
Hej! Här på vackra södra Gotland och Ekegården finns en hel anläggning som i stort sett är
byggd för att hysa en trevlig körhelg.

Här finns en hel körsal med ett riktigt kyrktak (ett tidigare kapell) som ger er en fantastisk
akustik. Körsalen i skön retrostil tar upp till 150 personer. Den hänger sedan ihop med
sköna umgängesutrymmen och vår stora fina matsal med eldstad som tar +100 personer.
Här kan ni allihop umgås och ha kul i en och samma byggnad!

Efter körandet äter ni gott i restaurangen och umgås med varandra. Vi har olika alternativ
för mat - även vegetariskt och specialkost. 

Ekegården är en av södra Gotlands största anläggningar för större grupper. Sover gör ni
singel, dubbel, trippel och i fyrbäddsrum. Sköna allrum finns intill. Handfat i varje rum och
gott om toaletter och varma duschar som värms av vår miljövänliga solcellsanläggning.

Härifrån Eke är det nära till badställen, sevärdheter och inte minst den fantastiska gotländska
naturen som vid det oftast goda vädret ger obegränsat med sköna uterum.

Vår anläggning är belägen ca 6 mil från färjeterminalen. För sällskap på minst 40 personer så
ingår transfer till och från färjeterminalen. 

Så varmt välkommen hit med din grupp och upplev Gotland samtidigt som ert körläger blir
ett glatt minne. 

Välkommen att maila eller ringa din förfrågan redan idag.
Se även vår hemsida www.ekegarden.com
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Arrangera ett körläger på Gotland!
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Priser 2017

Prisexempel per dygn och deltagare

från: 695kr
Moms och övriga avgifter inräknade. OBS! Transfer
ingår för sällskap över 40 personer!!

Priset avser boende i flerbäddsrum med en rejäl fru-
kost och fri tillgång till körlokal. Tillägg för enkel-
rum. Även hel, eller halvpension med god
husmanskost och allt ni behöver. 795kr resp 895kr.
Ring gärna för mera information. Välkommen.

Säsongen 2017


