ARGOS, lägenhet

Engelska grundet

Argos

Ett rymligt kök som också fungerar som gemensamhetsutrymme. Här finns ordentliga utrymmen
för matlagning och på kvällen kanske en film lockar, efter att ni sett solnedgången från fönstret!

ARGOS, lägenhet för 8-10 personer, husdjur ej tillåtna.
2:e Fyrvaktarens f.d. lägenhet. Stor 2-rumslägenhet med stort kök (storstuga), dusch och wc. Utsikt mot fyren
och havet. 8 bäddar (två extra möjliga!) varav ett rum med dubbelsäng och en våningssäng, ett rum med
våningssäng och en dubbelsäng samt en bäddsoffa. Passar för den större familjen, eller kanske två familjer som
vill dela boende. Stort kök, diskmaskin finns, tv med dvd & blu ray-spelare finns i köket. Matplats för 10
personer.
VÅR*, Vecka 17-24:
Fredag till söndag: 6.500 kr
Torsdag till söndag: 7.500 kr
1 vecka söndag till söndag: 11.800 kr

SOMMAR, Vecka 25-33:
Torsdag till söndag: 8.800 kr
Söndag till torsdag: 10.200 kr
1 vecka torsdag till torsdag eller sön till sön 12.700 kr

HÖST*, Vecka 34-41:
Fredag till söndag: 6.500 kr
Torsdag till söndag: 7.500 kr
1 vecka söndag till söndag: 11.800 kr

Tillägg: Lakanset med duschhanduk 125 kr/ set.
Slutstädning 1200 kr.

*Möjlighet att boka hela lägenheten enstaka nätter söndag
till torsdag. Pris efter antal personer och tillgång. Kontakta oss.
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ARGOS, lägenhet

Sovrum 1, rum med utsikt mot fyren. Två enkelsängar som är placerade som dubbelsäng 160cm. En
våningssäng. Täcken och kuddar i varje säng.

Sovrum 2, rum med utsikt mot gården. En våningssäng och två enkelsängar som är placerade som dubbelsäng
160 cm, går att flytta i sär vid behov. En dagbädd som går att bädda ut till 160 cm (ersätter första våningssängen
t.h. i bild ovan.) Rummet fungerar också bra som ett gemensamhetsutrymme.
Köket/storstugan har matplats för 10 personer och är utrustat för självhushåll. Utrustning: Spis med ugn,
kombinerad kyl/frys, ny diskmaskin, mikro, kaffebryggare, vattenkokare, porslin för 10 personer, utrustning för
matlagning. Utemöbler och bänkar finns runt boendet. Kolgrillar finns att låna, stor grillplats finns ute på
klipporna. Förbrukningsartiklar som diskmedel och städmaterial ingår. Gästen tar själv med kaffefilter (¼),
grillkol, hygienprodukter och kryddor (salt och svartpeppar finns i köket).

Välkomna!
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