
I ett naturskönt område nära Göteborgs centrum ligger Lisebergsbyn Kärralund. Det är en populär året-runt öppen boende-
anläggning med 390 bäddar mitt i Göteborg. Här finns bekvämligheter, så som frukostbuffé, konferens, gratis parkering, bastu  
samt gratis trådlöst Internet. En anläggning som passar lika bra för privatresenärer som för grupper, företag och konferenser. Och 
när du slutligen går och lägger dig väntar en säng från Carpe Diem, byggd i Lysekil. Lisebergsbyn Kärralund är miljödiplomerad.
 

  

INFORMATION 
•   Boka endast de nätter du vet att ni kommer att stanna.
•  Förlängning kan göras på plats (vi kan dock inte garantera ledigt boende). 
•  Var noga med att ange korrekt antal personer då priset varierar efter antal.
•  Bokningen ska betalas i förskott. 
•  Informera senast kl.11.00 på avresedagen om ni vill stanna i samma rum/stuga.  
 Annars måste ni flytta ut från rummet/stugan.
•  Lämnar ni boendet tidigare än bokad avresedag återbetalas inga pengar.
•  Vid ankomst efter stängning måste bokningen vara betald.
•  Gäller ej perioden 21-25/5 samt 26/6-16/8 2015
 
Bokningar görs på 031-840 200 alt e-post: lisebergsbyn@liseberg.se. För mer info se www.liseberg.se

PRISLISTA PER NATT:

PRISLISTA 2015 PÅ LISEBERGSBYN 

Vandrarhem, 10 m2 : inkl. 
dusch, wc i korridor och kök 

1 person  375 kr
2 personer        545 kr 
3 personer  725 kr
4 personer  875 kr

Timmerbyn, 14 m2 :  
inkl. kök, ej wc/dusch

1 person   475 kr
2 personer  645 kr
3 personer  795 kr
4 personer  975 kr

Bohusbyn, 15 m2:  
inkl. kök och wc/dusch 

1 person   745 kr
2 personer  925 kr
3 personer  1075 kr
4 personer  1245 kr

Stjärnbyn, 25 m2 :  
inkl. kök och wc/dusch 
1 person      825 kr
2 personer 995 kr
3 personer 1150 kr
4 personer 1325 kr
5 personer 1475 kr

Bed & Breakfast, 23 m2 : 
inkl. wc/dusch, ej kök 

1 person  795 kr
2 personer 975 kr
3 personer 1125 kr
4 personer 1275 kr

Karusellbyn, 18 m2 :  
inkl. kök och wc/dusch

1 person  775 kr
2 personer 925 kr
3 personer 1095 kr
4 personer 1245 kr

Denna kod måste alltid anges vid bokning för att få specialpris:

I priset ingår:

• Frukost
• Sänglinne, handduk samt slutstäd
• En gratisparkering i direkt anslutning till boendet. Vid fler fordon finns annan gratisparkering.
• Fritt trådlöst internet 

LISEBERGS GÄST AB, OLBERSGATAN 9, 416 55 GOTHENBURG,  SWEDEN
 E-POST: LISEBERGSBYN@LISEBERG.SE, WWW.LISEBERG.SE

Varmt välkommen till
Lisebergsbyn Kärralund

 

HUSVAGN OCH HUSBIL  
PER NATT INKLUSIVE EL        310 kr 

I priset ingår: 

• Tillgång till servicehus inklusive varmvatten
• Fri parkering i direkt anslutning till boendet 
• Fritt trådlöst internet
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