
Barn i bäddsoffa kostar följande: 
0-5 år: 200:-/dygn = 1400:- vecka 
6-12 år: 470:-/dygn = 3290:- vecka
13-18 år: 735:-/dygn = 5145:- vecka 

SOMMARDEALEN FÖR FAMILJEN!

Det kan vara skönt att ha extra mycket plats om Ni övernattar en vecka. 
Vi erbjuder bäddsoffa i våra dubbelrum för familjer men för att alla skall sova extra skönt så har vi ett 
erbjudande där ni kan uppgradera till ett extra dubbelrum för barnen. 

Sommarens erbjudande - Ni får 6456:- i rabatt på dubbelrummet till barnen.
Har ni två barn över 13 år är det billigare att boka dubbelrum än bäddsoffa!

Priset varierar lite beroende på hur just Er familj ser ut. antal barn samt åldrar.
Här kommer några prisexempel på några familjer. Ålder anges i parantes.

FAMILJ ALLA I SAMMA RUM 
med bäddsoffa

ORDINARE PRIS 
2 DUBBELRUM

ERBJUDANDE 
2 DUBBELRUM

2 vuxna - Queenrum 16056 - -
2 vuxna - Dubbelrum 16455 - -
2 vuxna + 1 barn (13+) 21600 32910 26454 

2 vuxna + 2 barn (8, 13) 24890 32910 26454
2 vuxna + 2 barn (13, 13) 26745 32910 26454 
2 vuxna + 3 barn (13, 13, 8) 36200 29744
2 vuxna + 4 barn (13, 13, 8, 5) 37600 31144

Vill barnet/barnen ha eget dubbelrum? Så räknar vi: 
Föräldrar i dubbelrum: 16455:-, extra dubbelrum till barnen
kostar 9 999:-* (*ord pris 16455), Totalt blir det 26454:- för alla. 
*Erbjudandet gäller 1-2 barn i rummet, vill fler barn sova i  
rummet tillkommer barnpris i bäddsoffa. Max 4 per rum.

GÖR SÅ HÄR: 
Detta erbjudande fungerar tyvärr inte att boka i vår onlinebokning. 
Boka rummet för er vuxna online. Lämna ett meddelande till oss att ni önskar ett eget rum till barnen. 
(Meddelanderutan finns på sista betalsidan.) 
Ange antal barn samt deras åldrar. Barnens rum betals på plats.

Erbjudandet gäller om du bokar semesterpaket 7 nätter.


