PRISLISTA för vidareförsäljning inkl medlemsrabbatt.
Porto tillkommer.
12 nov 2004

Bortom Allfarvägen – Djur och Natur kring en landsbygdsskola ”i skogen”.
Fristående delar men komplement till varandra. Provspela korta avsnitt på www.algmark.se!
Text Erik R Lindström. Illustrationer Lisa Lager.
CD-spel från 6 år: 130:- (104 kr exkl moms) Boken, 26 sid: 130:- (122:65 exkl moms)
Antal
CD-spel
--- 10
11-24
25 --Boken
--- 10
11-24
25 ---

Medl inkl moms
25 % moms
90:- (72:-)
80:- (64:-)
70:- (56:-)

Ej medl & Komm inkl
110:- (88:- +18%)
100:- (80:- +30%)
90:- (72:- +44%)

Rek. Utpris inkl moms
Styck
130:- (104:-)
130:- (104:-)
130:- (104:-)

6 % moms
90:- (84:90) 110:- (103:77 +18%)
80:- (75:47)
100:- (94:34 +30%)
70:- (66:04)
90:- (84:90 +44%)

130:- (122:65)
130:- (122:65)
130:- (122:65)

Gränslandet – två guidade heldagsturer
För egna resor till natur och kultur på norrlandsgränsen i tre kommuner
och tre län i Västmanlands landskap. Hela texten finns på www.algmark.se
Text: Helen Uliczka. Berättare: Maria Lindstedt.
En dubbel-CD eller en dubbelkassett per styck 50:- (40 kr exkl moms)
Antal
2-CD eller
2-Kassett
--- 10
11-24
25 ---

Medl inkl moms
40:- (32:-)
35:- (28:-)
30:- (24:-)

Ej medl inkl
och kommission
46:25 (37:-)
40:- (32:-)
35:- (28:-)

www.algmark.se

Rek. Utpris
inkl moms
50:50:50:-

Strandfynd vid Yoldiahavets rand
Ett välkomnande bildspel med 52 haikuverser över hela året, tonsatt.
Text: Erik R Lindström. Bilder Claes Johansson. Musik Marcus Österlund.
10 minuter på CD-rom, om hela området: 130:- (104 kr exkl moms)
Medl inkl moms
90:- (72:-)

Ej medl inkl
110:- (88:-)

Besök
SKYTTET
i Björsjö

Besök
NATURLIGTVIS
på Grimsö

Hagelsimulator och kulskytte
Med Kungajaktsutställning
Pris inkl moms: Guide/instruktör 250 kr/tim. (200:- exkl
moms)
Bara utställningen eller bara kulsimulatorn: 125 kr/tim. (100:exkl moms)
Samma för medlemmar med rätt att vara egen instruktör.
Hagelskytte (inkl kulskytte & utställning) 375 kr/tim (300:exkl. moms för medlemmar i Älgmark med egen
anläggningsinstruktör.
Privatpersoner icke medlemmar betalar 500 kr/timme inkl
moms. Hagelskytte (inkl kulskytte & utställning) vårt pris ut
750 kr/tim.
Förtäring som sker utan att faciliteterna i övrigt används
inräknas ej i hyrestiden för anläggningsinstruktörer i den
mån lokalen är ledig.

Rara ögonblick
har jag ridit tidens våg;
vilat i varat.

Vintertid endast förbokade grupper.
Ordinarie pris inkl moms.
62:50 kr/person – minst 10 pers. (=625 kr)
För personlig guidning 100 kr/person – minst 10 pers.
(=1000 kr)
Medlemspris 30% rabatt! Pris inkl moms:
Entré lägst
437:50 (350:- exkl moms)
Med guidning
700:00 (560:- exkl moms)
Per person
Entre
Med guidning

43:75 (35:- exkl moms)
70:00 (56:- exkl moms)

Bokning på tel 0581-697309

Bokning på tel 0240-33001

www.algmark.se

