
LIVØ FERIECENTER - Prisliste - Livets Ø  
Vi tager forbehold for ændringer i denne prisliste. Den kan blive justeret med nye sæsonpriser 
løbende og/eller med diverse specialtilbud. Alle priser er pr. døgn medmindre andet er angivet. 
 
På Livø kan du reservere og finde indkvartering på forskellig vis... 

● Ny nordisk Livø - er de nyrenoverede moderne lejligheder og værelser, udstyret med eget 
badeværelse og køkken eller tekøkken. I prisen er sengetøj, linned, håndklæde og 
rengøring inkluderet. 

● Gammeldaws Livø badehotel - er de gammeldags værelser med 100 år gamle møbler, 
der emmer af atmosfære og hygge med bad og toilet på gangen. 

● Klassisk Livø feriekoloni - sov i de omkring 100 år gamle køjesenge (med nye 
madrasser) i små sovesale med fælles badeværelser og køkken. 

● Livø Teltplads - den smukkeste udsigt eller hygge under træerne med bålpladser, lækre 
bade- og toiletfaciliteter og fælles køkken. 

● Livø Bådehavn - lille hyggelig havn med lækre toilet og badefaciliteter og landstrøm. 
● Sammenkomst, Fest, Møde og udflugter - møder og arrangementer med og uden 

indkvartering. Kontakt os for specialtilbud. 
 
Overnatningsrabat  
Generelt ved alle overnatningninger; 2 nætters leje 10% rabat, 3 nætter 11%, 4 nætter 12%, 5 
nætter 13%, +6 nætter 15% 
 
Købmandscaféen 
Livø Café er indrettet i den tidligere købmandsbutik. Her kan du nyde en masse dejlige 
forfriskninger. Der er desuden en kiosk, som har et stort udvalg af drikkevarer og slik samt et 
begrænset udvalg af andre varer og souvenirs. Har man behov for dagligvarer kan disse bestilles 
med dag til dag levering 
 
Købmandscafèens åbningstid: 
Hverdag: kl. 12 - 15 
Weekend: kl. 9 - 9.30 og 12 - 16 
…. Eller efter aftale 
 
Bestil bord på: 25637110 
 
Der serveres: 
Kartoffelmad på hjemmebagt brød. …………………………………………………………....……. 55 
kr.  
Æggemad m/rejer på hjemmebagt brød  ………………….…….…….…….…………….............  65 kr.  
Uspecificeret smørrebrød på hjemmebagt brød  …………..….…….…….………………..........   65 kr. 
Frikadeller m. hjemmelavet kartoffelsalat. ……..……………………………………………......…. 89 kr.  
Livø pølse (Angus)  m. hjemmelavet kartoffelsalat …………….…….…….……........................  89 kr.  
Hjemmelavet kartoffelsalat m. dagens tilbehør og surt ………...…………………………...........  89 
kr. 
Kaffe og hjemmebagt kage ………………………... …………….…….…….……………….........  45 kr. 
Livø buffet til når i er +25 personer (skal forudbestilles)…………………………………...........  150 kr. 
 

 



 
 
Ny nordisk Livø 
Boligerne er nyrenoverede, helårsisolerede, moderne indrettet med bad, køkken (dog tekøkken i 
Tiedemandsminde) med sengetøj, linned og slutrengøring. 
Kan også benyttes uden for Feriecentrets sæson.  
 
2/4 pers. Tidemandsminde 1 (dobbeltværelse med dobbeltseng + hems) ………………........ 899 kr.  
2/4 pers. Tidemandsminde 2 (dobbeltværelse med dobbeltseng + hems) ………….……....... 899 kr. 
4 pers Nonnebo  (dobbeltseng og sovesofa i stuen) ……………………………………...…... 1.680 kr. 

5 pers Nonnebo (dobbeltseng, enkeltseng og sovesofa i stuen) ……………………..….…... 2.100 
kr.  

6 pers Nonnebo 1. sal (dobbeltseng, 2 x enkelt og sovesofa i stuen) ………….……….…..  2.520 kr.  
Hele Nonnebo Ny nordisk Livø (i alt 15 pers) …………………………………………….……  5.670 kr.  
Ekstra Opredning, inkl. linned, pude og dyne …………………………………………………….  310 kr. 
 
