ARRANGERA DIN KURS PÅ
EKEGÅRDEN
Gården har hela fem lokaler som lämpar sig perfekt för
utbildningar, behandlingar och kurser. Vår hörsal är
lämplig för 15-150 personer vid sittning. Perfekt för utbildning, och storföreläsningar men även för dans, kör,
meditation och yoga. Här finns även ljus & PA. Restaurangen med öppen spis tar in upp till 5-100 personer
och är mycket trevlig att föreläsa i till mat och
dryck. Bland våra mindre lokaler finns vårt vackra
meditationsrum med eldstad för upp till 30 personer

för samtal, grupper, och mycket annat. Vårt trivsamma
konferensrum med sekelskiftesinredning och öppen
spis tar upp till 30 personer.
Samtliga rum går att anpassa efter dina behov.
Ekegården har även ett fristående behandlingsrum
med massagebänk etc. I samtliga rum förutom meditationsrummet finns tillgång till duk, projektor, whiteboard och snabb fast uppkoppling eller fri wifi.
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Hela gruppen äter med helpension
Ekegårdens kök är ett fullutrustat storkök/restaurangkök
som kan leverera mat till både små och stora grupper.
Under några veckor på sommaren har restaurang och
bar öppet även för allmänheten.
När du arrangerar en kurs på Ekegården så räknas vanligen måltiderna in i priset. Frukost, lunch och middag
serveras på fasta tider. På menyn serverar vi mycket vegetarisk mat samt allt från vällagad husman till ekologiska
måltider och raw food. Köket är välorienterat när det
kommer till allergier, gluten, specialkost eller andra

önskemål. Vill du och din grupp ha med er egen kock
finns det möjlighet att hyra vårt kök (ej bar). På allmänna
ytor som restaurang och andra gemensamhetslokaler
finns serveringstillstånd för alkohol. Kök/Bar håller vanligen öppet kl 16-22 när ni har kurs eller enligt
överenskommelse.
Finns det barn eller särskilda önskemål kring mat på
andra tider så har alla boende tillgång till gårdens
separata kök och uppehållsrum.
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Övernatta med din grupp på
EKEGÅRDEN
Ekegården omfattar tre olika byggnader. I huvud
byggnaden där även samtliga kurslokaler och restaurang finns, har sammanlagt 11 sovrum och 33 sköna
resårbäddar.
Toaletter och duschar finns det gott om i anslutning till
rummen. I separata hus Nybygget finns tio rum och
sammanlagt 32-36 bäddar. Den här byggnaden samt
dess toaletter och duschrum är även anpassade för

rörelsehindrade. Två av rummen är avdelade och
anpassade för boende med husdjur (mindre pristillägg).
I separata hus Gräslöken finns ytterligare tio rum med
sammanlagt 40 bäddar av enklare standard. Här finns
även ett kök, med stort allrum och TV.
I samtliga byggnader finns utbyggt bredband och fri
WiFi.

Retratrum Huvudbyggnad

Boendekorridor Huvudbyggnad

Sovrum Huvudbyggnad

Litet familjerum hus Nybygget

Samtalsutrymme Huvudbyggnad

Loungeutrymme Huvudbyggnad

Fikapaus i en av Gotlandsgungorna

Samtal kring ståborden

Huvudbyggnad högst upp. Hus Nybygget
ner till vänster. Hus Gräslöken ner till höger
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Så här gör du och vad kostar det?
2016 års priser per deltagare och natt är 1000kr inkl
moms (893kr ex moms). Då ingår frukost, lunch, middag, samt sovplats i flerbäddsrum. Singelrum finns mot
pristillägg. Städ och sängkläder ingår.
Du som arrangör sätter fritt din egen kursavgift och dina
deltagare betalar direkt till dig. Betalningen för boende
och mat på centret betalas vid incheckningen av kursdeltagarna själva eller enligt överenskommelse.

I samråd med oss diskuterar vi dina behov av kurslokaler.
Efter färdig överenskommelse inbetalas en boknings
avgift om 1000kr inkl moms som från inbetalning låser
din boknin. Avgiften sätts in till Bankgiro 818-5332. Märk
betalningen med arrangörsnamn.
Om din kurs går i linje med vårt övriga utbud marknadsför vi gärna din kurs lokalt, på vår webbsida och i våra
olika nätverk. Kostnad 1000kr inkl moms.

Transfer till och från båt eller flyg, samt utflykter för
större grupper ordnar vi med ett lokalt bussbolag.
Priserna är mycket förmånliga. Hämtning av enstaka personer går i regel att ordna efter överenskommelse.

Fullständiga detaljer och villkor får du i samband med
bokning efter att du pratat med någon av gårdens
samordnare. Ring eller e-posta till: 0498-48 12 22 /
info@ekegarden.com

Det går även lokala busslinjer från Visby som stannar i
närliggande Hemse och Havdhem. Gruppen kan även
med fördel ta med egna bilar och samåka.

Mycket välkommen med din grupp!

Yogagrupp hörsal inomhus

Körgrupp i hörsalen. Kyrktaket ger en fantastisk akustik

Träningscamp på Ekegården. Gott om öppna ytor

Föreläsning & konsert
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