Møter – Selskap – Aktiviteter – Overnatting
Aktivitetsbyen er et utspring av Fredrikstad Motell og Camping. Vi har pusset opp og tilbyr nå
en rekke aktiviteter som fotballgolf, tennis, minigolf og pay & play golf i tillegg til kurs,
konferanse, møterom og rimelig overnatting. Vi har i tillegg vår populære 18 hulls golfbane
som drives sammen med Gamle Fredrikstad Golfklubb.

Møterom
Vi har to møterom med dagslys og kapasitet opp til 40 personer. Teknisk utstyr i form av flippover,
lerret og AV samt gratis internett.

Dagpakke (Stort møterom) 9 – 40 personer

kr 295,-

Dagpakke (Lite møterom) max 8 personer

kr 195,-

Prisen inkuderer:
✓

Lunsj

✓

Kaffe/te/vann og frukt

✓

Møterom med teknisk utstyr

✓

Gratis parkering

Drikke kommer i tillegg
Middag fra kr 115

Overnatting Motell
Vi tilbyr enkel standard motellrom med oppredde senger og håndvask. Fells dusj og toalett i
korridoren. Tilgang til enkelt utstyrt gjestekjøkken, TV stue og vaskerom. Prisen inkluderer rengjøring.
kr 495/395 i enkeltrom (høysesong/lavsesong)
kr 695/495 i dobbeltrom (høysesong/lavsesong)
kr 795/595 i Trippelrom/Familierom (høysesong/lavsesong)
Ekstraseng kr 150 per døgn
Tillegg Frokost kr 100

Overnatting Hytter
Hytter hos Fredrikstad Motell og Camping har god standard til rimelig pris. Å leie hytte er et godt
alternativ til hotell i Fredrikstad. Hyttene våre er innredet med to soverom og familiekøye, bad med
dusj og toalett, kombinert stue og kjøkken samt uteplass med bord og stoler. Hytten har TV, koketopp,
kjøleskap, oppvaskmaskin, kaffetrakter, bestikk, service, glass, dyne og pute for 6 personer. Prisen
inkluderer rengjøring.

Mandag - Torsdag

kr 1 295/995 pr. natt (høysesong/lavsesong)

Fredag - Søndag

kr 1 695/1295 pr. natt (høysesong/lavsesong)

Tillegg frokost kr 100

Selskapslokaler
Våre lokaler kan leies i forbindelse med private selskaper. Vi har bevilling og tilbyr flere menyer som
passer til firmafester, bursdager, konfirmasjoner, dåp o.l.
Velkommen til en hyggelig feiring hos oss.
Lokalleie kr 900 (Inkl.oppdekking og rydding)

Aktiviteter

.

Fotballgolf
Tennisbane
Adventuregolf (Minigolf)
Lekeplass

www.aktivitetsbyen.no

