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MAJOITUS – BOENDE
Liinavaatteet ja pyyhe sisältyvät majoituksen hintaan.
Saunat erikseen tilattavissa.
Hinnat sisältävät Alv:n. Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lakan och handduk ingår i prisen för boende.
Bastu enligt skild bokning.
Prisen inkluderar Mvs. Med förbehåll om rätt till prisändringar.

ALATALO – METSÄTALO - YLÄTALO
Vuonna 2003 valmistuneet kaksikerroksiset asuinrakennukset. Tilaa
yhteensä 36 henkilölle. Sijaitsee noin 300 m päässä päärakennuksesta

Moderna tvåvåningshus byggda 2003. Sammanlagt plats för 36
personer. Avstånd till huvudbyggnaden ca 300 m

3 erillistä rakennusta joissa:
▪
18 kpl, 2 hengen huone
▪
Jaettu wc ja suihkut käytävällä

3 skilda byggnader med;
▪
18 st, dubbelrum
▪
Gemensam toalett och dusch i korridoren

Kauden ulkopuolella mahdollisuus omatoimiseen ruoanvalmistukseen
yhteistilan keittiössä.
Vuoteita
2
Bäddar

Utanför säsongen möjlighet att själv tillreda mat i samlingsutrymmets
kök.

Hinta
Pris

Lisävuode | Extrabädd

Lemmikkieläin | Husdjur

-

10,-

95,-

PORTTI
Portti-rakennus sijaitsee päärakennuksen yhteydessä. Seilin hospitaalin
ensimmäinen kivinen sairaalarakennus valmistui samanaikaisesti
päärakennuksen kanssa 1801–1803.

Porthuset är i anslutning till huvudbyggnaden och är hospitalets
första sjukhusbyggnad uppförd i sten. Byggd samtida med
huvudbyggnaden 1801–1803.

5 erillistä 1 - 2 hengen huonetta
▪
4 kpl 1 hengen huoneita
▪
1 kpl 2 hengen huone "Työhuone"
▪
Jaettu wc, suihku, keittiö, ruoka- ja seurustelutila, TV

5 skilda 1 - 2 personers rum
▪
4 st singelrum, rum
▪
1 st dubbelrum ”Arbetsrummet”
▪
Gemensam toalett, dusch, kök, matplats, sällskapsutrymme, TV

Portin pääty, kaksio (vuodepaikat 3 + 1 hengelle)
▪
Oma wc, suihku, keittiö, ruokatila, TV

Portin pääty, tvårumslägenhet (bäddar 3 + 1)
▪
Egen toalett, dusch, kök, matplats, TV

Vuoteita
Bäddar
Hinta
Pris

1

2

Portin pääty 3 + 1 1)

56,-

95,-

125,-

1)

Lisävuode | Extrabädd

Lemmikkieläin | Husdjur

30,-

10,-

LEIPOMO
Entinen leipomo 1800-luvulta. Rakennus sijaitsee päärakennuksen
yhteydessä.

Gamla bageriet från 1800-talet. Byggnaden befinner sig intill
huvudbyggnaden.

4 erillistä 2-3 hengen huonetta
▪
3 kpl 2 hengen huoneet
▪
1 kpl 3 hengen huone
▪
Jaettu wc ja suihkut käytävällä

4 skilda 2–3 personers rum
▪
3 st dubbelrum
▪
1 st 3 personers rum
▪
Gemensam toalett och dusch i korridoren

Vuoteita
Bäddar
Hinta
Pris

2

3

Lisävuode | Extrabädd

Lemmikkieläin | Husdjur

86,-

105,-

30,-

10,-

YLÄTALO

PORTTI

☎ 045 2463 707
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FYYRI
Kaksikerroksinen asuinrakennus, on pystytetty C.L. Engelin laatimien
suunnitelmien mukaan ja alkuaan hospitaalin taloudenhoitajan sekä
päällysmiehen virkataloksi 1827. Rakennus sijaitsee päärakennuksen
yhteydessä.

En tvåvånings träbyggnad, uppförd 1827 enligt plan av C. L. Engel och
varit tjänstebostad för hushållerskan och övermannen. Byggnaden
befinner sig intill huvudbyggnaden.

