Boende 2020
Information & priser
Vi upp till 16 bäddar i anslutning till banan, fördelat på tre platser enligt nedan.

Eventhallen/ridhuset
Nybyggt exklusivt boende som passar för den kräsne. Här har vi tre smakfullt inredda dubbelrum
med stora badrum, generösa sällskapsytor och ett fullutrustat kök.
Pris per person, del i dubbelrum, sänglinne och badlakan 900:Middag på krogen beställes på plats, ta kontakt när ni kommer för information kring meny, tider och
andra funderingar.
För 100 kr ordnar vi frukostbricka på krogen, meddela vid bokning om detta önskas.
Vi kan även leverera mat till er om ni vill äta på plats, kontakta oss för mer information kring detta.

Sågen
enkelt boende med dusch och WC på rummet
Pris per person i dubbelrum, inklusive frukost och sängkläder, 600:Middag på krogen beställs på plats, ta kontakt när ni kommer för information kring meny, tider och
andra funderingar.

West Wing
Charmig tvårumslägenhet belägen i flygeln till gamla Frösåker Gård från 1760-talet. Plats för mellan
2-6 personer.
Priser utan frukost (för 100 kr ordnar vi frukostbricka på krogen, meddela vid bokning om detta
önskas)
Med sängkläder och badlakan
tors - sönd 1 - 5pers 650:-/pers
sönd- tors 1 - 5pers 550:-/pers
Utan sängkläder och badlakan
tors - sönd 1 - 5pers 600:-/pers
sönd - tors 1 - 5pers 500:-/pers

Extra sängplats finns i bäddsoffan och med en eller flera extra sängar, gäst bäddar själv i ordning.
Pris med framlagda sängkläder 300:- Gäller bara vid mer än 5pers beläggning.
Barnsäng 0 – 3år finns utan extra kostnad. Egna sängkläder medtages.

Sängplatser: 5st 90cm sängar 1st bäddsoffa
Barnsäng 0-3år
Extrasängar, 2st går att få in men det blir trångt
Övrigt:
Fullt utrustat kök finns
TV
Wifi
Grill (kol o tändvätska medtages)
Jacuzzi, Max 6pers, 500:-/dag. Badtider 09:00 – 21:00
Boulebana Klot finns att hyra. 100:-/set bollar och timme.
Kajaker 2st finns att hyra. 1-3tim 150:-/pers, heldag 300:-/pers

