Konferens boende mat Underhållning

Konferenser i

underbar skärgårdsmiljö
Massor av prisvärda och
härliga paketerbjudanden

Aktiviteter för hela familjen!

Bokning 0613-213
82 eller boka online:
www.norrfallsvikenscamping.com
Norrfällsvikens
Camping,
Stugby
& Marina

b oe nde Pr esent at io n
Hotellrum

2 bäddar, bäddat och klart med
sänglinne, liten och stor handduk,
städning och frukost. Boende med
hög standard, bara 2-3 meter från
vattnet i nybyggda sjöbodar i bryggbyn.

Campingstugor

Självhushållsstugor

4-6 bäddar, dusch, WC, kök komplett
med husgeråd, kabel-TV och möjlighet
till trådlöst internet.

Övernattningsstugor

Resonemang om utveckling på jobbet har ni i
vår nya topputrustade konferenslokal med panoramautsikt mot Norrfällsvikens fiskeläge som
etablerades på tidigt 1600-tal.
Maten avnjuter ni på pittoreska Fiskarfänget,
den populära hamnkrogen som sedan 25 år
drivs i en av fiskelägets sjöbodar.

4 bäddar, spisplatta och kylskåp,
komplett med husgeråd.
Dusch och WC finns i intilliggande
servicehus.

3 bäddar. Kylskåp, spisplatta komplett med husgeråd. Dusch och WC
finns i intilliggande servicebyggnad.

Fritiden erbjuder obegränsade möjligheter med
allt från bastuflotte och Vildmarksbad vid havet
till ”prova på golf”, notdragning och sköna
promenader längs stigar och motionsspår i
Norrfällsvikens naturreservat.
Välkommen till Norrfällsviken!
Lars och Andreas Edlund,
Ägare av
Norrfällsvikens Camping, Stugby & Marina

Husvagnsplats Deluxe

Båtplats

div er se pr iser
Priser, Fest- och konferenslokal
Konferenslokal 1500:-/del/dag inkl. vatten,
frukt 08.00-22.00
Båda 3000:-/dag inkl. vatten, frukt

Ligger vid havet. Alla platser har
gräs, el, kabel-TV, vatten, avlopp
och möjlighet till trådlöst internet.

Båtplats med el, vatten och möjlighet
till trådlöst internet.

Fest och bröllop
3 dagar, kl 12.00 dagen innan till kl 12
dagen efter 5000:- exkl. städning.
Städning 1000 kr.
Doplokal 1 dag, kl 08.00-22.00
2000:- exkl. städning.
Städning 500 kr.

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

k o nfe re n s o ch fest lo k a ler

Vår konferens- och festlokal, med plats för 80-100 personer, ligger
med panoramautsikt över fiskeläget topputrustad med pc-kanon,
mediacenter, wlan etc.
Lokalen kan möbleras om så det passar just ditt arrangemang.
Skol- eller biosittning, i öar eller för bröllop, fest eller dop. I entrén
finns två toaletter med skötbord, fåtöljer, bord och en enklare bar.
I lokalen finns också kök komplett med porslin, ugn, kyl, frys och
diskmaskin, allt för att lokalen ska kunna utnytjas för catering eller
självackordering.
Lokalen ligger bara 100 meter från Norrfällsvikens vackra kapell
och Restaurang Fiskarfänget. Lokalen är alltså perfekt för härliga
skärgårdskonferenser, bröllop, dop eller fest.

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

Aktiv ite te r

Notdragning
Fiske på traditionellt sätt.Grillbuffé
kan köpas till och kombineras med
notdragningen. Perfekt för den
större gruppen som vill hitta på
något med kompisarna, födelsedagsfest eller konferensen.
Pris per person 125:(Minst 20 personer.)

