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En familiegruppe bestiller og afregner samlet. En familiegruppe er mindst 25 voksne,
ved færre personer betales et gebyr.
I prisen er desuden inkluderet
• Værelser med eget bad/toilet
• Spændende og lækker mad efter vores 		
valg serveret fra buffet
• Trådløs internetforbindelse
• Ribes bedste beliggenhed
• Stort lokalkendskab med råd og vejledning
• Gratis parkering
• Aflåst cykelskur
• Bordfodbold og bordtennis
• Diverse brætspil og udendørs spil udlånes
Vores priser er eksklusiv
• Drikkevarer til middagen
• Sengelinned og håndklæde, som kan 		
medbringes eller lejes for kr. 70
• Lejet sengelinned kan pålægges for kr. 50
• Eget lokale
Eget lokale
Vi stiller gerne et lokale til rådighed for jeres
gruppe. Vi stiller drikkevarer frem i lokalet til
gældende priser. Egne drikkevarer må IKKE
medbringes.

Opholdets pris
pr. person

Eksempler på tilvalg af oplevelser
• Guidet tur i Ribe
• Cykeltur i nationalparken
• Sportshal/klatrevæg med instruktør
• Ølsmagning v. Ribe Bryghus
• Ghost Walk eller Viking Walk
• Rundvisning i Ribe Domkirke eller
et museum
• Besøg af Ribes Vægter
• Guidet Nationalparktur. F.eks. østerstur, 		
sort sol, sæltur, Vadehavsolympiade eller
Sea Explorer
Eksempler på menutilvalg
(pris pr. person)
• Middagsvalg fra menukort, duge på bordet
og opdækning til middagen:
+ kr. 80 ved 2 retter / + kr. 130 ved 3 retter
• Natmad kr. 90
• Kaffe/te med kage kr. 60
• Kaffe/te med småkager kr. 50
• Selvsmurt madpakke fra morgenbuffeten
+ 1 frugt og ½ l. vand kr. 60
• Frokostbuffet med lune retter kr. 175
• Duge på bordene ved middagen kr. 20
Halv pris for børn (3-12 år)
på menutilvalgspriser.
Ved enkelte af de ovenstående forslag skal
man selv lave bookingen ved 3. part, men vi
kan hjælpe med hvor og hvordan.
NB! Forbehold for prisændringer.

4-sengsværelse 3-sengsværelse Dobbeltværelse

Voksen

550 kr.

580 kr.

640 kr.

Barn (3-12 år)

375 kr.

400 kr.

465 kr.

Enkeltværelse
830 kr.
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Familietræffets indhold
• Eftermiddagskaffe/te/saftevand til
børnene, 2/2 boller med smør eller
lagkage og småkager
• Dagens middag med to retter
• Overnatning
• Morgenbuffet

