
Hytte med enkel strandard
4-6 mannsrom, toalett på gangen, separat dusjbygg

Ungdom og voksne fra 13-99 år 585 kr

Barn 3-12 år (0-3 år gratis) 468 kr

Obligatorisk utvask 500 kr per hytte

Gjestehus med god standard
2 enketsenger med mulighet for køyeseng eller sovesofa og eget bad. 3-4 personer per rom 

Ungdom og voksne fra 13-99 år 685 kr

Barn 3 - 12 år (0 - 2 år gratis) 343 kr

Obligatorisk utvask 1250 kr per etasje

Sengetøy og håndkle 100 kr per person 

* Alder  gjelder fra det året man fyller. 

Hytte med enkel strandard
4-6 mannsrom, toalett på gangen, separat dusjbygg

Ungdom og voksne fra 13-99 år 650 kr

Barn 3-12 år (0-3 år gratis) 520 kr

Obligatorisk utvask 500 kr per hytte

Gjestehus med god standard
2 enketsenger med mulighet for køyeseng eller sovesofa og eget bad. 3-4 personer per rom 

Ungdom og voksne fra 13-99 år 750 kr

Barn 3 - 12 år (0 - 2 år gratis) 600 kr

Obligatorisk utvask 1250 kr per etasje

Sengetøy og håndkle 100 kr per person 

Per døgn inkl. mat 

Prisene inkluderer 4 måltider per døgn. Frokost, matpakkelunsj, middag og kveldsmat. Kveldsmat 

serveres senest kl 19.00. Man kan ta med kaker, snaks eller frukt etter eget behov.  Strand har tilbud om 

kiosk dersom det er av interesse. 

"Prisklasse 2" med høyere standard på mat
Inkl. enkel frokost, servert lunsj,  middag med dessert og kveldsmat. 

Per døgn inkl. mat

Prisene inkluderer 4 måltider per døgn. Frokost, lunsj, middag med dessert og kveldsmat. Kveldsmat 

serveres senest kl. 20.00. Man kan ta med kaker, snaks eller frukt etter eget behov. Frukt, kaker mm. fra 

Strand kommer evt. i tillegg. Strand har tilbud om kiosk dersom det er av interesse. 

Prisliste barn og ungdom

i helger og skoleferie 2022
Prisene gjelder grupper over 30 personer.      20-30 pers. + 10%        10-20 pers. + 15% 

"Prisklasse 1" med enkel standard på mat
 Inkl. enkel frokost, matpakke til lunsj, middag uten dessert og kveldsmat. 