Bastuflotten
Boka Norrfällsvikens bastuflotte och
ta ett härligt, svalkande dopp i havet
direkt efter att ni bastat mitt ute i viken.
Bastuflotten är perfekt att hyra med
kompisarna, födelsedagsfesten eller
konferensen. Alla som hyr bastuflotten
får låna en nyckel för att kunna utnyttja
servicehuset vid marinan som är utrustad
med dusch, toalett, kök m.m.
Per tillfälle 1295:-

Bastu och vildmarksbad
Vi har två härliga vedeldade vildmarksbad för 6-8 personer. Perfekt om man vill
hitta på något med kompisarna, födelsedagsfest eller konferens.
Ni bestämmer en tid när ni vill att badet
skall vara uppvärmt och klart. Vår vedeldade bastu ingår gratis om man hyr
vildmarksbadet. Vildmarksbadet rymmer
6-8 personer och det ingår även en
mindre korvbricka.
Per tillfälle 995:-

Norrfällsvikens spa-lounge
(6-8 pers)
Boka vårt härliga spa-bad som är för 6-8
personer, nere vid marinan. Här kan du
relaxa i härliga loungemöbler och njuta
av utsikten.
Spa-loungen är perfekt för dig som vill
hitta på något med kompisarna, födelsedagsfesten eller konferensen. Alla som hyr
får låna nyckel till servicehus vid marinan
med duschar, toaletter, kök m.m.
Pris 3 timmar/700:-

Prova-på-golf
Golf är en rolig men ganska svår sport
därför kan du nu boka en “provapå-golf”-aktivitet på Norrfällsvikens
18-hålsbana. Du får lära dig grunderna instruerad av en personlig tränare.
Pris per person 120:(Minst 10-15 personer.)

Äventyrsmobilen
Äventyrsaktiviteter och upplevelser för alla
typer av företag och grupper, allt från
Paintball, Femkamp och Klättring. Perfekt
för dig som vill komplettera vistelsen
hos oss med ett färgstarkt äventyr med
kompiserna. Födelsedagsfesten eller
konferensen, vi skräddarsyr våra aktiviteter
efter era önskemål.
Paintball, all utrustning inkl 100 bollar.
Pris ex. 320:-/pers
(Minst 8 personer.)

Prova-på-Surströmming
Provsmaka vår norrländska specialitet, surströmming, på Restaurang Fiskarfänget.
Lyssna på när yrkesfiskaren berättar kort historia om allt som har med surströmming att
göra. En rolig och minnesvärd upplevelse för dig som aldrig provat surströmming.
En perfekt företagsaktivitet!
Pris per person 110:inkl Surströmmingsklämma och lättdryck. (Minst 15 personer)

Femkamp
Pris ex. 275:-/pers
(Minst 8 personer.)
Klättring på Ringkallen
Pris från 500:-/pers
(Minst 3 personer.)

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

r e stauranger
Restaurang Fiskarfänget
Upplev ljumma sommarkvällar på bryggan och avnjut hemlagade fiskrätter
från vår egen fiskebåt i genuin sjöbodsmiljö.
Här finns också allt från fika till à la carte och oxfiléplanka.
Skärgårdsbuffé. 50-tal fiskinläggningar, kötträtt och dessert (lördag-söndag).
Räkfrossa. Rökta och färska räkor, soppa, bröd och ost (tisdag och torsdag).
Frukostbuffe med kaffe, bröd, flingor m.m. på bryggan kl.8.00-10-00, 1/7-1/8
Fiskdisk. Färsk, rökt, gravad och inläggningar.
Massor av gott och allt är hemlagat.
Trubadur - karaokekvällar Ett fiskeläge med puls
(onsdag, fredag och lördag 24/6-28/8).
Öppet 30/4-18/9
Övrig tid enligt överenskommelse.
Välkommen hälsar
Roger och Sigrid med personal!

Restaurang & Pizzeria Kompassen
Vid marinan i Norrfällsviken finner ni vårt paradis! Förutom
den storslagna utsikten över viken och det gamla fiskeläget
erbjuder vi er som gäst hos oss;
En rofylld miljö med skärgårdskänsla.
Njut av lugnet och närheten till havet och av solen som
besöker vår brygga från morgon till kväll.
En bred och varierad meny. Utöver våra smarriga pizzor,
bakade med spännande ingredienser, finns även; goda
kötträtter, grillrätter, Tex Mex, sallader, smörgåsar och fika.
Fullständiga rättigheter.
Glass i stora lass. Kom och frossa i glass från vår glassbar!
Uthyrning av SUP-brädor. Paddleboarding passar alla och
ger dig en fantastisk träning samtidigt som du har kul!
Vi har öppet dagligen från midsommar.
Ring för reservationer och avhämtning.
Ha en härlig sommar och varmt välkomna!

