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PRISLISTA HÄLLEVIK 2017 (röda priser är medlemspriser)

Pris/p inkl halvpension*     25/6 - 6/8**

Dubbelrum ,dygn 555:- 690:-
  ,vecka 3.675:- 4.620:-

Dubbelrum ,dygn 655:- 790:-
(med dusch/wc) ,vecka 4.375:- 5.320:-

Dubbelrum ,dygn 790:- 915:-
Superior  ,vecka 5.320:- 6.195:-

*) Halvpension inkluderar frukostbuffé och en 2-rätters middagsbuffé.
**) Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.
Dubbelrum som enkelrum: 125:-/dygn.
Barnrabatter i extrabädd: 3-15 år 50%

SJÄLVHUSHÅLL
Pris/lägenhet              6/6 - 11/6             
                     23/6 - 25/6        11/6 - 23/6*         8/7 - 10/8*
                   10/8 - 13/8        25/6 - 8/7*        13/8 - 20/8*

Dygn   870:- 1.020:- 605:- 740:- 670:- 820:-
Vecka     3.815:- 4.760:- 4.270:- 5.320:-

OBS! Under perioden v.28 - v.31 kan lägenheter endast bokas för max en vecka. 
*Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.

RUMSPRISER MED FRUKOST
Pris/rum   6/6 - 11/6 
                                         23/6 - 25/6                    11/6 - 23/6        
 10/8 - 13/8  25/6 - 10/8

Enkelrum (annex) 590:- 700:- 490:- 600:-
Enkelrum (Hb) 690:- 800:- 590:- 700:- 
Enkelrum (dusch/wc) 915:- 1.025:- 815:- 925:-
Dubbelrum 920:- 1.090:- 820:- 990:-
Fam. rum 3 pers. 1.070:- 1.240:- 970:- 1.140:-
Fam. rum 4 pers. 1.220:- 1.390:- 1.120:- 1.290:-
Dubbelrum (m dusch/wc) 1.120:- 1.290:- 1.020:- 1.190:-
3-bädd (m dusch/wc) 1.270:- 1.440:- 1.170:- 1.340:-
Dubbelrum Superior 1.390:- 1.590:- 1.290:- 1.490:-

GOLFPAKET 11/6 - 10/8
Pris/p inkl frukost och greenfee på blekingebana      

Dubbelrum  735:- 820:-
Dubbelrum (med dusch/wc)  835:- 920:-
Dubbelrum Superior  970:- 1.070:-

3-DYGNSPAKET 22/6 - 6/8
Pris/p inkl halvp.   Dubbelrum      Dubbelrum       Dubbelrum
           (m dusch/wc)             Superior

Vuxen   1.605:- 2.010:- 1.890:- 2.295:- 2.310:- 2.760:-
Barn 3-15 år 805:- 1.005:- 945:- 1.145:- 1.155:- 1.380:-

Barnrabatter i extrabädd: 3-15 år 50%

3-dygn halvp.    Dubbelrum             Dubbelrum            Dubbelrum
            (m dusch/wc)              Superior
Vuxen   1.380:- 1.785:- 1.680:- 2.085:- 2.010:- 2.460:-
Barn 3-15 år 690:- 895:- 840:- 1.045:- 1.005:- 1.230:-

OSLAGBART MEDLEMSERBJUDANDE!
–Bo med 50% medlemsrabatt
Under perioden 25 juni - 8 juli har du som medlem möjlighet att 
bo till fantastiska medlemspriser om Du bokar 5-7 dygn.

Välkomna till ännu ett jubileumsår!

22-25 juni alt. 10-13 juli 
(priser i fetstil är medlemspriser)

Jubileumspaket

I år har vi valt att sända ut medlems-
broschyren lite tidigare än normalt, bara 
för att du i lugn och ro ska kunna planera 
in årets SJS-semester i riktigt god tid!
     Vi har flera spännande aktiviteter för 
dig som är medlem under året, så kika 
efter något som passar just dig!

Vår sydligaste anläggning, Hälleviks 
Havsbad fyller 100 år i sommar och det 
ska naturligtvis firas med pompa och ståt.
Hela sommaren finns olika erbjudanden
och det är en pigg och vital 100-åring 
som hälsar sina gäster välkomna.
Skynda dig att boka in dig på vårt jubileums-

firande, där är det först till kvarn som
gäller! Det blir ett hejdundrande firande
med olika aktiviteter att prova på. 
Firandet avslutas med en  härlig middag 
med underhållning fredagen den 1 sep.

