Kost och logi
Helpension

- frukostbuffé
- middag med salladsbuffé och dessert
- eftermiddagsfika
- kvällsmat
- kvällsfika med smörgåsbulle
alt. korvgrillning mot tillägg

Delpension

exempelvis
- frukost
- middag
- kvällsmat

Självhushåll På Solvik finns ett utrustat kök för självhushåll.
Logi

Tag med egna lakan, handdukar och gärna inneskor.

Prislista 2017 per dygn

Dag 1

Dag 2 +

Logi Skogsbrynet - per person
Logi familjerum - 5 bäddar
Helpension Skogsbrynet/Solvik
Helpension 7-12 år
Logi/Självhushåll Solvik

220:900:640:540:230:-

200:840:625:525:210:-

Läger 2017
För barn, ungdomar, familjer eller större grupper.
Bra lokaler, trivsam miljö och god mat.

I dessa priser ingår att ni gör en enklare grovstädning av rum och
gemensamma lokaler före avfärd.

Utforming av ett lägerpaket
I samverkan kan vi utforma er lägervistelse när det gäller boende,
hel/delpension, självhushåll och fritidsaktiviteter.
Telefon 0435-460054

www.efsgarden.com

info@efsgarden.com

EFS-gården med Skogsbrynet och Solvik ligger naturskön i bokskogen
vid Åsljungasjön i närheten av Skåneleden.

Lägergård Skogsbrynet
61 bäddar fördelat på
10 st. 5-bäddsrum
4 st. dubbelrum samt
3 st. enkelrum

Tillgång till 2 st. lektionssalar i huvudbyggnaden samt ett
allrum/cafe och gästkök med enklare utrustning.
I huvudbyggnaden finns matsal och samlingssal för upp till
120 personer.
Hel- eller delpension kan väljas.

Aktiviteter ...
Naturspår och motionsslinga såväl runt sjön som i närområdet.
Närhet till delar av Skåneleden.

Gården har en egen brygga vid sjön. Hopptorn och sandstrand finns
på badplatsen andra sidan sjön. 20 minuters gångväg.

Kanoter/båt finns att hyra på gården.

Fiskekort finns att köpa i huvudbyggnaden.

Lägergård Solvik
Ett logement med 10 bäddar
5 st. 2 bäddsrum
3 st. 4 bäddsrum samt
En stuga på tomten med
några sängplatser

Beachvolleybollplan finns utanför Skogsbrynet.

På Solvik finns fotbollsplan. Hyrande på Solvik
har i första hand tillträde till den.

Kommunen har en sporthall i Åsljunga som går att hyra.
På Solvik finns ett enkelt kapell/samlingssal, gräsplan för fotboll och
lek samt egen grillplats och brygga.
Kök med möjlighet till självhushåll.
Hel- eller delpension kan väljas.

Vi har tre fina grillplatser - en vid huvudbyggnaden, en på Solvik och
en vid sjön.

