Marguse Spordibaasi hinnakiri
1. LAAGRI ja SEMINARI PAKETID
LASTELAAGRI PAKETT 2 – 4 kohalistet tubades

23 EUR ööpäev/inimene

TÄISKAVANUTE LAAGRI PAKETT 2 – 3 kohalistes tubades

27 EUR ööpäev/inimene

SEMINARI PAKETT 1 – 3 kohalistes tubades,toitlustus, seminariruumi kasutus - hind kokkuleppel
•
•
•

•
•
•
•
•

hinnad sisaldavad käibemaksu
paketid sisaldavad majutust ja toitlustust (hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök)
võimalus tellida lisatoitlustust:
1. supp
2. tükipraad
paketid kehtivad laagrigruppidele alates 10 inimest
paketid kehtivad laagrite kestvusele alates neljast (k.a.) päevast
pakettide puhul rakendatakse põhimõtet, et erinevad ööbimisega seotud toad
komplekteeritakse võimalikult täis
paketid sisaldavad tasuta treenerimajutust koos toitlustusega (1 treener/juhendaja 15 inimese
kohta)
pakettide hindadele muid soodustusi ei rakendu

2. KOGU KOMPLEKSI RENT – hind kokkuleppel
Hind sisaldab majutust koos hommikusöögiga, majasaale,majasaunade ja Marguse puhkekeskuse
õueterritooriumi kasutamist ( järv, palliplatsid jne).

3. APARTEMENT
3- toaline apartment eraldi sissekäigu, köögi, WC ja saunaga

89 EUR ööpäev

5. HOTELLI JA KÜLALISTEMAJA TUBA
(* sisaldab hommikusööki)
Tubades WC, dušš ja TV

Ühekohaline numbrituba

35 EUR ööpäev

Kahekohaline numbrituba

55 EUR ööpäev

Kolmekohaline numbrituba

60 EUR ööpäev

Neljakohaline numbrituba

69 EUR ööpäev

Peretuba

69 EUR ööpäev

Kolmekohaline tuba sauna ja mullivanniga

80 EUR ööpäev

Lisavoodi koos hommikusöögiga

15 EUR ööpäev

6. RUUMIDE RENT
Seminariruumi rent 1 tund

15 EUR tund

Seminariruumi rent päev
*Päeva hind sisaldab 8 tundi

70 EUR päev

Söögisaali rent 1 tund

13 EUR tund

Söögisaali rent päev

85 EUR päev

Majasauna rent (elektriküttega) õhtu

50 EUR

Majasauna rent (elektriküttega) 2h

25 EUR

7. TOITLUSTUS
Lisa hommikusöök rootsi lauas

6 EUR inimene

Lõuna – või õhtusöök

8 EUR inimene

3- e käiguline buffet lõuna - või õhtusöök

10 EUR inimene

*Seminari kohvipausid ,peolauad, gateringiteenus -

hinnad kokkuleppele

8. MUUD TEENUSED
Telkimine

10 eur telk

*sisaldab pesemisvõimalust spordibaasi saunades

Käimiskeppide laenutus, päev

4 eur

Aerusurfi laua rent 1h

10 eur

Aerusurfi laua rent, päev

40 eur

Jalgratta rent, päev

10 eur

Paadirent Marguse paisjärvel, 1 h

5 eur

