Hinnasto 2017
Toimisto avoinna 1.6–31.8 (klo.14-22)
(kevät / syksy sopimuksen mukaan)

+358 45 1209 365

Mökki 1
(1.6 – 31.8)

60m2

ma klo.16 -ma klo. 12

(viikkovuokra) juhannusviikonloppu
(1.5. - 31.5.)

4+2 henkilöä

825 €

Hintaan sisältyy:

+ 150 €

pedatut sängyt

tulo klo.16 – lähtö klo.12

(1.9 – 24.9) perusmaksu (max 4 henk.)

oma ranta ja sauna

250 €

hyvin varusteltu keittiö

vrk.hinta: lisävuorokausi/mökki

90€/vrk

TV, radio, laajakaista

lisähenkilöt

25 €/vrk

pesukone, soutuvene

loppusiivous

+ 100 €
36m2

Mökki 2 & 3
(1.5. - 24.9.)

polttopuut
4 henkilöä

tulo klo.16 – lähtö klo.12

vrk.hinta: perusmaksu 2 henkilöä

100€/mökki/vrk

Hintaan sisältyy:

perusmaksu 3 henkilöä

130€/mökki/vrk

pedatut sängyt

perusmaksu 4 henkilöä

160€/mökki/vrk

hyvin varusteltu keittiö

lisävuorokausi/mökki

90€/vrk

TV, radio, laajakaista

lisähenkilö

25 €/yö

lemmikki (mökki 3)

+ 25 €

Mökki 2:

juhannusviikonloppu

+ 150 €

takka, polttopuut sisältyy

loppusiivous

+ 100 €

Mökki 3: lemmikeille

Minimökki
Edullinen!

2 henkilöä

Kerrossänky + tuoli

1 henkilö

6m2
50 €

pedatut sängyt

30 €
6m2

suihku huoltorakennuksessa

70 €

pedatut sängyt ja oma suihku

45 €
9m2

jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, TV

70 €

pedatut sängyt, suihkutilat vieressä

45 €
9m2

jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, TV

2 henkilöä

70 €

pedatut sängyt, suihkutilat vieressä

1 henkilö

45 €

jääkaappi, mikro, kahvinkeitin, TV

Mökki 4

Viihtyisä minimökki!

2 henkilöä

Kerrossängyllä.

1 henkilö

Sinulle ja Minulle!

(27.5. - 27.8)

Mökki 5

(27.5. - 27.8)

(27.5. - 27.8)

2 henkilöä
1 henkilö

Mökki 6
Parivuode 120 sm

(27.5. - 27.8)

Matkaparkki ja telttapaikkoja (ei ennakkovarauksia)
6 parkkipaikaa
6 telttapaikkaa

Huom!
Grännäs Homestead
Uttistentie 27
21660 Nauvo

Asuntovaunu tai -auto
lisähenkilöt
teltta
henkilöt
polkupyörävuokra
sauna
rantasauna

30€/vrk (2 henk.)
2,50€/vrk/henk.
15€/vrk
5€/henkilö/vrk
15€/pyörä/vrk
20€/h
25€/h

SFC 25€/vrk (2 henk.)
sis.sähkö
grillipaikka ja ulkokeittiö
suihku ja uimaranta
puulämmitteinen
saunavene

Korttimaksuilla hintoihin lisätään kulumme +3%
www.grannashomestead.fi
info@grannashomestead.fi
facebook/grannashomestead

Bank: Nauvon Osuuspankki
IBAN: FI79 5560 0920 0278 11
BIC/SWIFT: OKOYFIHH

