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Detta är ett grupperbjudande för skidklubbar med ungdomar/barn tillsammans med ledare 
och föräldrar på minst 20 personer. Gäller ej skidgymnasium. 
 
Saxnäs är snösäkert. Snö och skidspår brukar finnas från november till maj. Finns det inte 
tillräckligt med snö inför er ankomst för att dra spår så meddelar vi er och bokning förfaller 
utan kostnad eller genomförs senare vid mån av plats.  

Boende sker i vandrarhem där vi har 22 dubbelrum och 6 flerbädds-/familjerum. I 
flerbäddsrummet är det två våningssängar med bredare nedre bädd. I vandrarhemmet finns 
WC och dusch på rummet samt tillgång till allrum med kök på varje våning.  

Skidläger Ungdom/barn 
Pris 695 kr/person/dygn 

Inklusive del i dubbelrum/flerbäddsrum, frukost, lunch, middag, varm dryck (ej kaffe), 
sporthall, bastu, gym och varm lokal för vallning av skidor. Spårpass löses separat på plats. 
Om faktura önskas meddelas det vid bokning. Barn 0-2 år medföljer utan kostnad. 

Övriga priser 

• Enkelrum 870 kr/p.  

• Städning, 300 kr/rum 

• Linne, 175 kr/p 

• Kvällsfika, 85 kr/p 

Spårpass 
Saxnäs Spår är en ideell förening som gör det möjligt för dig att åka skidor i Saxnäs. Köp 
spårpass i Saxnäsgårdens reception eller Swisha Saxnäs Spår på 1233975489 

• Dag, 95 kr 

• Vecka, 350 kr 

• Årskort, 895 kr 

• Barn under 15 år åker fritt när målsman löst spårpass. 

Bokningsvillkor Skidläger 

1. Pris gäller för grupper på minst 20 personer. 
2. Finns det inte tillräckligt med snö inför er ankomst för att dra spår så meddelar vi er och 

bokning förfaller utan kostnad eller genomförs senare i mån av plats. 
3. Avbokning för hela gruppen är kostnadsfri fram till 4 veckor innan ankomst. 
4. Om avbokning sker senare än 4 veckor innan ankomst debiteras 25% av beställningens värde, 

3 veckor innan ankomst debiteras 50%, 2 veckor innan 75% och 1 vecka innan 100% av 
beställningens värde. 
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5. Ändring av antalet gäster, upp till 10% av antalet förbokade gäster, kan göras fram till fem 
dagar innan ankomst kostnadsfritt, sedan debiteras förbokat antal gäster även om sällskapet 
blir färre. Vid sjukdom gäller sjukintyg. 

6. Namnlista med rumsfördelning, meny, avvikelse i kost samt om kvällsfika önskas (85 kr) 
meddelas senast 14 dagar innan ankomst. 

7. Vi har ej dagligt städ av hotellrum vid skidläger, men meddela receptionen om ny handduk 
önskas. 

8. Om Saxnäsgården haft särskilda kostnader till följd av avbeställningen, utöver värdet av 
beställningen, skall dessa ersättas till fullo av beställaren. 

9. Ovanstående meddelas till receptionen påinfo@saxnas.se 
 

 
 
Snögaranti 
Snögaranti innebär att om det ej finns tillräckligt med snö för att dra skidspår sker avbokning eller 
byte av datum (i mån av plats) utan kostnad från 7 dagar fram till planerad ankomst. Fråga oss gärna 
vid bokning om du undrar mer. 

 
Städ | Vandrarhem 
Städ i Vandrarhem kan bokas för 300 kr/rum alternativt städas själv. Om rum i vandrarhem ej städas fast 
det meddelats av gäst vid bokning eller städar så att det inte motsvarar det skick som rummet hade vid 
incheckning tillkommer en kostnad på 400 kr/rum. Instruktion för städ av rum lämnas vid incheckning. 
 
    Angående städning vid avresa vid boende i Vandrarhem 

• Vädra rummet 

• Dammsug sängarna 

• Skaka och vädra sängkläderna och sträck madrassöverdraget 

• Vik ihop täcket och lägg vid fotändan. Kudden läggs vid huvudändan 

• Dammsug golvet. 

• Dammtorka med våt trasa och rengöringsmedel 

• Torka ur garderoberna och lådor 

• Töm soporna och sätt i en ny påse i behållaren 

• Rengör tvättställ, toalett, spegel och duschutrymmet samt rengör duschmunstycket 

• Därefter våt torkas golvet 

• Plocka ur och rengör kylen i köket. Diska all disk och sätt tillbaka i skåpen. Torka av bänkar och 
bord 

• Kontrollera att ingenting är kvarlämnat. 
 
Meddela receptionen om något råkat gå sönder under vistelsen, om rum i vandrarhem ej städats 
tillräckligt bra av tidigare gäst, om något saknats i rum eller kök samt om material för att kunna städa bra 
skulle saknas. 
 
Varmt välkomna! 
Saxnäsgården Hotell & Konferens 
0940-377 00 
info@saxnas.se 
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