Vores prisliste, over alt hvad vi tilbyder:
Måltider i vores egen Cafe`:
Husk at forudbestille.
Morgenbuffet………………………………………………………………………,…………60,Frokost – dagens ret……………………………………………………….……………….85,Aftensmad – dagens ret…………………………………………………………………115,Special måltid – IBS (sund livsstil, minus gluten og laktose)….……...140,Madpakke (selvsmurt ved morgenbuffet) ………………………………..…….40,Der er altid mulighed for at købe is til dessert - og pandekager på heldige dage.

Overnatningspriser:
BEMÆRK:
Alle vores Priser er beregnet ud fra at du er i besiddelse af et DK-camp-kort,
Vandre-kort eller et Danhostel familiekort:
Dette kan købes hos os for 150 kroner og gælder et helt år - i hele Danmark.

Vandrehjem:
Priserne er pr. overnatning.
Værelser med fælles bad, toilet og køkken:
Pr. person i flersengsrum………………………………………………………………. 175,Enkeltsengs værelse for 1 person……………………………………………………385,Gruppe/familie værelse for 2 personer…………………….…………………….420,Gruppe/Familie værelse for 3 personer…………………………………………..540,Gruppe/Familie værelse for 4 personer…………………………………………..560,-

Værelser med eget bad og toilet, samt fælles køkken:
1 person i værelset…………………………………………………………………………485,2 personer i værelset……………………………………………………………………..525,3 personer i værelset……………………………………………………………………..645,4 personer i værelset……………………………………………………………………..675,Husk at medbringe eget sengelinned og håndklæde
Eller lej sengelinned for 60 kroner pr. person.
Ankomst på vandrehjem er efter kl 16 og inden kl 21.30
Afrejse senest kl 10.30 - værelse, bad og køkken skal efterlades rengjort.
Der stilles støvsuger, rengøringsmidler og redskaber til rådighed.

Campingplads:
Plads-enhed (pr. Telt, Campingvogn m.m.) pr. døgn……………………………40,EL-tilslutning pr. døgn………………………………………………………………………….40,Pris pr. overnattende voksen pr. døgn…………………………………………………85,Pris pr. overnattende barn pr.døgn (årgang 2004 til 2014)………………….40,Er du født i 2015-17 overnatter du gratis – børn overnatter altid i.flg. med voksen

Håndværker:
Skriv eller ring for en fast pris ved overnatning gennem længere tid:
post@fredfyldt.dk eller 47 77 07 25

Sæsonplads:
Sommerplads 01.04 – 01.10 inkl. 1 person……………………………………………………5.900,Tillæg pr. person (årgang 2010 til 2017 gratis)…………………………………………………500,Forårsplads 01.04 til 01.07 inkl. 1 person………………………………………………………3.200,Tillæg pr. person (årgang 2010 til 2017 gratis)…………………………………………………250,Efterårsplads 15.08 til 31.10 inkl. 1 person…………………………………………………….2.200,Tillæg pr. person (årgang 2010 til 2017 gratis)…………………………………………………250,For-og efterårsplads (som samlet køb) inkl. 1 person…………………………………....3950,Tillæg pr. Person (årgang 2010 til 2017 gratis)………………………………………………..500,Vinterplads 01.10 til 01.04 inkl. 1 person……………………………………………………….2.900,Tillæg pr. person (årgang 2010 til 2016 gratris)………………………………………………...500,Besøgende der overnatter hos jer med sæsonplads betaler 40,- pr nat
El efter forbrug på sæsonpladserne, måler tilslutning……………………………………..100,Pr. Kwh………………………………………………………………………………………………………………..3,Tom vogn/telt - der står fast i en periode (der ikke er sæsonplads) pr.døgn…….75,Når i bruger vognen betaler i alm. overnatnings og stand plads pris.
Vinteropbevaring uden beboelse 01.10 til 01.04 (andet kan aftales)……………..1200,-

Hytter:
2 personers hytte (mulighed for 3 personer) fælles bad og toilet………375,Pr. uge i ovenstående hytte…………………………………………………………….2.500,4 personers hytte (mulighed for 6 personer) fælles bad og toilet………550,Pr. uge i ovenstående hytte……………………………………………………………..4.100,6 pers. hytte (bemærk 2 sovepladser på hems) eget køkken og wc…….650,Pr. uge i ovenstående hytte……………………………………………………………..4.700,Overnat i en vaskeægte Cirkusvogn – max. 4 personer pr. nat……….…..800,Ankomst i hytter er mellem kl 16 og 21.30

-

Afrejse er kl senest 10.30

Hytten rengøres og affald fjernes inden den forlades.
Campingpas deponeres i receptionen ved ankomst – dette kan købes hos
os for 110,- og gælder året ud, du kan også bruge dit Danhostel familiekort.
Husk at medbringe håndklæder og sengelinned – dette kan også lejes hos os
For kun 60,- kr pr. person (uanset antal overnatninger).

Kabel TV :
Pr dag………………………………………………………………………………………………….40,Pr. uge……………………………………………………………………………………………….200,Pr. måned………………………………………………………………………………………….400,Pr. år……………………………………………………………………………………………….1.600,-

Lejrskole:
Lejrskole skal som hovedregel være minimum 2 overnatninger
(forespørg gerne på andet). Indkvartering er i værelser med op til 6 senge.
Sengelinned og håndklæder skal medbringes eller kan lejes hos os til 60,- pr person.
Soveposer må kun benyttes hvis man medbringer lagen og hovedpudebetræk.
Toilet og bad findes på gangen lige uden for værelserne i samme bygning.

Pris pr. person pr. døgn (årgang 2004 til 2014)……………….245,Pris pr. person pr. døgn (årgang 2003 til 1907)……………….275,Priseksempel – for en lejerskole med 25 elever under 12 år, samt 2 voksne i 2 døgn:

KUN: 13350,Priserne på lejrskole inkluderer: Aftensmad, Morgenmad, Selvsmurte madpakker fra
morgen buffet, samt overnatning.
Vi forventer at i alle giver en hånd med rengøringen og værelserne forlades rene.
Forslag til ekskursioner:
Guidet tur i byen inkl Krudtværksmusset eller Bådtur med Frederikke på Arresøen
Cykeltur til Liseleje, hvor naturlegepladsen ”Havtyren” er, samt en skøn sandstrand.
Besøg Torup øko. Landsby – eller lav en aftale med vores lokale virksomhederVi har selv bålplads, boldbaner og et lokale hvor man kan spille brætspil.

Bussen er 2 minutters gang væk og toget 8 minutters gang

Grupper:
Cykelgrupper – Familie grupper – Vandre grupper – Kursus
Kort sagt – alle slags grupper:
I er alle velkommen, skriv for pris og tilbud.
Vi har cykelskur, cykel udlejning, Kano udlejning,
lille cykelværksted, bålplads, tennisbaner og boldbaner.
Der er mulighed for at fordele jer både på camping, vandrehjem
og hytter alt efter jeres behov og de muligheder der er ledige.
Vi kan tilberede alle slags måltider og på alle tider af døgnet, så
det passer til jeres behov. Vi laver også mad til diabetikere,
Vegetarer, Gluten og Laktosefrit, samt til folk der lider af IBS.
Byen er sprængfyldt med gode butikker, fitness, bio og musiksted
Skriv jeres behov på mail:
post@fredfyldt.dk