v a l bor g smässo p aket

Premiäröppning i Norrfällsviken, snön
har äntligen tinat bort, premiär med
traditionellt valborgsmässoaftonfirande,
med majbrasa, ”räkfrossa” på
fiskarfänget nere vid fiskeläget. Bo
bekvämt i stugor med dusch, WC, kök
och kabel-tv.

• 1x Logi Självhushållsstuga, dusch, WC, kök, kabel-tv.
Köp till slutstädning och sänglinne
• 1x Frukostkorg
• 1x ”Räkfrossa”, ät så mycket du orkar, vanliga räkor, rökta räkor, soppa, bröd, aioli.
Pris per person i självhushållsstuga 785:Köp till extra natt: 465:- per person i självhushållsstuga inkl. frukost

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

G o lf pake t i Höga Kust e n

Vid yttersta kustbandet ligger Norrfällsviken, Höga Kustens vackraste fiskeläge. Här kan du uppleva genuin fiskemiljö i kombination med
modern turism. Ät en mysig middag på bryggan nere vid sjöbodarna, kokhusen och den smala gränden med dofter av fisk och saltstänk.
Spela golf på en naturskön skogsbana med seasidekänsla (par 73) och bo bekvämt i stugor eller hotellrum, med husvagn eller båt.
Välkommen till Norrfällsviken

Golfpaket, Hotell
• 1x Logi Hotellrum i ”bryggbyn”
2-3 meter från vattnet, med fullservice, bäddat och klart inkl. städning
• 1x Frukost*
• 1x Middag
• Greenfeebiljett

Golfpaket, Stuga
• 1x Logi Självhushållsstuga, dusch,
WC, kök, kabel-tv. Köp till slutstädning och sänglinne
• 1x Frukost*
• 1x Middag
• Greenfeebiljett

Pris per person i Hotellrum
1295:- (För-, eftersäsong)
Pris per person i Hotellrum
1395:- (Högsäsong)

Pris per peson i självhushållsstuga
995:- (För-, eftersäsong)
Pris per person i självhushållsstuga
1245:- (Högsäsong)

Golfpaket, Husvagn
• 1x Logi Husvagnsplats ”Deluxe” vid havet inkl. el, vatten,
avloppsanslutning, kabel-tv, möjlighet till trådlöst internet. Dusch,
WC, kök i servicebyggnad
• 1x Frukost*
• 1x Middag
• Greenfeebiljett

Golfpaket, Båt
• 1x Logi Båtplats vid marinan inkl.
el, vatten, möjlighet till trådlöst
internet. Dusch, WC, kök i servicebyggnad
• 1x Frukost*
• 1x Middag
• Greenfeebiljett

Pris per person inkl husvagnsplats
695:- (För-, eftersäsong)
Pris per peson inkl husvagnsplats
795:- (Högsäsong)

Pris per person inkl husvagnsplats
695:- (För-, eftersäsong)
Pris per peson inkl husvagnsplats
795:- (Högsäsong)

Golfpaket, Stuga, budget
• 1x Logi Övernattningsstuga, enklare
standard. Dusch, WC, kök i servicebyggnad. Köp till slutstädning och
sänglinne
• 1x Frukost*
• 1x Middag
• Greenfeebiljett
Pris per peson i självhushållsstuga
795:- (För-, eftersäsong)
Pris per person i självhushållsstuga
995:- (Högsäsong)

Golfweekend
• 2x Logi Självhushållsstuga, dusch,
WC, kök, kabel-tv. Köp till slutstädning och sänglinne
• 2x Frukost*
• 2x Middag
• 2x Greenfeebiljett
Pris per peson i självhushållsstuga
1785:- (För-, eftersäsong)
Pris per person i självhushållsstuga
2385:- (Högsäsong)

Frukostbuffe kl 8.00-10.00
*
1/7-1/8 under övriga datum
Frukostkorg

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

D oppake t

Doppaket 1
• Fest och konferenslokal med utsikt
över Norrfällsviken fiskeläge
• Kaffe, tårta, 3 småkakor
Pris per person
195:(Minst 20 pers)

Dop i Norrfällsvikens vackra kapell
från 1600-talet.
100 meter från vår nybyggda
fest- och konferenslokal för 80-100
personer och med panoramautsikt
över fiskeläget. Catering från
restaurang Fiskarfänget.

