
Nonnebo 

Luksuslejligheder 
Nonnebo består af tre luksusfamilielejligheder med henholdsvis 2, 3 og 4 senge og mulighed for opredning i 

stuen, så der er plads til 4, 5 eller 6 personer. 

Lejlighederne er nyrenoverede og indeholder køkken, bad og toilet samt egen terrasse til hver af 

lejlighederne. 

Lejlighederne er helårsisolerede og kan også benyttes uden for Feriecentrets åbningstid. Så hvis du ønsker 

at opleve Livø uden for sæsonen og på samme vilkår som de få fastboende, er der mulighed for det. Benyt 

Nonnebo som dit eget refugium. Du kan nyde naturen og roen og få tid til at skrive eller udfolde dig 

kunstnerisk på anden vis.  

 

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00. 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og op efter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser: 

Lejlighed 1 (syd) med plads til 5 personer. (Kode: NL1) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.400,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 8.400,00 

 

Lejlighed 2 (nord) med plads til 4 personer. (Kode: NL2) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.200,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 7.200,00 

 

Lejlighed 3 (1. sal) med plads til 6 personer. (Kode: NL3) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.600,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 9.600,00 

 

Udlejes hele Nonnebo er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 4.200,00 - 5% rabat =  kr. 3.990,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 25.200,00 – 15% rabat =  kr. 21.420,00 

 

 

 



Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er i sæsonen 2017 gratis i Nonnebo 

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tidemandsminde 

Luksusværelser 
I forlængelse af Avlsgården ligger to små hyggelige, nyligt renoverede, luksusværelser med hems og eget 

toilet og bad. Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres mad morgen, middag og aften, eller på Livø Café 

i åbningstiderne. Der er dobbeltværelser, begge indrettet med enkeltsenge, som kan skubbes sammen eller 

fra hinanden efter behov.  

  

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00. 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og op efter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser: 

Lejlighed 1 med plads til 2 personer. (Kode: TM1) 

Pris for en overnatning:   kr. 600,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.600,00 

 

Lejlighed 2 med plads til 2 personer. (Kode: TM2) 

Pris for en overnatning:   kr. 600,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.600,00 

 

Udlejes hele Tidemandsminde er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 1.200,00 - 5% rabat = kr. 1.140,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 7.200,00 – 15% rabat =  kr. 6.120,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes. 

Rengøring pr. lejlighed:   kr. 350,00  



Rengøring hele Tidemandsminde:  kr. 500,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Munkebo 

Standard m. adgang til bad 
I Munkebo findes forskellige standardværelser med adgang til fællesbad.  Sengene i Munkebo er køjesenge 

og få enkelt senge. Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres tre daglige måltider, morgen, middag og 

aften. De østvendte værelser har en fantastisk udsigt over fjorden ind mod Rønbjerg. Munkebo ligger 

centralt i byen, med meget kort afstand til både Købmanden og Kroen. I Munkebo findes der værelser fra to 

personernes værelser og op til 6 personers værelser.  Munkebo råder over en fællesstue og en altan med 

flot udsigt ud til fjorden. Værelserne 1-6 har alle vask på værelset.  

 

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser: 

STUEPLAN 

Værelse 1 med plads til 2 personer. (Kode: M1) 

Pris for en overnatning:   kr. 360,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 2.160,00 

 

Værelse 2 med plads til 2 personer. (Kode: M2) 

Pris for en overnatning:   kr. 360,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 2.160,00 

 

Værelse 3 med plads til 2 personer. (Kode: M3) 

Pris for en overnatning:   kr. 360,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 2.160,00 

 

Værelse 4 med plads til 3 personer. (Kode: M4) 

Pris for en overnatning:   kr. 540,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.240,00 

 

Værelse 5 med plads til 4 personer. (Kode: M5) 

Pris for en overnatning:   kr. 720,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.320,00 

 



Værelse 6 med plads til 5 personer. (Kode: M6) 

Pris for en overnatning:   kr. 900,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 5.400,00 

 

1. SAL 

Værelse 7 med plads til 2 personer. (Kode: M7) 

Pris for en overnatning:   kr. 360,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 2.160,00 

 

Værelse 8 med plads til 6 personer. (Kode: M8) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.080,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 6.480,00 

 

Udlejes hele Munkebo er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 4.680,00 - 5% rabat = kr. 4.446,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 28.080,00 – 15% rabat = kr. 23.868,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg. 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Nonnebo:   kr. 900,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 

 

 



Skolen  

m. adgang til bad 
I skolen findes standardværelser af forskellige størrelse, med adgang til bad og toilet. Sengene i Skolen er 

køjesenge og få enkelt senge. Skolen er den af feriecentret bygninger, som ligger tættest på Livø Havn. Her 

har man en flot udsigt over strandengene og Limfjorden. Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres mad 

morgen, middag og aften, eller på Livø Café i åbningstiderne. Det er ikke muligt at komme fra overetagen til 

underetagen uden at skulle udendørs. Overetagen har adgang til bad og toilet forhold for telt- og 

havneplads.  