5 erillistä 1-5 hengen huonetta
▪
1 hengen huone
▪
2 hengen huone
▪
3 hengen huone (tilaa 2 lisävuoteelle)
▪
3 hengen huone (tilaa 2 lisävuoteelle)
▪
3 hengen huone (tilaa 1 lisävuoteelle)
Jaettu suihku- ja wc-tilat sijaitsevat alakerrassa
Yläkerrassa on yhteiskeittiö ja ruokailutila

5 skilda 1–5 personers rum
▪
1 personers rum
▪
2 personers rum
▪
3 personers rum (plats för 2 extrabäddar)
▪
3 personers rum (plats för 2 extrabäddar)
▪
3 personers rum (plats för 1 extrabäddar)
Gemensamma toaletter och duschar i nedre våningen
Pentrykök och matplats i övre våningen

Vuoteita
Bäddar
Hinta
Pris

1

2

3

Lisävuode | Extrabädd

Lemmikkieläin | Husdjur

56,-

86,-

105,-

30,-

10,-

FYYRIN TUPA
Viihtyisä ja kodikas huoneisto Fyyri rakennuksen päädyssä, omalla
pihalla. Olo-/makuuhuone, iso tupakeittiö, wc/kylpyhuone, TV
Rakennus sijaitsee päärakennuksen yhteydessä.
Vuoteita
Bäddar
Hinta
Pris

Hemtrevlig tvårumslägenhet med egen gård.
Vardags-/sovrum, stort stugkök, toalett/badrum, TV
Byggnaden befinner sig intill huvudbyggnaden.

3 + 11)

1) Lisävuode

130,-

| Extrabädd

Lemmikkieläin | Husdjur

30,-

10,-

NORDLING
Viihtyisä ja kodikas entinen työväenasunto vuosisadan vaihteesta,
omalla pihalla. Tupakeittiö, makuuhuone, wc/kylpyhuone, TV
Sijaitsee noin 300m päässä päärakennuksesta.

Vuoteita
Bäddar
Hinta
Pris

Hemtrevlig ekonomibyggnad från slutet av 1800-talet med egen
gård. Stugkök, sovrum, toalett/badrum, TV
Avstånd till huvudbyggnaden ca 300 m

4 + 11)

1)

Lisävuode | Extrabädd

135,-

Lemmikkieläin | Husdjur

30,-

10,-

SAUNA – BASTU
Saunat erikseen tilattavissa - Bastu enligt skild bokning

SAUNA
BASTU

Rantasauna ja takkahuone
Strandbastu och brasrum

Kurssisauna ja takkahuone
Kursbastu och brasrum

8–12

6–10

25,-/h + 3,50/hlö, person

25,-/h + 3,50/hlö, person

Suositeltu hlö määrä
Rek. antal personer
Hinta / Pris

FYYRI

NORDLING

☎ 045 2463 707

✉ sales@visitseili.fi
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RYHMÄPALVELUT – GRUPPTJÄNSTER
Turku – Seili – Turku

Åbo – Själö – Åbo

M/s Norrskär liikennöi linjalla Turku–Seili–Nauvo toukokuusta syyskuuhun.
Tilausmatkoja järjestetään reittiliikenneaikataulun lisäksi myös muina
aikoina.

M/s Norrskär trafikerar Åbo–Själö–Nagu från maj till september.
Charterkryssningar arrangeras även utanför säsongen.

Aikuinen m/p

Vuxen t/r

37,-

Lapsi (3 – 12v)

22,-

37,-

Barn (3–12 år)

22,-

RAVINTOLA

RESTAURANGEN

Ryhmälounas ja -kahvi vähintään 10 henkilöä
Asiakaspaikkoja 80–100 kpl

Min. grupp 10 personer för grupplunch och -kaffe
Restaurangplatser 80–100 st.

LOUNAS

LUNCH

Lounas klo. 12–16. Päivittäin kesä–elokuun aikana.
Kauden ulkopuolella etukäteisvarauksella.

Lunch kl. 12–16. Dagligen under perioden juni–augusti. Utanför
säsongen enligt förhandsbokning.

Lounas sisältää: Alkuruoka- ja salaattipöytä, leipä, voi. Lämmin kotiruoka.
Kahvi ja pieni makea. Juomat: vesi, mehu, maito.

Lunchen inkluderar: Förrätts- och salladsbord, bröd, smör.
Husmanskost. Kaffe med liten sötbit. Drycker: vatten, saft, mjölk.