Doppaket 2
• Fest och konferenslokal med utsikt över
Norrfällsviken fiskeläge
• Lättare lunch inkl. dryck,
ex. Hemlagad paj med sallad
• Kaffe, tårta, 3 småkakor
Pris per person
235:(Minst 20 pers)

R obinson cruso e-paket

Åk tillsammans med nära eller kära, ut i Höga
Kustens vackra skärgård. Stanna kanske i en mysig
enslig vik, tag ett härligt dopp i havet, tag fram
picknick-korgen och ät en god 2-rätters middag.
Gå strandhugg eller avsluta kvällen framför öppen
brasa. Övernatta i det fria i vårt kupoltält med dubbel luftmadrass och sovsäckar.. Båten och utrustning
lämnas igen kl 16.00 dagen efter.

Robinson Crusoe-paket
• 1x Motorbåt Örnvik 481 med 30 hk motor, fulltankad inkl. Flytvästar m.m.
• 1x Enklare karta över Höga Kustens skärgård
• 1x Kupoltält, 2 st sovsäckar inkl sänglinne och handduk, dubbel luftmadrass
• 1x 2-rätters middag i picknick-korg, exkl dryck, kylbag
• 1x Frukostkorg i kylbag
Pris per person 1785:-

Sk o l klassen, p aket

För en utflykt tillsammans, Kick-off, avslutning eller
läger? Ta med hela klassen ut till det yttersta kustbandet
och Norrfällsviken. Perfekt för olika utomhusaktiviteter i
den härliga naturen. Varför inte använda vindskyddet
för 30-40 personer vid havet för att laga lunch. Bo i
våra 4-bädds campingstugor, för att på kvällen laga
mat tillsammans i våra servicehus.

Skolklassen, paket
• Logi Campingstuga, enklare standard, dusch,
WC, kök i servicebyggnad
Pris per person i campingstuga (4 boende i varje stuga)
95:- (För-, eftersäsong)
Pris per person i campingstuga (4 boende i varje stuga)
125:- (Högsäsong)

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com
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Husvagnsplats Deluxe. Ligger vid havet. Alla platser har
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Vildmarksbad. Njut av värmen och fri sikt mot havet.
Bokas i receptionen.

Bastu. Vår vedeldade bastu vid havet erbjuder
panoramautsikt mot havet. Bastun är gratis för våra gäster.
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Spa-bad. 6-8 personer med loungemöbler,
bokas i reception.

17.
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68-77

Brandsläckare

Husvagnsområde
Fiskeläget.

16.

Kapellet. Norrfällsvikens vackra kapell byggdes på
1600-talet.

Hotellrummen.

15.

Restaurang och Pizzeria Kompassen. Härliga pizzor
och storslagen utsikt över viken. Fullständiga rättigheter.

14.

Marinan. 50 båtplatser erbjuds. El, dricksvatten, dusch,
WC, kök, TV-rum och möjlighet till trådlöst internet.

4.

5.

Vindskydd/Grillplats. Erbjuder vindskydd och havsutsikt
för upp till 30 personer.

6.

Övernattningsstugor. 3 bäddar, spisplatta, kylskåp,
komplett med husgeråd. Dusch och wc finns i servicehus.

Självhushållsstugor. 4-6 bäddar, dusch, wc, kök komplett
med husgeråd, kabel-TV och möjlighet till trådlöst internet.
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Golfbana

Reception och butik. IT-rum, butik med husvagns- och
båttillbehör, mat, dryck, tidningar och tobak.
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Swimmingpool. Bada i pool med fri sikt mot fiskeläget.
Poolbiljetter säljs i receptionen.
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Servicehus
Dusch, WC,
Familjerum, Hcp,
Kök, Diskmaskin,
TV-rum.