Gammeldaws Livø badehotel 
Badehotel standarden på Livø er værelser fra første del af sidste århundrede udstyret med gamle 
hyggelige møbler, så de har hygge og atmosfære.Alle værelser er udstyret med tekøkken. 
Toilet og bad på gangen som de gamle badehoteller. 
 
1 Seng (normal sengepris + opgradering til badehotel 50 kr.)................................................. 200 kr. 

Rengøring pr. værelse. …………………………………………………...………………..…….....  200 
kr. 

Lej hele Badehotellet - Munkebo (32 senge / 8 rum) …….……………….……………........... 8.400 kr.  
Rengøring v. leje af hele badehotellet ……………………..……………………………….......  1.500 kr. 
 
Klassisk Livø feriekoloni 
Feriekoloni standarden på Livø er den mest oprindelige standard i forhold til nyere tid. Det er 
modsvarende badehotellet, et helt normalt vandrehjem. Du får stillet seng og badefaciliteter til 
rådighed. 
 
1 Seng …………………………………………………………….................................................. 150 kr. 

Rengøring pr. værelse. …………………………………………………...…………………….......  200 
kr. 

Leje af hele huse (se nedenfor) fra: ………………….…….……………….……………........... 3.640 
kr.  

Rengøring v. leje af hele huse ……... ……………………..…………………………………....  1.500 kr. 
SPECIALPRIS for skoler pr. pers. (Gælder hus 1-4 samt skolen) ……….……………….….... 130 kr. 
 
Leje af hele huse 
Ved leje af hele huset er du sikret, at kun I har adgang og ret til brug af husets faciliteter. Alternativt 
kan i vælge blot at leje det antal af senge, som I skal bruge, her er der dog ingen garanti for, at der 
ikke indkvarteres andre i samme hus. 
 

Skolen koloni (22 senge / 5 rum) …………………………………...... 3.640 kr. 
Hus 1 koloni (48 senge  / 11 rum)……………………………...…..... 6.240 kr. 
Hus 2 koloni  (42 senge / 11 rum) ……………………………....……. 6.090 kr. 
Hus 3 Helsehus koloni (52 senge / 10 rum) ………………………………...…. 7.540 kr. 
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Hus 4 Alumne koloni (60 senge  / 11 rum) ………………………………....... 8.351 kr. 
Munkebo (Badehotel) (32 senge  / 8 rum) …………..………………………... 8.400 kr. 
Nonnebo (Ny Nordisk) (15 senge  / 3 lejligheder) ……………...…………....... 5.670 kr. 

 
Rengøring pr. hus ………………………………………………………………………...  1.500 kr. 

 
Om leje af plads til STORE grupper (listepriser) 

Hele feriekolonien (224 senge / 58 rum) ………………………………………….….. 35.757 kr. 
Feriekoloni + Munkebo ( 256 senge / 66 rum) ……………………………………..... 42.203 kr.

 
Hele øen (inkl. Feriekoloni, Badehotel og Ny Nordisk (275 senge / 71 rum)  
………………………………………………………………………………………….….. 50.301 kr. 
Ekstra opredninger + 150 kr./seng 
Rengøring pr. hus ………………………………………………………………………..…1.500 kr 

 
 
Div. tilvalg og tillæg 
 
Grundgebyr (gælder ALLE bookinger) 
Energi og miljøtillæg pr. gæst og pr. nat. …………………………………………………...……...  20 kr. 

Enkelt nats tillæg ……………………………………………………………………………....……...  15 
kr. 

Weekendtillæg …………………………………………………………………………………...……  20 kr. 
 
Soveudstyr 

Sovepakke (dyne, pude, linned, lagen & håndklæde) ……………………………...……………. 110 
kr. 

Dyne & Pude………………………………………………………………………………....………… 50 kr. 
Linned, lagen & Håndklæde………………………………………………………………....…….…. 70 kr. 
Lagen ……………………………………………………………………………………………....…... 30 kr. 
Håndklæde …………………………………………………………………………………………….. 20 kr. 
 
Forplejning pr. pers. (eksl. drikkevarer) 
Kjøgemester & Oldfrue har “hjertet i maden og maden i hjertet”. Vi elsker simpelthen at lave mad 
og servere den for Jer som en oplevelse. 
Fuld forplejning (frokost, aftensmad & morgenmad) …………………………..... 220 kr. (110 kr./barn) 

Som festmenu ……………………………………………………………... + 120 kr. 
Fuld forplejning v. + 20 personer ……………………………………………………..189 kr. 

