Ophold og priser 2018
Refugium Smidstrup Strand
Kurser, konferencer, møder, retræter og afslapning
Priser gældende i 2018, pr. person:
Ophold:
Kurser, konferencer, møder og retræter
1 konferencedøgn i enkeltværelse
DKK 1.280,1 konferencedøgn i delt dobbeltværelse
DKK 1.140,Inkluderet i opholdsprisen for 1 konferencedøgn er:
• Kaffe m/brød ved ankomst senest kl. 10.00
• Frokostbuffet inkl. 1 sodavand
• Eftermiddagskaffe/te med dagens kage
• 2-retters middag afstemt efter årstidens friske råvarer
• Aftenkaffe/te
• Overnatning
• Morgenbuffet med friskbagt brød
Frisk frugt og isvand til rådighed under hele forløbet
Pris for 1½ konferencedøgn inkluderer derudover formiddagskaffe/te og frokostbuffet m/kaffe på dag 2:
I enkeltværelse
DKK 1.770,I delt dobbeltværelse
DKK 1.385,Drikkevarer ud over det angivne samt eventuel ekstra forplejning forudbestilles og betales separat.
Dagsmødepakke
Kl. 08.00 til 16.00 med forplejning og adgang til kursusfaciliteterne
Dagsmødepakke inkl. middag
Kl. 08.00 til 19.30 med forplejning inkl. middag og adgang til kursusfaciliteterne
Aftenmødepakke inkl. middag
Kl. 17.30 til 21.30 inkl. middag og aftenkaffe samt adgang til kursusfaciliteterne

DKK 550,DKK 775,DKK 390,-

Dagophold betales forud.
Til rådighed for gæsterne er:
• AV-udstyr
• Trådløst internet
• Kirke med daglig andagt
• Fælles opholds- og kursuslokaler
• Adgang til privat badestrand
Depositum:
Ved bestilling af ophold indbetales et depositum på
Der afregnes for antallet af tilmeldte personer.

DKK 500,-

Afbestilling:
Ved afbestilling indtil 90 dage før opholdet refunderes 80 pct. af depositum.
Ved afbestilling mellem 90 og 45 dage før opholdet refunderes 40 pct. af depositum.
Ved afbestilling mellem 45 og 14 dage før opholdet refunderes depositum ikke.
Ved afbestilling senere end 14 dage før opholdet betales fuld pris i henhold til bestillingen.
Refugium Smidstrup Strand
Sognevej 15
Smidstrup
DK - 3250 Gilleleje
Telefon: 4831 8025 - Mobil: 3085 2459
Fax: 4831 9996
Email: refugium@sanktlukas.dk
Priserne reguleres en gang årligt. Næste gang 1. januar 2019 med ca. 4 pct.

