Molslaboratoriet - Prisliste
Molslaboratoriet tilbyder flere forskellige slags kursusophold. Der kan vælges mellem
ophold over en eller flere dage samt ophold med eller uden forplejning. Kig i oversigten
og find det ophold og eventuelle tilvalg, som passer til netop jeres behov.
Alle priser er pr. person pr. døgn (inkl. moms). Inkluderet i prisen er adgang til
kursuslokaler med computere, trådløst netværk, AV-udstyr og kopimaskine samt til
grupperum, opholdsstue og det aftalte antal værelser.
Ophold med fuld forplejning: Kr. 1375/1475 (weekend)
• Minimum 15 personer
• Morgenbuffet
• Frokostbuffet
• Middag (2 retter)
• Frugt og isvand i mødelokalet
Ophold på egen forplejning: Kr. 425
• Minimum 15 personer
• Adgang til køkkenfaciliteter, service og opvaskemaskine
• Sengelinned og håndklæde medbringes (eller lejes kr. 85/pers)
• Stedet afleveres opryddet og rengjort (kan evt. bestilles mod betaling)
• Vi forbeholder os ret til at fremsende regning for mangelfuld rengøring
Dagskursus: Kr. 545/645 (weekend)
• Minimum 15 personer
• Formiddagskaffe/te m. hjemmebagte boller
• Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
• Eftermiddagskaffe/te m. hjemmebagt kage. Frugt og isvand
Tilvalg pr. person:
• Kaffe/te, hjemmebagt brød/kage, småkage/chokolade: á kr. 25
• Festmiddag: tillæg kr. 190
• Natmad: kr. 90
• Økologisk øl/vand: kr. 25
• Vin: kr. 155 (ved medbragt vin - proppenge kr. 65 pr. person)
• Frokostbuffet: kr. 195
• Middag - 2 retter: kr. 205
• Festmiddag - 3 retter: kr. 395
• Sengelinned og 2 håndklæder: kr. 85
Vilkår:
Alle ophold afregnes med min. 15 personer. Tillæg for enkeltværelser (kr. 220) kan
forekomme. Pensionsprisen pr. døgn forudsætter, at der ikke modregnes for måltider,
der ikke benyttes. Endeligt deltagerantal skal være os i hænde senest 1 uge før
ankomstdagen. Reservationen er bindende, - ved afbestilling senere end 30 dage før
kursets start, beregnes et afbestillingsgebyr på 10 % af det aftalte beløb, - dog min. kr.
5.000. Alle priser er inkl. moms.
Booking
Anni Kjeldsen, Molslaboratoriet, Strandkærvej 6, Femmøller, 8400 Ebeltoft
Tlf.: 8752 7250 · anni@molslab.dk · www.molslab.dk

„Skønt med stilheden
– og mørket!“
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