Som festmenu ……………………………………………………………... + 100 kr. 
Fuld forplejning v. + 120 personer ……………………………………………….…. 160 kr. 

Som festmenu …………………………………………………………… …. + 80 kr. 
Morgenmad ……….……………... ………………………………………………...….  50 kr. (30 

kr./barn) 
Frokost  ……….…………………………………………………………..………….…. 70 kr. (50 kr./barn) 

Aftensmad (dagens ret) …………………………………………..…………….……. 110 kr. (70 
kr./barn) 

 
Forplejning skoler 
Fuld forplejning - Skoler (frokost, aftensmad & morgenmad) ……………………………….......129 kr. 
Morgenmad (skoler)……………... ……………………………………………………………....….  30 kr.  
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Frokost (skoler)……………... ……………………………………………………………………....…50 kr.  
Aftensmad (dagens ret) (skoler) ………………………………………………………………….…. 89 kr.  
 
 ….alle menuer fås vegetarisk +10% og vegansk +15% og så er der alle kombinationerne vi 
bestemmer os for i fællesskab. 
 
Leje af store lokaler (uden bestilling af fest menu) 
Kirken, Synagogen, Forsamlingshuset (kært barn har mange navne) …..……………..….. 10.000 kr. 

Kroen……………... ……………………………………………….…………………………...…. 10.000 
kr.  

Rengøring (gælder ALTID)…….………………………………………………....…..…….…….. 1.500 kr.  
 
Telt og havnepladser 
Telt og havnepladser betales ved ankomst til Livø i købmandscafeèn. Ved store grupper, er det 
muligt at få tilsendt faktura. 
 
Teltpladser 

Teltplads voksen …………………………………….……………………………………………….... 80 
kr. 

Teltplads børn ……………………………………………………………….…………………………. 52 
kr. 

 
Havneplads 
Båd u/10 m. ………………………………………………………………..…………………………. 120 kr. 
Båd 10-12 m. .…………………………………………………………………….………….………. 150 kr. 
Båd o/12 m.  .……………………………………………………………………….……….……….. 180 kr. 

- Plus 20 kr. pr/pers over 6 pers 
- Plus 20 kr. for adgang til landstrøm 

 

Møde på Livø 

● Badehotel og mødeforplejning er den fulde dagsforplejning som vi ville lave den i 
familiens skød med lækre måltider og mellemmåltider - enkelt og rigtigt godt (tilbud)..295 kr. 

● Gæstebuds og mødeforplejning er det bedste vi kan finde på i Oldemors ånd (med et 
twist) fra sæsonens fulde palette af råvarer med måltider og mellemmåltider ……….. 600 
kr. 

● Møde catering i moduler - inkl. mødelokale og basis AV midler. Kontakt os for tilbud. 
● Udflugts catering - menuer specielt tilpasset foreninger, organisationer, storfamilier og 

busselskaber på tur. Kontakt os for tilbud. 
 ….alle menuer fås vegetarisk +10% og vegansk +15% og så er der alle kombinationerne vi 
bestemmer os for i fællesskab. 
 

Bryllup og andre fester på Livø - Kontakt os for tilbud  

Livø- livets Ø er den romantiske ramme om det nærværende, hjertelige, farverigt billedskønne, 
rummelige og folkeligt festlige bryllup i de smukke bygninger fra sidste århundrede, med den 
lækreste mad lavet med et bankende hjerte for maden med lokale råvarer midt i den milde natur på 
øen i Limfjorden. Vi har de skønneste fester i forsamlingshuset med store middage, kulørte lamper 
i træerne udenfor og duften af grill og pølser fra lunden, mens dansen går over forsamlingshusets 
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plankegulv. Man kan blive viet i lysningen ved salamandersøen, ved hultræet i egeskoven, i lunden 
ved forsamlingshuset eller måske endda inde i forsamlingshuset, hvis man vil have aftenfesten i 
kroen. Og så er der plads til, at alle kan overnatte i husene og på teltpladsen. 
 
KONTAKT OG BOOKING 
Kontakt os endelig hvis du har spørgsmål eller blot er klar til at booke dit ophold hos os. 
 
Mail: livo@livo.dk 
Livø Tel: 25667110  
BOOKING Tel: 25687110  (åben alle hverdage 9-12) 
Herudover kan du ALTID sende en sms hvor du angiver: 

- Dit navn 
- Antal Personer 
- Dato og tid 
- Mail-adresse til yderligere kommunikation 
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