Husbilsstation
Färskvatten
Latrintömmning

Konferens- & Festlokal. Topputrustad med pc-kanon,
mediacenter, wlan, etc. Lokalen tar upp till 100 personer.

10.
Vändplats
Servicehus, Dusch, WC, Familjerum/
Hcp, Kök, Diskmaskin, Tv-rum, Tvättstuga.
Hushållsavfall/Källsortering.
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Fiskarfänget. Fiskerestaurang i en av fiskelägets
sjöbodar. Inget slår en god middag på bryggan.

12.

Fiskarfänget. Pub- & karaokekvällar arrangeras onsdag,
fredag och lördag under högsäsong.

Djurens Sommarhage. Här kan barnen bland annat
träffa kaniner och höns. Under högsäsong, se anslag.

11.

Fiskarfänget. Missa inte skärgårdsbuffén lördagar och
söndagar under högsäsong.

Höstw e e kend från 1 5 /8

Njut av havsluften på hösten, när löven
börjar falla. Kanske plocka svamp i
skogen eller en härlig promenad på de
fina vandringslederna i naturreservatet.
Kanske till grillstugan ute på klipporna
för en picknick. Gå på Fiskarfänget
nere vid fiskeläget och ät en mysig
2-rättersmiddag på bryggan. Bo
bekvämt i stugor med dusch, WC, kök
och kabel-tv.

Höstweekend
• 2 nätter x logi Självhushålltuga,
dusch, WC, kök, kabel-tv. Köp till
slutstädning, sänglinne.
• 2x Frukostkorg
• 2x 2-rättersmiddag
Pris per person i självhushållsstuga
1545:-

V å rwe e ke nd 3 0 /4 - 2 2 /6

Njut av havsluften, våren och en härlig
promenad på de fina vandringslederna
i naturreservatet. Kanske till grillstugan
ute på klipporna för en picknick. Gå på
fiskarfänget nere vid fiskeläget och ät en
mysig 2-rätters middag på bryggan. Bo
bekvämt i stugor med dusch, WC, kök
och kabel-tv.

Vårweekend
• 2 nätter x logi Självhushålltuga,
dusch, WC, kök, kabel-tv. Köp
till slutstädning, sänglinne.
• 2x Frukostkorg
• 2x 2-rättersmiddag
Pris per person i självhushållsstuga
1545:-

V a ndringspaket
Kom och gå världsarvsleden och upplev Höga Kustens vackra natur med berg,
sjöar och hav. Mer än tio mils vandring i havsbandet. Stanna till i Norrfällsviken,
känt för sina vackra klapperstensfält och Villmyrans reservat med flera olika
orkidéer (våren). Efter en dags vandring, basta i vår vedeldade bastu vid havet,
bo i våra övernattningsstugor, gå på Fiskarfänget och ät en mysig middag på
bryggan. När du bokar detta paket får du också guiden ”Världsarvsleden”.
Vandringspaket
• 1x Logi övernattningsstuga, enklare standard, dusch, WC,
kök i servicebyggnad. Köp till slutstäd och sänglinne.
• 1x Vedeldad bastu vid havet
• 1x Frukostkorg
• 1x Middag
• 1x Världsarvsleden, guide med kartor, beskrivningar m.m.
Pris per person 625:- (För-, eftersäsong)
Pris per person 685:- (Högsäsong)

Vandringspaket, deluxe
• 1x Logi Självhushållsstuga, dusch, wc, kök, kabel-tv.
Köp till slutstäd och sänglinne.
• 1x Vedeldad bastu vid havet
• 1x Frukostkorg
• 1x Middag
• 1x Världsarvsleden, guide med kartor, beskrivningar m.m.
Pris per person 785:- (För-, eftersäsong)
Pris per person 985:- (Högsäsong)