Fredensborgs Herrgård fortsätter 
att satsa på att vara en attraktiv och 
miljövänlig anläggning. Vi har under 
2016 investerat i bergvärme och det gör 
att det känns varmt och gott både för 
dig som gäst och för vår framtida miljö. 

Rolfskärrs Stugby är mer populärt än 
någonsin och fler och fler har upptäckt 

vilken fantastisk pärla vi har vid Vänerns 
strand. Bär och svamp och fiske i direkt 
närhet till boendet. För dig som medlem 
finns speciellt utvalda veckor där vi 
erbjuder stugboende till halva priset. 

Jag önskar er alla ett fortsatt fint år med 
förhoppning om att vi ses ute på någon 
av våra anläggningar!

Lena Ernberg, Vd

INLEDNING

1-dygn inkl. aktiviteter, jubileumsmeny, underhållning & frukost
            Dubbelrum            Dubbelrum                Dubbelrum
         (m dusch/wc)                 Superior
Vuxen   1.060:- 1.145:- 1.160:- 1.245:- 1.270:- 1.370:-
Barn 3-15 år 860:- 945:- 960:- 1.045:- 1.070:- 1.170:-
Pris finns även för 2 dygn tor-lör. 

1 - 2 sep (fre-lör) (priser i fetstil är medlemspriser)

Jubileumsdagar



22 - 25 juni 2017
Välkommen att fira traditionell midsommar med 
blommor, tårta, dans och fin musikunderhållning.
Vi njuter också av den goda midsommarmaten.

8 - 15 juli 2017
Den här veckan brukar alltid vara barnens favorit-
vecka. Våra aktivitetsledare tar med barnen på nya 
spännande upptåg varje dag. Alla som fyllt 6 år kan 
med glädje vara med.

22 - 29 juli 2017
SJTK Stockholm genomför sin sedvanliga tennis-
vecka lämplig för familjer. Alla SJS-medlemmar är 
hjärtligt välkomna. Info & anmälan: Johnny Paulsson 
08-271979, 070-3299321 eller besök www.sjtk.se.

15 - 22 juli 2017
Ta chansen att prova på eller utveckla ditt tennis-
spel. Duktiga instruktörer lär ut grundslag, fotarbe-
te och serve. Vem tar hem Hällevik Open i sommar?
(Enbart förhandsanmälan! Barn från 7 år).

Barn- & Familjevecka

SJTK’s Tennisvecka

Midsommarfirande

Välkommen till
strandparadiset!

Tennisvecka

Bokning: SJS-Hotellen - Fredensborgs Herrgård

Tel 0492-306 00 t.o.m 6/6, därefter 0456-520 10

www.hallevikshavsbad.com

1-dygn inkl teater-    Dubbelrum     Dubbelrum           Dubbelrum
förest. och halvp.       (m dusch/wc)            Superior
Vuxen   1.060:- 1.145:- 1.160:- 1.245:- 1.270:- 1.370:-
Barn 3-15 år 860:- 945:- 960:- 1.045:- 1.070:- 1.170:-

31 juli - 1 aug  alt.  1 - 2 aug 
(priser i fetstil är medlemspriser)

Teaterpaket
DEN SISTA 

SYNDEN



Härligt 
herrgårdsliv 
i sagomiljö!

Bokning:  Fredensborgs Herrgård

Telefon 0492-306 00 | info@fredensborg.com

www.fredensborg.com

Pris familjepaket 19/5 - 8/6 9/6-27/8 Helger i sep
(prisexempel 2 vux + 2 barn)    (1-3, 8-10, 15-17, 22-24)

2 dygn (inkl. 1 dags entré till ALV) 4.090:- 4.590:- 4.710:- 5.210:- 4.090:- 4.590:-
2 dygn (inkl. 2 dagars entré till ALV) 4.460:- 4.960:- 5.280:- 5.780:- 4.460:- 4.960:-
1 dygn (inkl. 1 dags entré till ALV) 2.490:- 2.840:- 2.980:- 3.330:- 2.490:- 2.840:-
1 dygn (inkl. 2 dagars entré till ALV) 2.860:- 3.210:- 3.550:- 3.900:- 2.860:- 3.210:-

Attraktiva Familjepaket

Pris per pers - inkl. frukost                   mån-tor                              fre-sön           
Golfpaket 880:- 1.050:- 970:- 1.140:-
Golfpaket enkelrum 1.145:- 1.375:- 1.240:- 1.470:-
Pris per pers - inkl. halvp.                      mån-tor                              fre-sön
Golfpaket 1.230:- 1.400:- 1.320:- 1.490:-
Golfpaket enkelrum 1.495:- 1.725:- 1.585:- 1.815:-

Golfpaket
Priset inkl. en övernattning med stor frukostbuffé och en dags 
greenfee. Halvpension inkluderar även kvällens trerätters middag.