RYHMÄKAHVI

GRUPPKAFFE

Ryhmäkahvi klo. 11–18. Päivittäin kesä–elokuun aikana.
Kauden ulkopuolella etukäteisvarauksella.
Ryhmäkahvi sisältää:
A. Kahvi tai tee, viineri tai munkki
B. Kahvi tai tee, juusto- tai kinkkusämpylä

Kaffe kl. 11–18. Dagligen under perioden juni–augusti.
Utanför säsongen enligt förhandsbokning.
Gruppkaffe inkluderar:
A. Kaffe eller te, wienerbröd eller munk
B. Kaffe eller te, ost- eller skinksemla

Hinta/henkilö | Pris/person
Määrä
Antal

Lounas
Lunch

Ryhmäkahvi A
Gruppkaffe A

Ryhmäkahvi B
Gruppkaffe B

10 - 30

14,90

6,10

8,60

30 - 50

14,90

6,10

8,60

1 x Ryhmänjohtaja ilmaiseksi | Gruppledare gratis

>50

14,90

6,10

8,60

2 x Ryhmänjohtajaa ilmaiseksi | Gruppledare gratis

OPASTUS

GUIDNING

Ryhmäkoko 8–30 henkilöä

Gruppstorlek 8–30 personer

Yli 30 hengen ryhmät erillisen sopimuksen mukaan, sovitaan tarvittaessa
ryhmän jakamisesta, oppaiden määrästä ja opastuksen pituudesta.

Grupper större än 30 personer enligt skild överenskommelse för
att dela upp gruppen och bestämma antal guider och längd på
guidningen.

Saarikierros noin 1½ tuntia, käsittäen:
Liikunnallinen saarikierros, tutustuttaen historiaan, kulttuuriin, luontoon,
museonäyttelyyn sekä tiede- ja tutkimustoimintaan.

Rundvandringens längd ca 1½ timme, inkluderande:
Rundvandring bekantande med Själö historia, natur, kulturhistoria,
museiutställning samt forskning och vetenskap.

Kirkko-opastus etukäteisvarauksella ja erillishinnoittelulla. Kirkkomaksu
ohjataan kirkon hoitoon ja kunnossapitoon.

För guidning av kyrkan uppbärs skild avgift och bör bokas på
förhand. Kyrkoavgiften tillfaller kyrkans tillsyn och vård.

Opastukset kirkon aukioloajan ulkopuolella erikseen tilattavissa

Guidning utanför kyrkans öppettider enligt skild överenskommelse

Opastus Guidning

Henkilöä
Personer

Perusmaksu
Grundavgift

Hinta/henkilö
Pris/person

8–30

30,-

4,50,-

15-20

21-30

31-40

41-50

51-60

3,50,-

45,-

65,-

85,-

105,-

125,-

Kirkko / Kyrkan

Ilman etukäteen varattua majoitus-, opastus- tai ravintolapalvelua, saapuvien
ryhmien vierailusta veloitetaan 1,80 €/henkilö, joka maksetaan saavuttaessa
kahvilaan tai erillisen sopimuksen mukaan laskutetaan.

☎ 045 2463 707

Ryhmien kirkkomaksut – Grupp kyrkoavgift

För grupper som kommer utan förbokad inkvartering, guidning
eller restaurangtjänster, uppbärs en avgift om 1,80 €/person, och
vilken betalas vid ankomst i café eller enligt skild överenskommelse
mot faktura.

✉ sales@visitseili.fi
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KOKOUSPAKETIT – MÖTESPAKET
Hinta / henkilö
Pris / person

AAMUPÄIVÄ-, ILTAKOKOUS

MORGON-, KVÄLLSMÖTE

•
•
•

•
•
•

Kahvi/tee ja makea tai suolainen kahvileipä
Kokousvesi
Kokousvälineet ja tilavuokra

Kaffe/te och sött eller salt kaffebröd
Mötesvatten
Mötesutrustning och utrymmeshyra

PERUSKOKOUS

HALVDAGSMÖTE

•
•
•
•

•
•
•
•

Kahvi/tee ja makea tai suolainen kahvileipä
Kokouslounas
Kokousvesi
Kokousvälineet ja tilavuokra

34,00

Kaffe/te och sött eller salt kaffebröd
Möteslunch
Mötesvatten
Mötesutrustning och utrymmeshyra

PAREMPI PERUSKOKOUS

HELDAGSMÖTE

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kahvi/tee ja suolainen kahvileipä
Kokouslounas
Iltapäiväkahvi ja makea kahvileipä
Kokousvesi
Kokousvälineet ja tilavuokra

19,50

44,00

Kaffe/te och salt kaffebröd
Möteslunch
Eftermiddagskaffe och sött kaffebröd
Mötesvatten
Mötesutrustning och utrymmeshyra

LISÄTILAUKSESTA

TILLÄGGSORDER

Kokousvirvokkeet - 0,5 pullo
Hedelmiä/ hlö

Mötesdryck - 0,5 flaska
Frukter/ person

KOKOUSTILAT

MÖTESUTRYMMEN

Varustus sovittava erikseen

Utrustning enligt skild överenskommelse

Henkilöä
Personer

Hinta/h
Pris/h

KABINETTI I ja II (päärakennus)