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

Sk är g år dsko nferens

Konferens vid yttersta kustbandet och Norrfällsvikens vackra fiskeläge. Checka in i vår nybyggda
reception med information om världsarvet på film,
webbkamera, it, fax. Bo bekvämt i stugor med
dusch, wc, kök, kabel-tv och möjlighet till trådlöst
Internet inkl. bäddset och städning eller i hotellrum
i ”Bryggbyn” 2-3 meter från vattnet vid marinan.
Vår konferenslokal ligger med panoramautsikt
över fiskeläget, för 80-100 personer, topputrustad
med pc-kanon, mediacenter, wlan etc. Måltiderna
serveras i genuin sjöbod på Restaurang Fiskarfänget eller Restaurang Kompassen vid marinan. Lägg
till några av våra aktiviteter för en lyckad träff.
Kanske ett härligt spa-bad vid marinan eller notdragning, fiske på traditionellt vis ute på Storsand.

Halvdagskonferens
• 1x Lunch
• 1x Eftermiddagskaffe med bakverk
• 1x Konferenslokal, topputrustad med
pc-kanon, mediacenter, wlan etc.
Pris per person 250:- exkl. moms
(Pris ex.20 personer)

Dagskonferens
• 1x Förmiddagskaffe med smörgås
• 1x Lunch
• 1x Eftermiddagskaffe med bröd
• 1x Konferenslokal, topputrustad med pc-kanon, mediacenter, wlan etc.
Pris per person 315:- exkl. moms
(Pris ex.20 personer)

2-dagars konferens
• 1x Lunch, dag 1
• 1x Konferenslokal, dag 1, topputrustad
med pc-kanon, mediacenter, wlan etc.
• 1x Eftermiddagskaffe med bakverk
• 1x Middag
• 1x logi, Självhushållsstuga, dusch, WC,
kök, kabel-tv, möjlighet till trådlöst Internet, boende två per stuga inkl sänglinne
och slutstädning
• 1x Frukost
• 1x Konferenslokal, dag 2, topputrustad
med pc-kanon, mediacenter, wlan etc.
• 1x Lunch
Pris per person 1325:- exkl. moms
(Pris ex.20 personer)

2-dagars konferens + aktivitet
Ex. Vår härliga vedeldade bastu vid
havet och vildmarksbad
Pris per person 1485:- exkl. moms

3-dagars konferens + aktivitet
Ex. Vår härliga vedeldade bastu vid
havet och vildmarksbad
Pris per person 2185:- exkl. moms

3-dagars konferens
• 3x Konferenslokal, topputrustad med
pc-kanon, mediacenter, wlan etc.
• 2x logi, Självhushållsstuga, dusch,
WC, kök, kabel-tv, möjlighet till
trådlöst Internet, boende två per
stuga inkl sänglinne och slutstädning
• 2x Frukost
• 2x Middag
• 3x Lunch
• 2x Eftermiddagskaffe med bröd
• 2x Förmiddagskaffe med smörgås
Pris per person 1985:- exkl. moms
(Pris ex.20 personer)

3-dagars konferens + 2 aktiviteter
Ex. Dag 1. Avsluta kvällen med vår härliga
vedeldade bastu vid havet och vildmarksbad
Ex. Dag 2. Notdragning, fiske på traditionellt vis ute på Storsand. Kan kombineras
med grillbuffe direkt på stranden.
Pris per person 2350:- exkl. moms
(Pris ex.20 personer)
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B r öl lopsp aket

Bröllop i Norrfällsvikens vackra kapell från 1600-talet, 100 meter från vår nybyggda fest- och konferenslokal för 80-100 personer
med en panoramautsikt över fiskeläget. Catering från restaurang Fiskarfänget. Bo bekvämt i hotellrum i bryggbyn bara 2-3 meter från
vattnet vid marinan eller självhushållsstugor med dusch, WC, kök och kabel-tv eller enklare övernattningsstugor.

