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EKONOMI I FINANCIAL
Mr. MIKAEL ANDERSSONMr. PER SIDBÄCK

OFFERT: Jonas Matsgard SGS Fiskeklubb
Datum: 2013-03-22
Kontaktperson: Per Sidbäck

Följande kan vi offertera eran Gäddfiskeklubb (SGS) från Stockholm

Vi erbjuder Er boende i 5 stugor (standard) och 1 stuga (delux) med totalt  31 sängplatser,  det finns miljövänlig WC i 
standardstugorna med dusch och WC samt dusch med bastu i deluxstugan.

Incheckning:	
	
 12:e September 2013
Utcheckning: 	
 15:e September 2013

Önskemål: 	
 	
 Torsdag 12/9 kväll önskas kaffe, te och smörgås, Fredag 13/9 och Lördag 14/9 önskas frukost, 
	
 	
 	
 lunch och middag. Fiskebåtar 2 dagar med 2 fiskande i varje för samtliga deltagare.

På området erbjuder vi tillgång till fiskrökeri, rensningsplats och grillplats för 20-30 personer. Det finns även ett stort pentry 
för duka upp frukost, lunch och middag med dryck. Lunchen medtas ut på vattnet (matig smörgås) Om det finns det 
önskemål om vegetarisk samt speciell kost för allergiker så var god uppge detta i god tid.

För fisket bokar vi upp 13 stycken mindre båtar.  Det täcker upp behovet för antal fiskande.. 

Det ingår även en introduktion till våra vatten (obligatoriskt), här visar vi fiskeområdet med guidebåt och det ingår inget fiske 
i denna tur.  I båthyran betalas även en deposition som återbetalas när ni checkar ut från anläggningen.

Vi har specifiserat allt detta på nästa sida och med en totalkostnad per person för ovanstående.

Hoppas att ni finner vår offert intressant,

Med vänlig hälsning,

Per Sidbäck
Svinö Stugby & Vildmarks Park	
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