Molslaboratoriet - Prisliste
Molslaboratoriet tilbyder forskellige kursusophold – skræddersyet til netop dine behov.
Vi tilbyder ophold én eller flere dage og med eller uden forplejning.
Alle priser er pr. person pr. døgn og inkluderer adgang til det aftalte antal værelser,
kursuslokaler, grupperum, opholdsstue samt WiFi, AV-udstyr og kopimaskine.
Priserne er inkl. 25 % moms.
Ophold med fuld forplejning: Kr. 1.435/1.585 (hverdag/weekend)
• Min. 15 personer
• Morgenbuffet
• Frokostbuffet
• Middag (2 retter)
• Frugt og isvand hele dagen
Ophold på egen forplejning: Kr. 435
• Min. 15 personer
• Adgang til køkken, kursuslokaler, fællesrum - samt det aftalte antal værelser
• 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. 595/695 (hverdag/weekend)
• Min. 15 personer
• Formiddagskaffe/te m. brød
• Frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
• Eftermiddagskaffe/te m. kage. Frugt og isvand hele dagen
Tilvalg pr. person:
• Kaffe/te, brød/kage, småkage/chokolade: á kr. 25
• Festmiddag: tillæg kr. 195
• Natmad: kr. 90
• Økologisk øl/vand: kr. 25
• Vin: kr. 150 (medbringes drikkevarer – beregnes proppenge kr. 75 pr. person)
• Frokostbuffet: kr. 235
• Middag - 2 retter: kr. 235
• Festmiddag - 3 retter: kr. 395
• Sengelinned og 2 håndklæder: kr. 85
Vilkår
Alle ophold afregnes med min. 15 personer. Indkvartering sker som udgangspunkt
i delt dobbeltværelse. Tillæg for enkeltværelser (kr. 225/pers) kan forekomme.
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. 25% moms.
Booking
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