Bröllopspaket 1
• 1x Fest och konferenslokal med utsikt
över Norrfällsvikens fiskeläge
• 1x Tårta och kaffe
• 1x Middag
Pris per person (prisex 50 pers) 305:-

Bröllopspaket 2
• 1x Fest och konferenslokal med utsikt
över Norrfällsvikens fiskeläge
• 1x 2-rätters middag
• 1x Tårta och kaffe
Pris per person (prisex 50 pers) 355:-

Bröllopspaket 3
• 1x Fest och konferenslokal med utsikt över
Norrfällsvikens fiskeläge
• 1x 2-rätters middag
• 1x Tårta och kaffe
• 1x Vickning med Janssons Frestelse med
tillbehör
• 1x Logi Självhushållsstuga med dusch,
WC, kök och kabel-tv (4 boende i varje
stuga). Köp till städning och sänglinne.
Pris per person (prisex 50 pers) 745:-

B r öl lopsnat t
Upplev något speciellt, annorlunda på er
bröllopsnatt, ”vildmarkssviten” en fantastisk
enskild stuga utan el, högt belägen mitt bland
skog och hav, med en skön deluxedubbelsäng,
en bedårande utsikt och utedass.
•
•
•
•

Ett dygn i vildmarkssviten
Champagne på rummet
Fruktkorg, frukost på rummet
Rummet disponeras till dagen efter kl 16.00

Pris/person 1985:-
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F es tpake t

Fira eran 30-, 40-, 50-årsfest, svensexa, företagsfest m.m. hos oss. Vi kan erbjuda komplett arrangemang med fest- och
konferenslokal, boende, mat och aktiviteter. Vår nybyggda fest- och konferenslokal för 80-100 personer har panoramautsikt
över fiskeläget. Maten är catering från restaurang Fiskarfänget. Boende i olika kategorier från hotell och självhushållsstuga
till enklare övernattningsstugor. Olika aktiviteter, bl.a. bastu och vildmarksbad vid havet, notdragning på Storsand och
samarbete med Äventyrsmobilen, paintball, trekamp m.m. eller hyr vårt nya spa-bad vid marinan.

Festpaket 1
• 1x Fest- och konferenslokal med utsikt över
	Norrfällsvikens fiskeläge
• Middag (Ex. Helstekt fläskfilé med potatisgratäng,
rödvinssås, sallad)
Pris per person (prisex 35 pers) 295:-

Festpaket 3
• 1x Fest- och konferenslokal med utsikt över Norrfällsvikens fiskeläge
• Middag
• Tårta och kaffe
• Vedeldad bastu och vildmarksbad vid havet
Pris per person (prisex 35 pers) 445:-

Festpaket 2
• 1x Fest- och konferenslokal med utsikt över
	Norrfällsvikens fiskeläge
• Middag
• Tårta och kaffe
Pris per person (prisex 35 pers) 345:-

Festpaket 4
• 1x Fest- och konferenslokal med utsikt över Norrfällsvikens fiskeläge
• Middag
• Tårta och kaffe
• Vedeldad bastu och vildmarksbad vid havet
• 1x Logi Självhushållsstuga med dusch, WC, kök och kabel-tv
(4 boende i varje stuga). Köp till städning och sänglinne.
Pris per person (prisex 35 pers) 695:-

u n d e rhål lningspaket

Kom och bo över en natt med kompisarna, upplev ljumma sommarkvällar på bryggan på Restaurang Fiskarfänget
Dansa och ha riktigt trevligt i goda vänners lag ons, fre- lördag under högsäsong. Trubadur, liveband och Karaokekvällar.
Underhållningspaket
• 1x Logi Självhushållsstuga med dusch, WC,
kök och kabel-tv.
Köp till städning och sänglinne.
• 1x Frukost*
• 1x Trubadur, Liveband och Karaokekvällar
Pris per person 785:-

Underhållningspaket Budget
• 1x Logi Övernattningsstuga, enklare standard.
Dusch, WC, kök i servicebyggnad. Köp till
slutstädning och sänglinne
• 1x Frukost*
• 1x Trubadur, Liveband och Karaokekvällar
Pris per person 485:-

Mer Info om vilken trubadur
som underhåller ring
0613-21142
Frukostbuffe kl 8.00-10.00
*
1/7-1/8 under övriga datum
Frukostkorg
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r e staurangpaket

Kom och bo över en natt i sommar och upplev
ljumma sommarkvälllar på bryggan på Restaurang
Fiskarfänget i fiskeläget och gå på någon av
temakvällarna Räkfrossa eller Skärgårdsbuffé Inkl
boende och frukost*.

