
Boende Gotlandsfestivalen Nose Work 30/4-3/5-2020 
 
Bokningsfunktionen på hemsidan funkar inte då Gangvidefarm har spärrat allt boende för deltagande i 
Gotlandsfestivalen Nose Work 30/4 - 3/5 - 2020. Skicka mail till kickan@gangvidefarm.se för bokning. 
 
Hos Kickan och Per på Gangvide Farm finns möjlighet till boende. Boka boende genom att skicka Kickan ett mail.   
kickan@gangvidefarm.se 
 

• Å-stuga: det finns 4 stugor med dusch och toa. Ett sovrum med 2 bäddar, ett sovrum med våningssäng. 
Öppen planlösning med bäddsoffa. Totalt 4-5 bäddar. Pris: 1100 kr/natt inkl frukost/stuga. 

• Rum: Paviljongrum som är 7m2 enkel/dubbelrum 12 st. Pris: 250 kr/natt/person inkl frukost. 
• Rum: Lillstugan är en lite fristående stuga med 2 bäddar. Pris: 250 kr/natt/person inkl frukost. 
• Rum: Stallet är ett rum ovanför sadelkammaren i hästarnas stall med 2- 4 bäddar i våningssäng och 

bäddsoffa. Pris: 250 kr/natt/person inkl frukost. 
• Rum: Flygeln till vårt hus där det finns 2 rum med en dubbelsäng och en enkelsäng i det ena rummet 

och i det andra rummet en enkelsäng och bäddsoffa. Totalt 3 - 5 bäddar. Pris: 250 kr/natt/person inkl 
frukost. 

Alla rum har tillgång till servicebyggnad där det finns dusch och toa. 
Campingplats finns i anslutning till servicebyggnad. 
 
Övriga Priser: 

• Campingplats med el: 190 kr/natt (Inkluderar ej frukost) 
• Städ av stuga: 500 kr 
• Städ av rum: 100 kr/person 
• Hyra sänglinne och handduk: 95 kr/sett. 

 
Extra mat 
 
Alla boende priser på Gangvidefarm inkluderar frukost. (Ej campingplats) 
Deltagare som inte bor på Gangvidefarm kan också komma och äta frukost.  
Middag erbjuds vid Gangvidefarm alla kvällar. 

• Pris frukost: 70 kr 
• Pris Middag: 110 kr 
• Gemensam tävlingsmiddag den 1 maj Pris: 300 kr 

Lunch och fika kommer att serveras när tävlingen är på Gangvidefarm. 
           
              Pris lunch: 80 kr.        Fika: 30 kr (Betalas på plats) 
 

Middag och lunch kan bokas i samband med bokning av boende. Maila kickan@gangvidefarm.se  

 

Kontakt 
Per och Kickan Karlsson på Gangvidefarm: 

• kickan@gangvidefarm.se 
• 073-184 09 22 
• https://www.gangvidefarm.se/sv-SE 


