Lite av vad vi erbjuder och vad det kostar 2017
Tack för att du visar ett intresse för vad vi gör på Ösjönäs. Kul! Nedan hittar du mer info om vad du
kan välja att göra hos oss och vad det kostar. Vänligen notera att allt behöver bokas i förväg, i
synnerhet boende, bastu och ridning brukar bokas fullt fortast. Du hittar mer info på vår hemsida
ösjönäs.se och vår facebook-sida. Väl mött!
Boende:


Boende i gästrum 495 kr per person och natt i dubbelrum (vi
har 18 bäddar i gästrum) inkl frukostbuffé, lakan och städ
(enkelrum 695 SEK per pers).



Boende i Vinkelboda 295 kr per person och natt inkl frukost,
minimidebitering 10 personer max 16 pers.



Boende Strandsmedjan & Sjökojan 995 SEK för 2 pers inkl frukostbuffé lakan och städ per
natt eller weekend/2 dagar 1795 SEK.



Timmerstugan 995 SEK per dygn (weekend/2 dagar 1795 SEK)
med egen städning och egna lakan max 6 pers.



Boende i vår vildmarkscamp – bo på tältsäng i egen sovsäck i en av
våra stora mysiga tentipis, 195 kr per person och natt inkl frukost
(serveras i matsalen kl 8-9)
Tillägg (om det inte redan ingår): Lakan 80 SEK per set.
Avresestäd: 100 SEK per pers.

Mat:
Frukostbuffé 79 SEK
Lunch/lunchpaket 95 kr per person
Kvällens middag 195 kr
Grillbuffé/middag lördagkväll 275 kr per
person

Paddling:
 Enmans kajak - halvdag (2-4 timmar): 199 kr, heldag (4-8
timmar): 249 kr, dygn: 299 kr, vecka 999 kr
 Tvåmans kajak - halvdag (2-4 timmar): 249 kr, heldag (48 timmar): 349 kr, dygn: 399 kr, vecka 1499 kr
 Kanadensare - halvdag (2-4 timmar): 199 kr heldag (4-8
timmar): 249 kr, dygn 299 kr, vecka 1299 kr
 Roddbåt - halvdag (2-4 timmar): 199 kr, heldag (4-8
timmar): 249 kr, dygn: 299 kr, vecka 1299 kr
 SUP - Stand up paddling – 1 timme 199 kr, halvdag (2-4
timmar): 299 kr, heldag (4-8 timmar): 399 kr

Ridning:
• Två timmars tur 595 SEK med fika – erbjuds flera gånger i veckan
året runt
• Halvdagsturer 795 SEK med fika – erbjuds varje vecka mars-nov
 Heldagsturer, 1 245 SEK med lunch och kaffe – erbjuds varje
vecka maj-sept
 Flerdagsturer erbjuds maj-sept vänligen se hemsidan och/eller
maila för mer info om datum och priser.

Cyklar:
Mountainbike 199 SEK heldag (169 SEK halvdag) standardcykel från Scott
Mountainbike 349 SEK heldag (249 SEK halvdag) mycket bra cykel från Scott

Bastu & Badtunna
Bastu & Badtunna: 1 995 SEK uppeldat
och klart för hela kvällen och för hela
gruppen
Endast badtunna: 1100 SEK uppeldat
och klart för hela kvällen och för hela
gruppen
Bastu: Grupp från 6 personer och fler:
695 SEK för 2 timmar
Flytbastu: 1 - 5 personer: 295 SEK för 2
timmar

Andra aktiviteter:

Höghöjdsbana: 295 SEK per person (kan du boka varje vecka april-okt)
Vill du leka man mot man, ha kul tillsammans och/eller stärka din grupp? Vi gör teambuildande och
roliga lekfulla lagaktiviteter samt mångkamper av vitt skilda slag. Pris exempel 295 SEK per person
för 2 timmars program.
Expedition Vildmark – en lagtävling som innehåller utmaningar under tidspress såväl som tankeklur –
skräddarsys efter din grupp. 295 SEK per person

Yoga, Qi Gong och mindfulness
Vi har stora och små lokaler inne som passar om det
regnar och gör annars pass utomhus. Lägg till ett eget
pass för din grupp när det passar er eller häng med när
vi har öppna tillfällen (de flesta morgnar innan frukost t
ex). Se hemsidan för bokningsbara helger med olika
yogapaket.

För att boka och fråga - vildmark@osjonas.se eller +46 505 250 22
Välkommen till ditt nästa äventyr!

