Priser for leie av Sjunkhatten leirskole 2021 - inkl mva
Pr 04.12.2020 – gjelder inntil ny prisliste legges ut på http://www.sjunkhattenleirskole.no/
All leie har 1 måneds avbestillingsfrist.
Avbestilling mindre enn 1 måned før planlagt leie utløser fakturering av 50 % av leieprisen.

For leie eller andre forespørsler:
•
•

Tlf:
E-post:

909 69212
irene.thomassen@nordlandsnatur.no

FULLBETJENT - full kost
Hovedhuset, hytter og storlavvu - minimum 10 personer:
•
•
•

Pr person/døgn 889,Pr person/dag 566,Kurs og konferanser (inntil 80 personer)

UBETJENT
Alle bygg ryddes og reingjøres av leietaker før avreise, søppel bæres ut
Anbefalinger:
• 1-2 personer:
• Inntil 7 personer:
• 8-20 personer:
• 21-40 personer:
• 41-60 personer:
• Inntil 80 personer:

Stua sokkel
Stua oppe
Stua + hytte
Hovedhuset + 2 hytter
Hovedhuset + 3 hytter
Hovedhuset

454,- (pr døgn)
793,- (pr døgn)
2 268,- (pr døgn)
7 480,- (pr døgn) + 3 189,- pr ekstra døgn
8 618,- (pr døgn) + 3 189,- pr ekstra døgn
5 213,- (pr døgn) + 2 126,- pr ekstra døgn

BYGGENE:
Hovedhuset - (Konferansesal inntil 80 pers, salong, spisesal, storkjøkken, dusjer og toaletter)
• Pr døgn
5 213,• Pr dag
3 667,• Kveld
1 135,Hytte - (Soveplass for 20 personer fordelt på fire 4-mannsrom og to 2-mannsrom. Dusj og to toaletter)
• Pr døgn
1 135,Stua - leilighet oppe (Soveplass for inntil 7 personer i tre soverom. Plass i stue og kjøkken for inntil 20
personer. Peisovn i stua. Bad med dusj og toalett. Oppvaskmaskin på kjøkkenet. Vaskemaskin)
• Pr døgn for inntil 7 personer
793,• Pr døgn for 8-20 personer
1 135,Stua - sokkel-leilighet (Soveplass for 1-2 personer i ett soverom. Stue med kjøkkenkrok. Bad med dusj
og toalett. Vaskemaskin)
• Pr døgn for 1-2 personer
439,Storlavvu - (Grue i midten. Benker og bord for inntil 60 personer)
• Separat leie
1 473,- (pr dag)
• Sammen med øvrig leie
961,- (pr dag)
• Vedsekk 60 l
121,-

1

Leie av sengetøy
Pr sett m/laken, putetrekk og dynetrekk

kr 114,-

Større grupper - ubetjent
Hele anlegget

1 døgn

9 411,-

Hele anlegget

2 døgn

12 756,-

Hele anlegget

3 døgn

15 945,-

Hele anlegget

4 døgn (f eks mandag-fredag)

19 134,-

Hele anlegget

5 døgn

22 323,-

Hele anlegget

6 døgn (hel uke)

25 512,-

Hele anlegget

2 uker

37 204,-

Konfirmasjoner - ubetjent

lørdag (pynting) - søndag

5 213,-

Leirskole 2021 - fullbetjent
•

•

Leirskole med 3 overnattinger
o Undervisning pr gruppe inntil 22 elever
o Opphold med full kost

20 858,1 905,- pr elev

Leirskole med 4 overnattinger
o Undervisning pr gruppe inntil 22 elever
o Opphold med full kost

26 073,2 422,- pr elev
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