengøring á kr. 25,- p.p
(obligatorisk)

√ √ √ √ √

Pris pr. person kr. 215,- kr. 260,- kr. 305,- kr. 350,- kr. 470,-

Prisliste for grupper - tilkøb - pr. person

Forret (hele gruppen) kr. 45,-

Dessert (hele gruppen) kr. 45,-

Sengelinned excl. håndklæde kr. 50,-

Håndklæde kr. 20,-

Linnedpakke inkl. håndklæde kr. 59,-

Tillæg for enkeltværelse pr. nat kr. 375,-

Tillæg for dobbeltværelse pr. nat kr. 175,-

Tillæg for 3-sengsværelse pr. nat kr. 55,-

Tillæg for enkeltværelse pr. nat, luksuskonference kr. 175,-

Bemærk vedr. gruppepriser:
•  Gruppen skal bestå af mindst 15 personer. – Ring og hør nærmere, hvis gruppen er færre.
•  Grupper behøver ikke vandrerhjemskort.
•  Ovenstående priser er beregnet på flersengsværelser. Se priserne på tillæg i skemaet ovenfor. 
•  Alle grupper må betale depositum på 50 % af arrangementets pris før ankomst. Ved ankomst betales restbeløbet.
•  Morgenmad fra kl. 07.30 til 09.00 mandag til fredag og til 10.00 i weekender. Aftensmad indtil kl. 18.30. Ønsker gruppen at spise  
   uden for disse tidspunkter beregnes en merpris herfor – afhængig af gruppens størrelse.
•  Sengelinned, som kan medbringes, skal benyttes af hygiejniske grunde – soveposer er således ikke tilladt.
•  Grupper har ikke adgang til vandrerhjemmets gæstekøkken.
•  Det er ikke tilladt grupper at nyde medbragt mad og drikkevarer på vandrerhjemmets område.


