
Hel vecka Kortvecka Weekend

(sön-sön) Pris (SEK) (sön-tors) Pris (SEK) (tors-sön) Pris (SEK)

v.50 2 500 kr v.50 1 450 kr v.50 2 300 kr

v.51 Jul ** 11 900 kr v.51 finns ej v.51 finns ej

v. 52 Nyår * * 11 900 kr v. 52 finns ej v. 52 finns ej

v. 1 * finns ej v. 1 * finns ej v. 1 * 8 000 kr

v. 2 4 100 kr v.2 2 900 kr v.2 3 600 kr

v. 3 4 100 kr v.3 2 900 kr v.3 3 600 kr

v. 4 4 100 kr v.4 2 900 kr v.4 3 600 kr

v. 5 4 100 kr v.5 2 900 kr v.5 3 600 kr

v. 6 4 100 kr v.6 2 900 kr v.6 3 600 kr

v.7 sportlov 11 500 kr v.7 sportlov finns ej v.7 sportlov finns ej

v.8 sportlov 11 500 kr v.8 sportlov finns ej v.8 sportlov finns ej

v.9 sportlov 11 500 kr v.9 sportlov finns ej v.9 sportlov finns ej

v.10 8 000 kr v.10 3 900 kr v.10 5 600 kr

v.11 8 000 kr v.11 3 900 kr v.11 5 600 kr

v.12 8 000 kr v.12 3 900 kr v.12 5 600 kr

v.13 8 000 kr v.13 3 900 kr v.13 5 600 kr

v.14 påsklov 7 500 kr v.14 påsklov finns ej v.14 påsklov finns ej

v.15 5 800 kr v.15 4 000 kr v.15      4 000 kr 

v.16  3 600 kr v.16  2 000 kr v.16       3 000 kr 

v.17 - v.49 3 000 kr v.16 - v.49 1 800 kr v.16 - v.49 2 500 kr

All uthyrning ankomst kl. 15.00, senast avlämning kl.11.00, bytesdag söndag-söndag

Prislista för säsong 2022 och 2023

Snövägen 84B Träskallebo
Pris 2022/2023

* Städning kan erbjudas, debiters i förskott och ska ske direkt till entreprenör i samband med avresa.

* hyrs ut ons-sön

* * hyrs ut ons-ons



Hel vecka Kortvecka Weekend

(sön-sön) Pris (SEK) (sön-tors) Pris (SEK) (tors-sön) Pris (SEK)

v.50 3 000 kr v.50 1 950 kr v.50 2 500 kr

v.51 Jul * * 13 800 kr v.51 Jul finns ej v.51 Jul finns ej

v.52 Nyår * 13 800 kr v.52 Nyår finns ej v.52 Nyår finns ej

v. 1 * finns ej v. 1  * finns ej v. 1  * 9 000 kr

v.2 4 600 kr v.2 3 000 kr v.2 3 700 kr

v.3 4 600 kr v.3 3 000 kr v.3 3 700 kr

v.4 4 600 kr v.4 3 000 kr v.4 3 700 kr

v.5 4 600 kr v.5 3 000 kr v.5 3 700 kr

v.6 4 600 kr v.6 3 000 kr v.6 3 700 kr

v.7 sportlov 12 800 kr v.7 sportlov finns ej v.7 sportlov finns ej

v.8 sportlov 12 800 kr v.8 sportlov finns ej v.8 sportlov finns ej

v.9 sportlov 12 800 kr v.9 sportlov finns ej v.9 sportlov finns ej

v.10 8 500 kr v.10 4 200 kr v.10 5 800 kr

v.11 8 500 kr v.11 4 200 kr v.11 5 800 kr

v.12 8 500 kr v.12 4 200 kr v.12 5 800 kr

v.13 8 500 kr v.13 4 200 kr v.13 5 800 kr

v.14 påsklov 9 500 kr v.14 påsklov finns ej v.14 påsklov finns ej

v.15 5 500 kr v.13 4 800 kr v.13 4 900 kr

v.16 4 600 kr v.16  3 500 kr v.16       4 000 kr 

v.17 - v.49 3 500 kr v.16 - v.49 2 000 kr v.16 - v.49 2 800 kr

All uthyrning ankomst kl. 15.00, senast avlämning kl.11.00, bytesdag söndag-söndag

* hyrs ut ons-sön

Pris 2022/2023

* Städning kan erbjudas, debiters i förskott och ska ske direkt till entreprenör i samband med avresa.

Snövägen 84A Björnidet

* * hyrs ut ons-ons