Prislista fr. 1 januari 2017
Priser i fetstil är                       Rumspriser             Halvpension
medlemspriser                           inkl frukost             per person

Enkelrum  870:- 1.100:- 1.220:- 1.450:-
Dubbelrum 1.210:- 1.550:- 955:- 1.125:-
Dubbelrum Superior 1.310:- 1.650:- 1.005:- 1.150:-
Svit 1.710:- 2.050:- 1.205:- 1.375:-
Tillägg: X-bädd 200:-, Spjälsäng 100:- (per dygn)

14 - 17 april (fre-mån)
Hemlagad påskbuffé, trevligt umgänge, underbar miljö 
och en vedeldad badtunna vid strandkanten.
Ta härliga promenader och känn vårluften och de första 
solstrålarna.

Prisexempel inkl helpension och aktiviteter:
2 dygn 2.455:-, SJS-medlem 2.115:-
3 dygn 3.555:-, SJS-medlem 3.045:-

Påskhelg
2 - 3  och 9-10 december (lör-sön)
Prova på Fredensborgs stora traditionella julbord till 
rabatterat medlemspris. Vi bjuder på glögg och peppar-
kaka, sedan väntar över 100 välsmakande rätter på det 
vackra julbordet. Du väljer själv hur du vill bo, inget till-
lägg för svit, enkelrum osv. Först till kvarn…
Priset inkl logi i 1 dygn med julbord och frukostbuffé. 

Pris 1.150:- SJS-medlem 995:-

Julbordshelger

23 - 26 december (lör-tis)
Njut av en riktig herrgårdsjul med ett dignande julbord, 
julgodis, julotta och allt annat som hör julen till. Här finns 
vedeldad badtunna och isvaksbad och efter julpromena-
den brinner brasan inbjudande i våra vackra salonger.
Programmet innehåller aktiviteter för alla. Knep & Knåp, 
musikunderhållning och julglögg på bryggan. Natur-
ligtvis får vi besök av vår egen tomte som anländer till 
dansen runt granen med stor säck på ryggen. Lekrum 
för barn, biljard, filmrum och pingisrum finns om man vill 
aktivera sig på egen hand.

Priset inkluderar del i dubbelrum med helpension. Ar-
rangemanget startar med middag 23/12 och avslutas 
med frukost den 26/12. 

Pris 4.385:- SJS-medlem 3.875:-

Herrgårdsjul

31 december - 1 januari 2018 (sön-mån)
Avsluta året med en nyårshelg på vintervackra Fredens-
borg. Njut en stund på eftermiddagen i vår vedeldade 
badtunna vid strandkanten. Ta årets sista bad i vår 
uppfriskande badsjö och bli fylld med energi inför det 
nya året. Vi serverar en härlig nyårssupé med bubblande 
drycker och avslutar kvällen med dans till orkester & ett 
färgstarkt fyrverkeri. Priset inkl del i dubbelrum med 
halvpension. Arr. startar med välkomstdrink 31/12 och 
avslutas med frukost 1/1. Lunch kan köpas till 1/1.

Pris 1.875:- SJS-medlem 1.705:-
Extradygn 1-2/1: Pris 795:- SJS-medlem 625:-

Nyårsfirande

2 - 6 januari 2018 (tis-lör)
Missa inte detta arrangemang om Du tycker om och 
behärskar de vanligaste danserna. För att tillgodogöra 
sig dansprogrammet bör Ni vara jämna par. Kunniga 
instruktörer bidrar till att höja stämningen. Priset inklu-
derar logi med helpension. Arrangemanget startar med 
middag 2/1 och avslutas med lunch 6/1.

