Ophold og priser 2021
Kurser, konferencer, møder, retræter og afslapning

Priser gældende i 2021, pr. person
Ophold:
Kurser, konferencer, møder og retræter
1 konferencedøgn i enkeltværelse
1 konferencedøgn i delt dobbeltværelse

DKK 1.465,DKK 1.360,-

Inkluderet i opholdsprisen for 1 konferencedøgn kl. 09.00-09.00 er:
 Mødelokale med frisk frugt og isvand
 Kaffe m/brød ved ankomst
 Frokostbuffet inkl. 1 sodavand
 Eftermiddagskaffe/te med dagens kage
 2-retters middag afstemt efter årstidens friske råvarer
 Aftenkaffe/te
 Overnatning
 Morgenbuffet
Pris for 1½ konferencedøgn kl. 09.00-13.00 på dag 2, inkluderer derudover formiddagskaffe/te og
frokostbuffet m/kaffe:
I enkeltværelse
DKK 2.030,I delt dobbeltværelse
DKK 1.925,Pris for 1½ konferencedøgn kl. 09.00-16.00 på dag 2, inkluderer derudover formiddagskaffe/te,
frokostbuffet m/kaffe og eftermiddagskaffe/te med kage:
I enkeltværelse
DKK 2.085,I delt dobbeltværelse
DKK 1.980,Dagsmødepakke
DKK 625,Kl. 08.00 til 16.00 med forplejning og adgang til kursusfaciliteterne
Dagsmødepakke inkl. middag
DKK 890,Kl. 08.00 til 19.30 med forplejning inkl. middag og adgang til kursusfaciliteterne
Aftenmødepakke inkl. middag
DKK 455,Kl. 17.30 til 21.30 inkl. middag og aftenkaffe samt adgang til kursusfaciliteterne
Til rådighed for gæsterne er:
AV-udstyr
Trådløst internet
Kirke med mulighed for daglig refleksion
Fælles opholdslokaler
Direkte adgang til badestrand
Depositum:
Ved bestilling af ophold indbetales et depositum pr. person, som udgør DKK 1.000,Der afregnes for antallet af tilmeldte personer.
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Hvis I fortryder:
Afbestilling skal altid ske skriftligt. Ved afbestilling forstås totalannullering, reduktion i bekræftet antal,
afkortning af ophold, ændring af dato samt lignende væsentlige ændringer ift. bekræftelsen.
Bemærk, at der skal som minimum betales for 12 deltagere.
 Afbestilling 45 dage før 1. arrangementsdag er omkostningsfrit
 Afbestilles mindre end 45 dage før 1. arrangementsdag, fakturerer vi 50% af det aftalte
 Afbestilles mindre end 10 dage før 1. arrangementsdag, fakturerer vi med 100% af det aftalte
 Afbestilling af op til 10% af ordrebekræftelsens deltagerantal kan ske omkostningsfrit indtil 48
timer før 1. arrangementsdag.
Priserne reguleres en gang årligt.
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