
Prislista 2019 

Ästad 4H-Gård 

 

 

Information 
Här nedan finner du våra priser för Ästad 4H-gård. Läs mer om hur ni bokar gården på 

www.4h.se/halland/astad/ eller vänd er till Hallands 4Hs expedition genom att maila halland@4h.se 

eller ring 0725 – 12 15 02. 

På Ästad 4H-gård har vi 46 st sängar. Vänligen kontakta oss vid behov av fler sängar alt. tält. 

 

Säsonger 
Högsäsong - 1 april till 31 oktober + alla storhelger (jul, nyår och påsk). 

Lågsäsong - 1 november till 31 mars med undantag för alla storhelger (jul, nyår och påsk). 

 

Barnpris 

På Ästad 4H-gård bor barn gratis t.o.m. det år de fyller ett år. Detta gäller om de inte upptar en egen 

säng. För barn mellan två och fem år gäller särskilt barnpris. Från och med det år barnet fyller sex år 

gäller fullt pris. 

 

Övernattning 
Högsäsong 

 Grundhyra Persontillägg Barn 1-5 år Extra sängar/tält 

Natt mot 
vardagar 

1600 kr 70 kr 35 kr 50 kr 

Natt mot 
helgdag 

2000 kr 90 kr 45 kr 70 kr 

4 nätter i rad - 
Vardag 

1400 kr / natt 70 kr 35 kr  50 kr 

4 nätter i rad 
inkl. Helg. 

1600 kr / natt 90 kr 45 kr 70 kr 

 

Lågsäsong 

 Grundhyra Persontillägg Barn 1-5 år Extra sängar/tält 

Natt mot 
vardagar 

1200 kr 60 kr 30 kr 40 kr 

Natt mot 
helgdag 

1600 kr 80 kr 40 kr 60 kr 

4 nätter i rad - 
Vardag 

1000 kr / natt 60 kr 30 kr  40 kr 

4 nätter i rad 
inkl. Helg. 

1200 kr / natt 80 kr 40 kr 60 kr 

http://www.4h.se/halland/astad/
mailto:halland@4h.se
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Dags- /kvällsvistelse 

 Högsäsong Lågsäsong 

Dagsgrupper - Vardag 1600 kr 1200 kr 

Dagsgrupper - Helgdag 1900 kr 1500 kr 

 

 Högsäsong Lågsäsong 

Kvällshyra  

Söndag - torsdag 

600 kr 600 kr 

Kvällshyra 

Fredag / lördag 

1900 kr 1500 kr 

 

Extra 

 HÖGSÄSONG LÅGSÄSONG 
Städning 2800 kr 2500 kr 
Kanot / SUP inkl. flytväst 250 kr / st 250 kr / st 
Projektor 250 kr / st 250 kr / st 

 

Paketpris för skolor/klasser 
I skolerbjudandet ingår fem (5) kanoter (fler går att hyra till) och övernattningen gäller för max 44 

personer. Om skolan har fler personer i tält eller på extra sängar tillkommer * 70 kr/pers och natt. 

Skolpaketet gäller endast skolor/skolklasser/elever inom grundskola och gymnasium. 

 HÖGSÄSONG LÅGSÄSONG 
1 natt 3000 kr 2800 kr 

2 nätter 4400 kr 4200 kr 
3 nätter 7200 kr 5600 kr 
4 nätter 8600 kr 7000 kr 
5 nätter 10 000 kr 8400 kr 
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