
 

ELITE HOTELS OF SWEDEN AB org. nr. 556248-5259, dotterbolag BISHOP SCANDINAVIA AB org. nr. 556581-7540 & CONVENTUM 
ÖREBRO AB org. nr. 556627-6233 

PRISBILAGA - FRIMURARNAS AVTALSPRISER & RABATTER 

MED ELITE HOTELS 2019 

 
 

Stad Hotell Rumsbeskrivning Max pris Ert pris 
Gävle Elite Grand Hotel,Gävle 

Tel:  +46 26 400 7300 
info.gavle@elite.se 

Pris på vardagar   

 Standard Single 2,090.00 990.00 
 Standard Grandlit 2,190.00 990.00 
 Superior Lower Floor 2,290.00 990.00 
 Superior 2,290.00 1,090.00 
 Deluxe 2,490.00 1,240.00 
 Junior Suite 2,990.00 1,690.00 
 Suite 3,200.00 2,190.00 
Pris på helger   

 Standard Single 2,090.00 790.00 
 Standard Grandlit 2,190.00 790.00 
 Superior Lower Floor 2,290.00 790.00 
 Superior 2,290.00 890.00 
 Deluxe 2,490.00 1,040.00 
 Junior Suite 2,990.00 1,490.00 
 Suite 3,200.00 1,690.00 

 

 
 

• Elite erbjuder Frimurar Värmländska Provinsiallogen fasta avtalspriser i mån av 
plats inom avtalad rumskategori. Om ett hotell vid bokningstillfället har ett 
ordinarie pris, s.k. Flexpris med 10% rabatt som är lägre än avtalspriset erbjuder 
Elite det lägre av priserna och vid de tillfällen då det avtalade fasta priset ej finns 
tillgängligt erbjuds Frimurar Värmländska Provinsiallogen en rabatt på 10% på 
Flexpriset. 

 

• Samtliga priser är i svenska kronor och inkluderar frukostbuffé, moms (12%) samt 
wi-fi. Avtalade logipriser gäller för individuella bokningar upp till 9 rum per natt. 
10 rum eller fler räknas som en grupp och Elite förbehåller sig rätten att erbjuda 
andra priser än de som är specificerade i detta avtal. 

 

• Vid bokning av 2 personer som delar rum i superior- eller deluxerum tillkommer 
200 SEK per natt. 

 

• Eventuell avbokning av logi görs kostnadsfritt ända fram till kl 14:00 
ankomstdagen. Avbokningar gjorda efter detta klockslag eller utebliven ankomst 
debiteras med ett pris motsvarande en natts vistelse för aktuell rumskategori. 

 

• Betalning sker av gästen vid avresa. Elite accepterar betalning med de flesta 
kreditkort. Eventuell fakturering måste överenskommas på förhand. 
 

• Ombokningar av genomförda reservationer länkat till detta avtal kan komma att 
innebära en prisjustering som meddelas vid ombokningstillfället.  
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KONFERENSRABATTER 

 
Elite Hotels erbjuder Frimurarna följande konferensrabatter på Elite Grand Hotel i 
Gävle: 

 
 

 Rabatt 

Konferenslokalhyra 10%  

Konferensdagpaket 5%  

 
 

• Konferensrabatterna ovan baseras på priser exklusive moms och går inte att 
kombinera. Rabatt på förtäring utgår på hotell med extern restauratör 

 

• Bokning sker direkt med respektive hotell alternativt via vår Centralbokning på 
email conference@elite.se om förfrågan gäller flera orter 

 

• Konferensrabatten gäller ej vid bokning via tredje part om inte annat 
överenskommit.  

 

• Priser, villkor och avbokningsregler vid grupper och konferenser erhålls vid 
bokningstillfället 

 
 

 
Elite har fler än 300 konferenslokaler över hela landet för både det lilla och det stora 
mötet. Vi erbjuder allt från traditionella möteslokaler till kongressalar och unika 
festvåningar. För mer information vänligen se Elites hemsida www.elite.se. 
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