Skärgårdsbuffé.
50- tal fiskinläggningar.
Kötträtt och dessert.
Lördagar och söndagar under högsäsong.

Räkfrossa.
Färska och rökta räkor, Räksoppa Bröd och aioli.
Ät så mycket du orkar.
Tisdagar och Torsdagar under högsäsong.

Restaurangspaket
• 1x Logi Självhushållsstuga med dusch,
WC, kök och kabel-tv. Köp till städning
och sänglinne.
• 1x Frukost*
• 1x Skärgårdsbuffe´eller Räkfrossa
Pris per person 985:-

Restaurangspaket Budget
• 1x Logi Övernattningsstuga, enklare standard.
Dusch, WC, kök i servicebyggnad. Köp till
slutstädning och sänglinne
• 1x Frukost*
• 1x Skärgårdsbuffe´eller Räkfrossa
Pris per person 685:-

Frukostbuffe kl 8.00-10.00
*
1/7-1/8 under övriga datum
Frukostkorg

S p a-pake t
Börja eftermiddagen med att checka in på våra
nybyggda hotellrum i ”Brygg-byn” vid marinan,
bara 2-3 meter från vattnet. Gå till Fiskarfänget
och ät en mysig 2-rätters middag på bryggan.
Avsluta kvällen med att använda vårt härliga
spa-bad vid marinan med utsikt över fiskeläget.
• 1x Logi Hotellrum i ”bryggbyn” 2-3 meter från
vattnet, fullservice, bäddat klart, inkl. städning
• 1x Frukost*
• 1x Tvårättersmiddag
• 1x Spa-bad, direkt ute på bryggan vid marinan
Pris per person i dubbelrum 1595:Frukostbuffe kl 8.00-10.00
*
1/7-1/8 under övriga datum Frukostkorg
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p r e s e ntko rt

Ge bort en upplevelse!
Presenkort till nära och kära, personalen, julklapp eller till födelsedagen?
Vi kan erbjuda massor av intressanta varianter på presentkort t ex:
Vårweekend
• 2 nätter x logi Självhushållstuga, dusch, WC, kök, kabel-tv.
Köp till slutstädning, sänglinne.
• 2x Frukostkorg
• 2x 2-rättersmiddag
Pris per person i självhushållsstuga
1545:Höstweekend
• 2 nätter x logi Självhushålltuga, dusch, WC, kök, kabel-tv.
Köp till slutstädning, sänglinne.
• 2x Frukostkorg
• 2x 2-rättersmiddag
Pris per person i självhushållsstuga 1545:-

Välkomst
korg
eller snack
skorg?
Beställ nå
gon av
våra god
a korgar
Välkomstkorg
med frukt och
choklad och
ett välkomstko
rt
195:Korvbricka m
ed tilltugg
165:-

Golfpaket
• 1x dag, inkl boende, mat, greenfee på Norrfällsvikens 18-hålsbana från 695:- per person
Restaurangpaket
Räkfrossa eller Skärgårdsbuffé inkl boende med frukost.
Från 685:- per person
Spa-paket
• 1x dag boende i hotellrum vid bryggan bara 2-3 meter från havet, 2-rätters middag, spabadet
vid marinan,1595:- per person
eller valfritt belopp som kan utnyttjas till vad man önskar

Bokning 0613-213 82 eller boka online: www.norrfallsvikenscamping.com

ADC Media, GTC Print 2011

Sigrid och Roger
Restaurang Fiskarfänget

Andreas och Lars, Norrfállsvikens
Camping, Stugby och Marina

Anna och Sam
Restaurang & Pizzeria Kompassen

Välkomna till Norrfällsviken

För en härlig vistelse hos oss kan du boka många av våra paket online.
www.norrfallsvikenscamping.com
För grupper och konferenser har vi många färdiga paket, har ni några önskemål
kontakta oss eller skicka oss ett mejl så ordnar vi det som passar er. Välkommen till oss!
Bokning och information 0613-21382
mail info@norrfallsvikenscamping.com
Hemsida och boka online www.norrfallsvikenscamping.com