KABINETT I och II (huvudbyggnaden)

6–20

25,-

CAMPUS - YHTEISTILA

CAMPUS - SAMLINGSUTRYMME

10-15

25,-

MAKASIINI - SEMINAARI

MAGASINET - SEMINARIE

15–25

40,-

RAVINTOLASALI (päärakennus)

RESTAURANGEN (huvudbyggnaden)

40–50

50,-

JUHLASALI (päärakennus)

FESTSALEN (huvudbyggnaden)

60–80

50,-

CAMPUS YHTEISTILA

☎ 045 2463 707

3,00
2,50

JUHLASALI - FESTSALEN

✉ sales@visitseili.fi
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LEIRIKOULUT – LÄGERSKOLOR
Ryhmä vähintään 20 henkilöä. Alle 20 hengen ryhmät erillisellä sopimuksella.
Grupp minst 20 personer. Grupper under 20 personer enligt överenskommelse

KESTO
LÄNGD

Hinta / hlö
Pris / person

HINTAJAKAUMA - PRISUPPDELNING
Majoitus
Boende

Ruokailu
Måltider

57,-

20,-

37,-

1 vrk

1 yö, 2 päivää

1 natt, 2 dagar

2 vrk

2 yötä, 3 päivää

2 nätter, 3 dagar

110,-

40,-

70,-

3 vrk

3 yötä, 4 päivää

3 nätter, 4 dagar

160,-

60,-

100,-

SISÄLTÄEN:

INKLUDERANDE:

Ryhmämajoituksen 4 – 5 hengen huoneissa

Gruppboende i 4 – 5 personers rum

Liinavaatteet ja pyyhe

Lakan och handduk

Ruokailut

Måltider

Leirihinnat sisältävät täysihoidon leirin aikana seuraavasti:
•
1 opettaja / luokka ilmaiseksi.
•
Tulopäivänä yksi lämmin ateria (päivällinen) ja iltapala
•
Seuraavina leiripäivinä aamiainen, kaksi kertaa lämmin
ateria (lounas ja päivällinen) ja iltapala.
•
Lähtöpäivänä aamiainen ja yksi lämmin ateria.
•
Vähintään 2 vrk leirikouluhintaan kuuluu yksi saunakerta.

Läger priserna inkluderar helpension under lägret enligt följande:
•
1 lärare / klass ingår i pris
•
Vid ankomst, en varm måltid (middag) och en kvällsmåltid
•
Följande dagar frukost, två gånger en varm måltid (lunch och
middag) och kvällsmåltid.
•
På avresedagen frukost och en varm måltid.
•
Minst 2 dagars lägerskola inkludera en bastutur.

Enintään 3 aikuista / luokka oppilashinnalla.

Upp till 3 vuxna / klass till elevpris.

Yli menevät 80,-/hlö/vrk.

Övriga 80,-/ person / dag.

Ehdot:
Kulkeminen omalla järjestelyllä.
Erikoisruokavaliot ilmoitettava etukäteen.
Laskutusperusteena, 10 päivää ennen leirikoulua ilmoitettu
henkilömäärä

Villkor:
Transport enligt eget arrangemang.
Specialdieter bör meddelas i förväg.
Faktureringsgrund, 10 dagar innan lägerskolan angivet antal
personer.

