PRISLISTA 2014 ( priserna inkl. moms)
ÖVERNATTNING

1 dygn

2 dygn

3 dygn

följande dygn

Enrumslägenhet för en pers.
Enrumslägenhet för två

90 €
120 €

160 €
210 €

220 €
290 €

60 €/dygn
80 €/dygn

Tvårumslägenhet för en pers.
Tvårumslägenhet för två
Tvårumslägenhet för tre
Tvårumslägenhet för en familj
(1-2 extrabäddar, för barn under 16 år)
Tvårumslägenhet för fyra
(1 extrabädd)
Tvårumslägenhet för fem
extrabäddar)

120 €
150 €
180 €
180 €

220 €
260 €
300 €
300 €

310 €
360 €
410 €
410 €

90 €/dygn
100 €/dygn
120 €/dygn
120 €/dygn

195 €

330 €

455 €

135 €/dygn

210 €

345 €

470 €

150 €/dygn (2

Frukost ingår i priserna. Priserna är €/dygn/lägenhet enligt personantal. Husdjur är tillåtna i en del av
hotellets rum. Avgift för husdjur är 15 €/dygn.

GRUPP PRISER 2014
ÖVERNATTNING

1 dygn/pers

2 dygn/ pers 3 dygn/pers

följande dygn

10 -19 personer
20 – 35 personer
35 – 42 personer

58 €
55 €
50 €

104 €
99 €
90 €

142 €
134 €
120 €

38 €/pers/dygn
35 €/pers/dygn
30 €/pers/dygn

Extrabädd

15 €

30 €

45 €

15 €/henk/vrk

Frukost ingår i priserna. Priserna är €/ dygn/ pers. Kapaciteten uppgår till 54 bäddar maximalt i hotellet
inklusive extrabäddarna. Man kan få hotellet privatbeställt om gruppen storlek är över 35 personer. Över
20 personers grupper erhåller en gratis plats, över 35 personer 2 gratis platser.

Simpsiönkullas – Hotel & Restaurant
Yläkalliontaival 12 (Mastontie), 62100 Lapua
puh. 06-4338 560, info@simpsionkullas.fi www.simpsionkullas.fi

MÖTES- OCH GRUPPSERVERING
Möteskaffe med bulle 6 €/ pers.

Möteskaffe med salt tilltugg 7 €/pers.

Lunchbuffé
Middagsbuffé

15€/ pers. min. 15 personers grupp
18 €/pers. min.15 personers grupp

För grupper mindre än 15 personer debiteras en extra avgift på 3€/pers. för lunch/ middags buffé. I lunch
och middags buffén ingår sallader och varmrätt, bröd, smör, måltidsdrycker samt kaffe.
Julbord samt andra festmåltider
1 – 10 pers.
38 €/pers.

11 – 20 pers.
35 €/pers.

21 – 40 pers.
30 €/pers.

41 – 80 pers.
28 €/pers

Restaurang/ mötessalen är anpassad för grupper upp till 80 personer. Utrymmet är delbart till två 40
personers utrymmen. För mötesutrymmet debiteras ingen hyra. Projektorduk, dataprojektor, WLAN och
ljudanläggning finns tillhanda.
HOTELLSEMESTER
Danspaket;

i övernattningspriset för nätter mellan lö-sö ingår inträdesbiljetter till Latosaari eller Luhrikka
dansbanor.

Slalompaket; 4 timmars liftkort ingår i övernattningspriserna, åt alla i lägenheten, då Simpsiö backen är
öppen.

Teaterpaket; Kombinera din vistelse i hotellet med ett teaterbesök i antingen Lappo teater, Seinäjoki
Stadsteater eller Vasa Stadsteater.

Även biljetter till rekreationsbadet Sateenkaari, bowlinghallen och gym kan köpas via hotellet. Fråga mera
om hotellpaketen!
GRUPPSEMESTER
För grupper som övernattar och äter bjuder vi på en timmes lång guidad rundtur med gruppens egen
buss.Rekreations och företagsdagarnas program ordnas av Komiat Hetket/ Vesa Mäyry, natur och
vildmarksguide. Kanot utflykter på Lappo å ordnas av företaget Lakeuden Elämyspalvelu, Kauko
Huhtaluhta.
Simpsiönkullas – Hotel & Restaurant
Yläkalliontaival 12 (Mastontie), 62100 Lapua
puh. 06-4338 560, info@simpsionkullas.fi www.simpsionkullas.fi