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser: 

STUEPLAN 

Værelse 1 med plads til 1 person. (Kode: S1) 

Pris for en overnatning:   kr. 180,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 1.080,00 

 

Værelse 2 med plads til 6 personer. (Kode: S2) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.080,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 6.480,00 

 

1. SAL 

Værelse 3 med plads til 4 personer. (Kode: S3) 

Pris for en overnatning:   kr. 720,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.320,00 

 

Værelse 4 med plads til 5 personer. (Kode: S4) 

Pris for en overnatning:   kr. 900,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 5.400,00 

 

Værelse 5 med plads til 4 personer. (Kode: S5) 

Pris for en overnatning:   kr. 720,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.320,00 

 



Udlejes hele Skolen er prisen:  

Pris for en overnatning:    kr. 3.600,00 - 5% rabat =  kr. 3.420,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 21.600,00 – 15% rabat =  kr. 18.360,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Skolen:   kr. 900,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tyskerstalden (Pav.1)  

Standard m. adgang til bad 
Tyskerstalden fungerer som et vandrehjem, hvor der er 9 standardværelser med i alt 33 sovepladser, hvor 

der er adgang til fælles toiletter og bad på gangen.  

Der er 1 lejlighed med 10 sovepladser, hvor der er eget toilet og bad.  

Huset har en stor opholdsstue og fælleskøkken.  

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser:  

Stueplan:  

Standardværelse 1 - 3 

Lejlighed 1 (Kode: KS-L1) 

1. sal:  

Standardværelse 6 - 11 

 

Pris for en overnatning pr. person i standardværelse: kr. 130,00 

Pris for 6 overnatninger pr. person i standardværelse: kr. 780,00 

 

Pris for en overnatning i lejlighed 1:  kr. 1.800,00 

Pris for 6 overnatninger i lejlighed 1:  kr. 10.800,00 

  

Udlejes hele Tyskerstalden er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 5.850,00 - 5% rabat =  kr. 5.557,50 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 35.100,00 – 15% rabat =  kr. 29.835,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

 

 



Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Tyskerstalden:  kr. 1.100,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tyskerhuset (Pav.2) 

Standard m. adgang til bad 
I Tyskerhuset er der 11 standardværelser med i alt 42 sovepladser. Huset har en stor opholdsstue og fælles 

tekøkken. Der er fællestoiletter og -bad på gangen. Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres mad 

morgen, middag og aften, eller på Livø Café i åbningstiderne 

 

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser:  

STUEPLAN 

Værelse 1 med plads til 4 personer. (Kode: TH1)  

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

Værelse 2 med plads til  6 personer. (Kode: TH2)  

Pris for en overnatning:   kr. 780,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.680,00 

 

1. SAL 

Værelse 3 med plads til 4 personer. (Kode: TH3)  

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr.3.120,00 

 

Værelse 4 med plads til 4 personer. (Kode: TH4)  

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

Værelse 5 med plads til 4 personer. (Kode: TH5) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

 

 



Værelse 6 med plads til 4 personer. (Kode: TH6) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

Værelse 7 med plads til 6 personer. (Kode: TH7) 

Pris for en overnatning:   kr. 780,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.680,00 

 

Værelse 8 med plads til 4 personer. (Kode: TH8) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

Værelse 9 med plads til 2 personer. (Kode: TH9) 

Pris for en overnatning:   kr. 260,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 1.560,00 

 

Værelse 10 med plads til 2 personer. (Kode: TH10) 

Pris for en overnatning:   kr. 260,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 1.560,00 

 

Værelse 11 med plads til 2 personer. (Kode: TH11) 

Pris for en overnatning:   kr. 260,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 1.560,00 

 

Udlejes hele Tyskerhuset er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 5.460,00 - 5% rabat =  kr. 5.187,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 32.760,00 – 15% rabat =  kr. 27.846,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Tyskerhuset:   kr. 1.100,00 

 

 

 

 



Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kellerhuset (Pav. 3)  

Standard m. adgang til bad 
I Kellerhuset er der 7 standardværelser med i alt 42 sovepladser med fællestoiletter og -bad på gangen. 

Lejlighed 1 har plads til 12 personer, hvor der er eget toilet og bad. 

Huset har en stor opholdsstue og fælles tekøkken.   

Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres mad morgen, middag og aften, eller på Livø Café i 

åbningstiderne 

 

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser:  

STUEPLAN 

Lejlighed 1 med plads til 12 personer. (Kode: KH-L1) 

Pris for en overnatning:   kr. 2.160,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 12.960,00 

 

Værelse 1 med plads til 4 personer. (Kode: KH1) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

1. SAL 

Værelse 4 med plads til 5 personer. (Kode: KH4) 

Pris for en overnatning:   kr. 650,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.900,00 

 

Værelse 5 med plads til 5 personer. (Kode: KH5) 

Pris for en overnatning:   kr. 650,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.900,00 

 

Værelse 6 med plads til 4 personer. (Kode: KH6) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 



Værelse 7 med plads til 8 personer. (Kode: KH7) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.040,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 6.240,00 

 

Værelse 8 med plads til 6 personer. (Kode: KH8) 

Pris for en overnatning:   kr. 780,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 4.680,00 

 

Værelse 9 med plads til 10 personer. (Kode: KH9) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.300,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 7.800,00 

 

Udlejes hele Kellerhuset er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 7.020,00 - 5% rabat =  kr. 6.669,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 42.120,00 – 15% rabat =  kr. 35.802,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Kellerhuset:   kr. 1.100,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 

 

 



Alumnehuset (Pav. 4) 

Standard m. adgang til bad 
I Alumnehuset er der 9 standardværelser med i alt 48 sovepladser med adgang til fællestoiletter og -bad på 

gangen. Der er også en stor lejlighed med plads til 12 personer som har eget toilet og bad.  

Huset har en stor opholdsstue og fælles tekøkken.  

Forplejning sker på Kroen, hvor der serveres mad morgen, middag og aften, eller på Livø Café i 

åbningstiderne. Pavillonen har desuden adgang til en større terrasse med bordbænkesæt.  

Der er indtjekning tidligst kl. 15.00 og udtjekning senest kl. 11.00 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser:  

STUEPLAN 

Lejlighed 1 med plads til 12 personer. (Kode: AH -L1) 

Pris for en overnatning:   kr. 2.160,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 12.960,00 

 

Værelse 1 med plads til 4 personer. (Kode: AH1) 

Pris for en overnatning:   kr. 520,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

Værelse 4 med plads til 4 personer. (Kode: AH4) 

Pris for en overnatning:   kr. 320,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.120,00 

 

1. SAL 

Værelse 5 med plads til 5 personer. (Kode: AH5) 

Pris for en overnatning:   kr. 650,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.900,00 

 

Værelse 6 med plads til 5 personer. (Kode: AH6) 

Pris for en overnatning:   kr. 650,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3900,00 

 



Værelse 7 med plads til 5 personer. (Kode: AH7) 

Pris for en overnatning:   kr. 650,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 3.900,00 

 

Værelse 8 med plads til 9 personer. (Kode: AH8) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.170,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 7.020,00 

 

Værelse 9 med plads til 10 personer. (Kode: AH9) 

Pris for en overnatning:   kr. 1.300,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 7.800,00 

 

Værelse 10 med plads til 6 personer. (Kode: AH10) 

Pris for en overnatning:   kr. 780,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 00,00 

 

Udlejes hele Alumnehuset er prisen:  

Pris for en overnatning:   kr. 7.800,00 - 5% rabat =  kr. 7.410,00 

Pris for 6 overnatninger:   kr. 46.800,00 – 15% rabat =  kr. 39.780,00 

 

Faste tillæg pr. person pr. nat: 

Energi- og miljøtillæg:   kr. 20,00 

Enkeltnatstillæg:   kr. 10.00 

Weekendtillæg:    kr. 10,00 

 

Tilkøb/leje: 

Dyne og pude pr. sæt:   kr. 50,00 

Linned pr. sæt:   kr. 70,00 

Håndklæde pr. stk:   kr. 20,00 

Viskestykke pr. stk:   kr. 10,00 

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes – rengøring af fællesarealer er medregnet i Energi- og miljøtillæg 

Rengøring pr. værelse:   kr. 200,00  

Rengøring hele Alumnehuset:  kr. 1.100,00  

 

Alumne- forplejning pr. person 

… er den gode husmandskost  

Morgenmad inkl. kaffe og te    kr. 45,00 

Frokost    kr. 66,00 

Aftensmad    kr. 88,00 

Vælges alle tre måltider:   kr. 189,00 



Kirken  

Forsamlingshus 
Kirken er Livøs forsamlingshus og kan lejes ud til alle typer af fester og arrangementer.  Der er ingen 

køkken, men der er et anretterbord.  

Ind- og Udtjekning aftales med forpagter Ulla og Jesper Bergholt Lynge 

Betaling: 

Til og med 15 personer: 

Det fulde beløb betales ved booking. 

 

Fra 16 personer og opefter: 

Ved booking udsendes der en faktura, og der betales et depositum på 50% af den samlede pris.  

Restbeløbet bliver opkrævet i form af ny faktura og betales 3 uger før ankomst. 

Priser: 

Pris for leje:     kr. 1.600,00  

Rengøring er obligatorisk, og kan tilkøbes. 

Rengøring af Kirken:   kr. 700,00  

 

 