☎ 045 2463 707

✉ sales@visitseili.fi
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RYHMÄVARAUSTEN VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT
Ryhmät ja laskutusasiakkaat
Tarjoukset sekä laskutus vähintään viiden henkilön ryhmille touko-syyskuussa. Loka-huhtikuussa minimilaskutus 15 henkilöä. Laskutuksen pohjana
oleva sitova henkilömäärä sekä mahdolliset erityisruokavaliot tulee ilmoittaa viimeistään kymmenen päivää ennen tilaisuutta. Mikäli henkilömäärä
muuttuu pienemäksi tämän jälkeen, veloitetaan asiakkaan ennalta ilmoittaman henkilömäärän mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.
Varausmaksu
Varausmaksu on 30 % sovitusta varauksesta ja se laskutetaan erillisellä laskulla tilausvahvistuksen yhteydessä. Maksettu varausmaksu hyvitetään
matkapalveluiden loppulaskussa. Varaus astuu voimaan maksuaikana suoritetulla varausmaksulla. Varausmaksua palautettaan, mikäli
matkapalvelut peruutetaan asiakaan toimesta viimeistään 30 päivää ennen varauksen alkua. Varausmaksun maksuehdot 14 pv netto.
Loppulasku
Loput 70 % matkailupalveluiden laskusta sekä tarjoilut/lisäpalvelut laskutetaan heti matkan jälkeen. Maksuehdot 7 pv netto.
Yksittäiset huonevaraukset
Yhden huoneen peruutuksen voi tehdä 48 tuntia ennen majoituksen alkua. Peruutus on tehtävä puhelimitse tai sähköpostitse siten, että
majoitusliikkeen vastaanotto saa tiedon määräaikaan mennessä. Peruutus on tuolloin maksuton. Jos peruutus tehdään myöhemmin, laskutetaan
koko varauksen hinta asiakkaalta. Myös mikäli asiakas jättää ilmoittamatta ja saapumatta, laskutetaan koko huonehinta.
Yritys- ja ryhmävaraukset sekä varaukset muista palveluista kuten esim. ruoka- ja kokouspalvelut
Pidätämme oikeuden soveltaa yleisesti käytössä olevia peruutus- ja muita matkanjärjestäjän ehtoja.
▪
31 päivää ennen saapumispäivää – varausmaksun palautus. Veloitamme kuitenkin 20 € käsittelymaksu + varausmaksun laskutuslisää.
Palautamme varausmaksun 30 arkipäivän sisällä.
▪
30 – 15 päivää ennen saapumispäivää – veloitamme 30 % varauksen hinnasta
▪
14 – 8 päivää ennen saapumispäivää – veloittamme 50 % varauksen hinnasta
▪
7 – 0 päivää ennen saapumispäivää – veloitamme 100 % varauksen hinnasta
Hyväksymällä tarjouksemme/tilausvahvistuksemme hyväksyt myös varaus- ja maksuehdot.
Lähetämme varausvahvistuksen sähköpostilla saatuamme varaajan laskutusosoitteen. Pyydämme tarkistamaan, onko varausvahvistuksessanne
jotakin huomautettavaa tai korjattavaa ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä välittömästi. Muussa tapauksessa oletamme vahvistuksen olevan
sisällöltään oikein.

GRUPPBOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR
Grupper & faktureringskunder
Angivna prisförslag, liksom fakturering minst för fem personer under Maj-September. Oktober-April fakturering minst för 15 personer. Senast tio
dagar innan bokad tillställning och önskad service, bör bindande antal personer och eventuella särskilda kostkrav meddelas. Om personantalet
minskas senare, debiteras enligt tidigare angivet antal personer. Med förbehåll om rätt till prisändringar.
Bokningsavgift
Bokningsavgiften är 30 % av den överenskomna bokningen och den faktureras skilt tillsammans med boknings-bekräftelsen. Betald bokningsavgift
fråndras resetjänsternas slutfaktura. Bokningen träder i kraft när bokningsavgiften erläggs inom utsatt tid. Bokningsavgiften returneras om
resetjänsterna annulleras av kunden tidigare än 30 dagar innan bokningens infallande. Betalningsvillkor 14 dagar netto.
Slutfaktura
Resterande 70 % av resetjänsternas faktura samt servering/tilläggstjänster faktureras direkt efter resan. Betalningsvillkor 7 dagar netto.
Avbokningsvillkor för enskilda rumsbokningar
Det är möjligt att avboka ett rum kostnadsfritt senast 48 timmar innan bokningsdatum. Avbeställning skall ske per telefon eller e-post så att
hotellets reception bekräftar avbokningen. Om kunden avbokar senare eller inte kommer alls till inkvartering, måste kunden betala hela bokningens
värde mot faktura.

Avbokningsvillkor för gruppbokningar samt bokningar av andra tjänster som t.ex. restaurang- och konferenstjänster
Vi förbehåller oss rätten att följa allmänna avbokningsvillkor för inkvartering av grupper.
▪
Avbokning mera än 30 dagar före ankomst - kostnadsfri avbokning. Vi debiterar 20 € i handläggningskostnader samt faktureringsavgiften
för bokningsavgiften. Återbetalningen av bokningsavgiften sker inom 30 vardagar.
▪
30 – 15 dagar före ankomst - 30 % av bokningens värde debiteras
▪
14 – 8 dagar före ankomst - 50 % av bokningens värde debiteras
▪
7 – 0 dagar före ankomst - 100 % av bokningens värde debiteras
Genom att godkänna vår offert/bokningsbekräftelse godkänner du även boknings- och betalningsvillkoren.
Då vi mottagit kundens fakturerings adress bekräftar vi bokningen via email. Kunden bör granska bekräftelsen och kontakta oss snarast om
informationen är felaktig. Annars betraktar vi bekräftelsen som godkänd. Bokningsbekräftelsen är bindande.

☎ 045 2463 707

✉ sales@visitseili.fi
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