Pris 3.630:- SJS-medlem 3.335:-
Extradygn 1-2/1: Pris 795:- SJS-medlem 625:-

Gilledans

10 - 12 november (fre-sön)
Varmt välkomna till en mysig helg med en klassisk 
gåsamiddag i kombination med härliga aktiviteter. Det 
blir yoga, fysträning, cykling, massage och vedeldad 
badtunna . Du väljer själv hur aktiv du vill vara!
Inget tillägg för svit, enkelrum osv. Först till kvarn...
Priset inkluderar logi i 2 dygn med helpension.
(Välkomstdrink, 3-rätters middag, frukost, lunchbuffé, 
3-rätters middag och frukostbuffé).

Pris 2.550:-, SJS-medlem 2.210:-

Må-bra-Weekend 
med Gåsamiddag

22 - 23 april (lör-sön)
En mordgåta med 
spänning, humor och god 
mat i kombination med 
övernattning.
Inkl. 3-rätters middag med 
teater, övernattning och stor 
frukostbuffé.

Pris: 1.440:-, SJS-medlem 1.340:-

Mordgåta

13 - 18 augusti (sön-fre)
Ledare är Ann-Marie & Eric Meyer och Ann-Marie Carlson, 
Västerås. För att lättare kunna tillgodogöra er dans-
programmet bör ni vara jämna par och behärska grund-
danserna; schottis, vals, hambo, polka och mazurka.
Priset inkluderar helpension, logi och ledare.
(Arrangemanget börjar med middag 13/8 och avslutas 
med lunch 18/8.)

Pris 4.995:- SJS-medlem 4.545:-

Gilledans på logen



Bo med 50% rabatt!
Medlemsveckor till fantastiska priser.
Under veckorna 22-25 erbjuds följande priser till SJS-medlemmar:
Stuga 19 m2: 945:- 23 m2: 1.120:- 36 m2: 1.715:- 36 m2 (torrtoa) 2.415:-
Gäller endast veckobokningar under perioden 27 maj - 24 juni.

Prislista 2017,  Priser i fetstil är medlemspriser
Pris/stuga                     13/5-24/6 + 26/8-10/9        24/6-26/8
19m2 (2p) ,dygn 280:- 330:- 390:- 480:-
 ,vecka 1.540:- 1.890:- 2.310:- 2.940:-
23m2 (4p) ,dygn 310:- 380:- 430:- 530:-
 ,vecka 1.750:- 2.240:- 2.590:- 3.290:-
36m2 (6p) ,dygn 450:- 550:- 580:- 720:-
 ,vecka 2.730:- 3.430:- 3.640:- 4.620:-
36m2 (6p) ,dygn 630:- 750:- 760:- 920:-
(torrtoalett) ,vecka 3.990:- 4.830:- 4.900:- 6.020:-
Du betalar 1/7-del av veckopriset/dygn om du bor minst 4 dygn.

Husdjur - Vi har två stugor (36 m2) där 
husdjur är välkomna. Stuga 13 och 15.

Telefon till Stugvärden: 0532-210 55.
(Endast under perioden 14/5 - 6/9)

EXTRA
KOMFORT!

Det finns en stuga

(36m2) som har egen

torrtoa & handfat
i stugan.

Rofylld plats
vid vänerns
strand!

Bokning: SJS-Hotellen - Fredensborgs Herrgård

Tel 0492-306 00 t.o.m 13/5, Därefter stugvärd:

0532-210 55. www.rolfskarr.com

Långt från stress, plikter och vardag erbjuder 
Rolfskärr det vi alla behöver.
Tid att bara vara i en avslappnad sommarmiljö. 
Här har nästan alla stugor sjöutsikt och en 
milsvid utsikt över Vänern.

Vi har en långgrund sandstrand 
med en mysig grillplats alldeles 
vid strandkanten där dagens 
fångst kan avnjutas.



Ev. meddelande:

Avskilj denna talong från foldern, vik och lägg i brevlådan. Porto är förbetalt.

Personnr:

Namn:

Adress:

Post.nr/Ort:

Telefonnr:

E-post:

Ev. företag:

SJS-Hotellen, Fredensborg 120, 598 91 Vimmerby, Tel. 0492-306 00, Fax 0492-303 20, E-post medlem@sjs-hotellen.com, www.sjs-hotellen.com

vi
k 

hä
r

Adressändring Ny medlem Ansökan Ulves Minnesfond

Välkomna att semestra i
Tysklands vackraste områden!

