ENGELSKA GRUNDET, lägenhet

Engelska grundet
Argos

ENGELSKA GRUNDET, lägenhet för max 8 personer OBS! Husdjur ej tillåtet!
1:e fyrvaktarens f.d. bostad. 3-rumslägenhet med kök, dusch och wc. Utsikt mot fyren och havet.
Sovrum 1: en dubbelsäng. Sovrum 2: en våningssäng Sovrum 3: 1 dubbelsäng och en våningssäng. Passar för
den större familjen, eller kanske två familjer som vill dela boende.
Prislista 2022
VÅR/FÖRSOMMAR, Vecka 17-24
Fredag till söndag: 5.800 kr
Torsdag till söndag: 6.500 kr
1 vecka söndag till söndag: 9.500 kr

SOMMAR. Vecka 25-32
Torsdag till söndag: 7.200 kr
Söndag till torsdag 8.800 kr
1 vecka torsdag till torsdag eller söndag till söndag: 11.200 kr

HÖST*, Vecka 33-39*
Fredag till söndag: 5.800 kr
Torsdag till söndag: 6.500 kr
1 vecka söndag till söndag: 9.500 kr
* vecka 36-39, endast vistelse tors/fred-sönd. Söndagar-torsdagar endast för grupper/ större sällskap. Kontakta
oss för mer info.
Vad ingår: I stughyran ingår förbrukningsartiklar som toalett/hushållspapper, diskmedel, disktrasa,
diskhandduk och städmaterial för städning. Täcke och kudde finns till varje säng.
Gästen tar själv med: Lakan/ handduk, kaffefilter ¼, kryddor, hygienprodukter som handtvål mm.
Kostnad för båttransport ingår ej i stughyran T/R 110 kr/ vuxen, T/R 70 kr /barn 2-15 år. Betalas på plats i
receptionen vid utcheckning.
Tillval: Lakanset med duschhandduk 125 kr/set, bäddning och urbäddning ingår ej.
Avresestädning 1200 kr, diskning, urbäddning och soptömning ingår ej. Tillval bokas senast 14 dagar innan
ankomst och betalas vid utcheckning.
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ENGELSKA GRUNDET, lägenhet

Sovrum 1, rum med utsikt mot fyren. Två enkelsängar som är placerade som dubbelsäng
180 cm. Går att flytta isär vid behov.

Sovrum 2, rum med utsikt mot fyren. En våningssäng (bild nedan t.h.)

Sovrum 3, rum med utsikt mot gården (bild ovan t.v.). En våningssäng och två enkelsängar som är
placerade som dubbelsäng 160 cm, går att flytta i sär vid behov. Bord med fyra stolar.

En varsam ytskiktsrenovering som tapetsering har genomförts senaste åren. Övriga ytor som tex köket har
behållits i sitt originalskick från fyrvaktartiden!
Köket har matplats för 6-8 personer. Ett litet matbord finns även i det större sovrummet.
Köket är utrustat för självhushåll.
Utrustning: -Spis med ugn -kombinerad kyl/frys -mikro -kaffebryggare, -vattenkokare, -porslin för 8
personer, -enklare men god utrustning för matlagning. Utemöbler och bänkar finns runt boendet. Kolgrill
finns att låna, stor grillplats finns ute på klipporna. Boendet värms upp med element.
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