PRISLISTA

Från 1 april 2021

För period 11 juni – 15 aug 2021, se sommarprislista

Hotellet

Priser per rum inkl. frukost:
Svit
Dubbelrum Standard
Dubbelrum Small
Familjerum 1-2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer

1755kr per natt
1495kr per natt
1185kr per natt
1185kr per natt
1665kr per natt
2095kr per natt
2375kr per natt
2635kr per natt

Dubbelrum Small och Familjerum har dusch och toalett i nära anslutning till rummet.
De flesta av våra rum har utgång till altan. Vill du ha en frukostkorg till rummet, säg till dagen innan
så ordnar vi det.
Norrfällsviken Rum & Kök är medlem i Visita – Svensk besöksnäring och följer deras
avbokningsregler.
Som privatperson/enskilda bokningar har du möjlighet att avboka ditt rum utan kostnad fram till
kl.18.00 dagen före ankomst.
Extra säng, vuxen
250kr per person och natt
Extra säng, barn 2-15år
150kr per barn och natt
Husdjur, som hund och katt, är välkomna i våra Dubbelrum Small. 150kr per rum och natt.
Säg till vid bokningstillfället.

Vandrarhemmet

300kr per bädd och natt.
Tillgång till kök för självhushåll. Sällskapsrum med TV. Dusch och toalett i korridoren.
Du slutstädar själv.
Tillval: Sänglinne+handduk
Frukost på hotellet
Slutstädning

215kr per set.
125kr per st.
150kr per st.

__________________________________________________________________________________
Norrfällsviken Rum & Kök
Lostigen 12, 873 97 Mjällom

www.norrfallsviken.com

Telefon: 0613-212 55
E-post: info@norrfallsviken.com

PRISLISTA SOMMAR 2021
Hotellet

11 juni – 15 aug.

Priser per rum och natt inkl. frukost:
Antal nätters övernattning
Svit
Dubbelrum Standard
Dubbelrum Small
Familjerum 1-2 personer
3 personer
4 personer
5 personer
6 personer

1 natt

2 nätter

3 eller fler nätter

1995kr
1695kr
1345kr
1345kr
1895kr
2385kr
2695kr
2995kr

1855kr
1575kr
1250kr
1250kr
1760kr
2215kr
2505kr
2785kr

1755kr
1495kr
1185kr
1185kr
1665kr
2095kr
2375kr
2635kr

Dubbelrum Small och Familjerum har dusch och toalett i nära anslutning till rummet.
De flesta av våra rum har utgång till altan. Vill du ha en frukostkorg till rummet, säg till dagen innan
så ordnar vi det.
Norrfällsviken Rum & Kök är medlem i Visita – Svensk besöksnäring och följer deras
avbokningsregler.
Som privatperson/enskilda bokningar har du möjlighet att avboka ditt rum utan kostnad fram till
kl.18.00 dagen före ankomst.
Extra säng, vuxen
250kr per person och natt
Extra säng, barn 2-15år
150kr per barn och natt
Husdjur, som hund och katt, är välkomna i våra Dubbelrum Small. 150kr per rum och natt.
Säg till vid bokningstillfället.

Vandrarhemmet

300kr per bädd och natt.
Tillgång till kök för självhushåll. Sällskapsrum med TV. Dusch och toalett i korridoren.
Du slutstädar själv.
Tillval: Sänglinne+handduk
Frukost på hotellet
Slutstädning

215kr per set.
125kr per st.
150kr per st.

__________________________________________________________________________________
Norrfällsviken Rum & Kök
Lostigen 12, 873 97 Mjällom

www.norrfallsviken.com

Telefon: 0613-212 55
E-post: info@norrfallsviken.com

