Prislista 2022 (alla priser i euro)
I priserna ingår lakan och handdukar
Slutstädning tillkommer med 120 €
Eventuell kostnad för värme debiteras till självkostnadspris
Period
19 mars - 2 april
2 april - 28 maj
28 maj - 25 juni
25 juni - 20 augusti
20 aug - 3 sept
3 sept - 8 okt
8 okt - 5 nov

Lördag - Lördag
3 000
3 800
4 500
5 300
5 300
4 500
3 000

Lördag - Tisdag
2 000
2 500

3 300
3 000
2 000

Tisdag - Lördag
2 300
2 900

4 000
3 500
2 300

Dygn
700
800

1 250
1 100
700

Poolen öppnas vid månadsskiftet mars/april, och stängs i början av oktober (beroende på temperatur).
Måltider
Vid kurser och konferenser så erbjuder vi även frukost, lunch samt middagar enligt följande prislista.
Pris per person och eventuell personalkostnad tillkommer.
Frukost (från)
Lunch (från)
Middag (från)
Dryck (vatten ingår)

10
15
30
10

Frukostbuffé
Varmrätt med sallad
Förrätt, varmrätt samt efterrätt
Lokala viner samt öl

Övrigt
Vi hjälper gärna till med att boka aktiviteter såsom vingårdsbesök, restaurangbesök, guidning i Lucca mm.
Vi sammarbetar även med kockar som kan komma till gården och laga middagar.
På gården erbjuder vi även kurser och kvällar med följande teman (pris person)
Pastatillverkning

80

inkl middag

Vi erbjuder även vinprovning med vägledningar av certifierad sommelier (pris på förfrågan)
Vid bokningstillfället ställs första fakturan om 20% (30% för företag) ut och skall betalas inom 10 dagar.
Först när bokningsavgiften är erlagd är bokningen bekräftad.
Bokningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.
Om UD inför reserestriktioner, erbjuder vi ombokning till ett senare tillfälle, med bokningsavgiften tillgodo.
Slutbetalning skall erläggas senast 45 dagar före avresan.
Vid avbokning senast 45 före avresan behålls bokningsavgiften.
Vid avbokning 44 till 15 dagar före avresan behålls 50% av resans pris.
Vid avbokning 14 dagar fram till avresan behålls 100% av resans pris.
Resan är inte lämplig för personer med rörelsehinder.

