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TYDAL PRISER OG VILKÅR 2021 
STANDARD PRISLISTE 
Gyldig 01.01.2021 – 31.12.2021 

HOVEDBYGNING 

 Pris per person/nat 

Min. 25 personer 23,00 EUR 

Min. 30 personer 21,00 EUR 

Min. 35 personer 20,00 EUR 
- Minimumsbelægning 25 personer 

- Inkl. brug af gildesal og køkken 

- Priser inkl. overnatning, strøm, vand, brug af brænde i rimeligt omfang og lån af rafter 

- Priser excl. sengetøj og slutrengøring 

HYTTER  

 Pris per hytte/nat  

Uglebo (14 personer) 168,00 EUR 

Ravnebo (10 personer) 120,00 EUR 

Egely (6 personer) 48,00 EUR 

Granly (6 personer) 60,00 EUR 
- Priser inkl. overnatning, strøm, vand, brug af brænde i rimeligt omfang og lån af rafter 

- Priser excl. sengetøj og slutrengøring 

TELT 

 Pris per person/nat 
Fra 13 år 9,50 EUR 

4 – 12 år 7,50 EUR 

0-3 år 0,00 EUR 
- Priser inkl. overnatning, strøm, vand, brug af brænde i rimeligt omfang og lån af rafter 

- Priser excl. bad 

DAGSGÆSTER 

 Pris per person/dag 

Dagsgæst 5,00 EUR 
- Priser inkl. strøm, vand, brug af brænde i rimeligt omfang og lån af rafter 

ANDRE PRISER 

Lån af sengetøj (lagen, dyne- og pudebetræk) 5,00 EUR per sæt 

Slutrengøring Hovedbygning 150,00 EUR 

Slutrengøring Uglebo 35,00 EUR 
Slutrengøring Ravnebo 35,00 EUR 

Slutrengøring Egely 25,00 EUR 

Slutrengøring Granly 25,00 EUR 

Brusebad på lejrpladsen (per bad) 0,50 EUR 

Tydal gård mødelokale per dag 150,00 EUR 

BP-hytte mødelokale per dag 150,00 EUR 

Gildesal og køkken per dag 150,00 EUR 

Tydal mærke 1,50 EUR per stk. 
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GENERELT 

- Alle priser inkl. moms. 

- Slutrengøringen er obligatorisk. 

- Brug af sengetøj er obligatorisk - dette kan medbringes eller lejes. Det er tilladt at bruge soveposer, 

dog skal man også her benytte et lagen. 

- I hovedbygningen er puder og dyner uden betræk med i prisen. I hytterne skal dette selv medbringes.  

BOOKING OG BETALING 

- Ved booking modtages en reservationsbekræftelse. Denne er bindende. 

- 90 dage inden opholdets start modtages en forudbetalingsfaktura – 50% af det endelige beløb skal 

forudbetales. 

- 14 dage inden meddeles det endelige deltagerantal.  

- Den endelige faktura modtages efter opholdet. Denne har en 14 dages betalingsfrist. 

BETALING VED AFBESTILLING 

- Afbestilling skal foretages skriftligt via mail på tydal@sdu.de 

Tidspunkt for afbestilling Andel af det endelige beløb der skal betales 

Min. 91 dage inden 0% 

90 - 30 dage inden 10% 

29 – 15 dage inden 25% 

14 – 7 dage inden 50% 

6 – 0 dage inden 75% 

 

VED AFREJSE 

- Alle vinduer er lukkede i alle rum 

- Alle lamper er slukkede i alle rum 

- Opvaskemaskinen er tømt og alt service er vasket op og sat på plads 

- Alle borde er tørret af og alle gulve er fejet 

- Alle borde og stole er sat på plads 

- De benyttede køleskabe er tømt for madvarer og tørret af 

- Alle skuffer og skabe er kontrolleret for glemte sager 

- Alle skraldespande og papirkurve er tømt 

- Lånt sengelinned er samlet og lagt i kurven 

- Brænde der ikke blev benyttet er lagt tilbage i brændeskuret 

- Lejrpladsen er ryddet for alt affald og papir 

- Alle gravede huller er fyldt godt op på lejrpladsen 

- Rafter er lagt på plads efter længde 

- Nøgler og lånt materiale er afleveret 

- Er noget gået itu under jeres ophold (fx service eller møbler) bedes dette meddeles til Tydals 

personale inden afrejse. Skader pga. hærværk betales af kunden.  
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