
Sjöviksgården Prislista 2023

SJÄLVHUSHÅLL (DYGNSPRISER/PERSON)

Vistelsetid Gruppstorlek Dygnspris

2-5 Dygn 40 personer 285:-

2-5 Dygn 30-39 personer 325:-

2-5 Dygn 20-29 personer 395:-

6-7 Dygn 5% avdrag på ovanstående priser

I dygnspriset ingår tillgång till gemensamt Kök, Matsal/Samlingssal samt 1 Grupprum.

Kyrkan i mån av plats 2000:- (Endast April-Oktober)

Städning ingår ej. (Städmaterial ingår)

Incheckning från 15:00

Utcheckning senast 14:00

Bokningsvillkor:

Bokningsavgift 1500:-

Bokningsbekräftelse och faktura på bokningsavgift skickas ut i samband med bokning
Bokningen är EJ bekräftad förrän bokningsavgiften är betald. Bokningsavgiften dras av på 
slutfakturan
Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. 
Ändring av antalet personer kan göras upp till 30 dagar före ankomst, Priser justeras enligt 
prislista vid fler/färre deltagare
Avbokning mindre än 2 månader innan debiteras med 50% av den ursprungliga bokningen.
 Avbokning mindre än 10 vardagar innan debiteras med 100% av av den ursprungliga 
bokningen.

Övrig Information
Vistelse på endast ett dygn kan erbjudas vardagar (Mån-Torsd) under lågsäsong om 
bokningsläget tillåter. 



Sjöviksgården Prislista 2023

HELPENSION (DYGNSPRISER/PERSON)

Vistelsetid Gruppstorlek Dygnspris

Vuxen Barn upp till 13 år

2-5 Dygn 71-110 personer 595:- 520:-

2-5 Dygn 40-70 persone 650:- 575:-

2-5 Dygn 30-39 personer 750:- 675:-

6-7 Dygn 5% avdrag på ovanstående priser

I dygnspriset ingår 4 måltider, Samlingssal samt 2 Grupprum.

Förtur till Kyrkan (I samband med bokning) 1000:-/dag (Endast April-Oktober)

Städning av gemensamma utrymmen ingår.

Städning av rum ingår ej. (Städmaterial ingår)

Incheckning från 15:00

Utcheckning senast 14.00

Bokningsvillkor:

Bokningsavgift 3000:-
Bokningsbekräftelse och faktura på bokningsavgift skickas ut i samband med bokning
Bokningen är EJ bekräftad förrän bokningsavgiften är betald. Bokningsavgiften dras av på 
slutfakturan
Vid avbokning återbetalas inte bokningsavgiften. 
Ändring av antalet personer kan göras upp till 30 dagar före ankomst, Priser justeras enligt 
prislista vid fler/färre deltagare
Avbokning mindre än 2 månader innan debiteras med 50% av den ursprungliga bokningen.
Avbokning mindre än 10 vardagar innan debiteras med 100% av av den ursprungliga 
bokningen.

Övrig Information
Vistelse på endast ett dygn kan erbjudas vardagar (Mån-Torsd) under lågsäsong om 
bokningsläget tillåter. 
.