BSW (ägs av Deutsche Bahn) som är vår systerorganisation 
i Tyskland disponerar ett 20-tal fantastiska anläggningar.

SJS medlemmar kan nu boka alla dessa fina hotell till 
mycket förmånliga priser!

Du kan läsa mer på deras hemsida - BSW24.de - eller 
ringa till SJS-hotellen för mer information.

Bokar gör du också hos SJS på tel: 0492-306 00.

P R I S E X E M P E L (Bild till vänster)

Hotel Festenburg i Harz
Ett barnvänligt sporthotell i hjärtat av Tyskland. 
Pris för två personer inkl. både frukost och middag:
från 79 EUR (ca 800:- SEK)



SJS-Hotellen
Fredensborgs Herrgård, Fredensborg 120, 598 91 Vimmerby
Telefon 0492-306 00 • info@sjs-hotellen.com
www.sjs-hotellen.com
(Vi reserverar oss för ev. tryckfel)

Vägstugan äger, förvaltar och hyr ut ett 20-tal 
sommarstugor och vinterstugor på 16 olika 
platser i landet, ofta på attraktiva ställen och 
lägen utmed våra kuster och fjällvärld, från 
Höllviken i söder till Åre i norr.

Vi erbjuder SJS-medlemmar att hyra
våra stugor med 15% rabatt på
ordinarie priser.
Tala om att du är SJS-medlem.

www.vagstugan.se
Boka på tel. 010-123 15 00

Från självhushåll till möjlig helpension.
Vi är ett mysigt och familjärt vandrarhem vid 
kalfjällets fot. Här har ni fantastiska tur- och 
vandringsleder direkt utanför dörren, mil av orörd
fjällmark och nära till aktiviteter och äventyr.
Vintertid drar vi upp till 6 mil klassiska längd- 
spår och här startar Södra Kungsleden vidare mot 
Blåhammaren, Sylarna och Helags fjällstationer.

SJS-medl. erhåller 15% på logi (ord. priser)
Uppge bokningskod SJS17
Psst! Och det är mycket lätt att ta sig hit!
Titta gärna in på vår hemsida.

www.storliensfjallgard.se

Boka på tel. 0647-700 58
info@stfstorlien.se

Medlemsinformation
Glöm inte att meddela medlemsservice om Du bytt adress, anställ-
ning eller blivit pensionär. Använd gärna talongen här under.

Medlemsservice - Micke Johansson

SJS-hotellen  |  Fredensborgs Herrgård  |  598 91 VIMMERBY
Tel: 0492-306 00, direktval nr 3  |  Fax: 0492-303 20
E-post: medlem@sjs-hotellen.com  |  www.sjs-hotellen.com

Årsmöte
Föreningens årsmöte äger rum lördagen den 11 mars 2017 i Stockholm.
Mer information kommer att visas på vår hemsida. Kontakta
medlemsservice för upplysningar eller anmälan.

Erbjudande till SJS-pensionärer
Som SJS-medlem och pensionär från Statens Järnvägar kan Du 
få “rabatt på rabatten”. Utöver en medlemsrabatt går det att få en 
extra rabatt på 100 kr/dygn på boendet om Du ansöker att få del 
av Gertrud och Martin Ulves minnesfonds pengar. (Gäller på SJS 
egna anläggningar). De delas ut så långt de från fonden överförda 
medlen räcker. Ansökan om Ulves minnesfond kan göra på talongen 
nedan eller genom att på annat sätt kontakta medlemsservice. 

– där vildmarken tar vid! Mitt i fjällvärlden finner du våra 
9 stugor med fantastiska möjligheter till fiske, bär- och 
svampplockning, vandring på sommaren och skidåkning på 
vintern. Helagsfjället och Sylarna är några av utflyktsmålen. 
Fjällhornet erbjuder under vissa veckor paket med vandringar 
och fågelskådning. Stugorna är öppna under sommar och 
vinter. Boka på telefon 010-436 4108.

Erbjudande!
20% boka-tidigt-rabatt om du bokar mellan 20 april och
20 maj 2017, därefter 10 % rabatt. Gäller ordinarie priser. 
Tala om att du är SJS-medlem då du bokar.

www.fjallhornet.se

Vägstugan Storliens Fjällgård

SJS-Hotellen

SVARSPOST
110 810 500
598 20 VIMMERBY

V
ik här

Vi ses!


