
Påsken 2023
- ett koncentrat av livet 

Välkommen att fira med oss 
på Stiftsgården i Rättvik

Skärtorsdagen 6 april – Påskdagen 9 april



Den kristna påsken är på många sätt ett koncentrat av livet. En 
otrolig mix av djup och yta, allvar och lek, sorg och glädje. På 
Stiftsgården kan du vara med och dela denna röra. 

Vi inbjuder alla som vill, både familjer och enskilda, att 
fira påsk tillsammans med oss. Ett firande där vi möts över 
generationsgränserna, får möjlighet att samtala och reflektera över 
påskens kristna innebörd och traditioner men också leka en del av 
dem i gudstjänst. Stiftsgårdens 100 blivande konfirmander med 
präster och unga ledare är också på gården, vi delar andaktslivet 
med dem. Vi sjunger påskens psalmer och samtalar om dem. 
Kanske får vi också skapa något med våra händer. Dagarna bjuder 
även på god mat, stillhet och möjlighet till utevistelse.
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Programmet börjar på skärtorsdagen med middag kl. 17 och 
slutar med påskdagens lunch. 

Du är varmt välkommen!
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Kostnad:
Helpension 6 april - 9 april med ankomst skärtorsdagen till middag kl. 18.00 och 
avresa påskdagen efter lunch kl. 12.30. 
Enkelrum med dusch & WC     5 410 kr
Enkelrum med WC, dusch i korridor    4 600 kr 
Dubbelrum med dusch & WC     4 600 kr/pers
Barn 5-12 år, tillägg till vuxens pris    1 580 kr
Barn 0-4 år, sänglinne    100 kr

Familjerum 2 vuxna (logi för barn tillkommer) 5 020 kr/pers
Familjerum 3 vuxna (logi för barn tillkommer) 4 600 kr/pers

Möjlighet finns att söka bidrag ur Stiftsgårdens fonder. 

Det totala beloppet skall vara Stiftsgården tillhanda senast två veckor innan 
ankomst. Vid eventuell fakturering tillkommer en administrationsavgift på 75 kr.

Ytterligare praktisk information, samt bokning:
Bokningen, tel: 010-160 80 01 
E-post: bokningen@stiftsgardenrattvik.se 

Samåkning
Vi vill uppmuntra er som kommer till oss att resa hållbart. Samåk i bil eller ta 
tåget. Mer information finns på bekräftelsen du får före din vistelse hos oss. 

Med reservation för ändringar.
Avbokningsregler
 
 Priset inkluderar anmälningsavgift 500 kr/vuxen.
 Avgiften betalas in när bokningsbekräftelse erhållits.
 Vid återbud betalas denna tillbaka endast mot uppvisande
 av läkarintyg.
 Vi tillämpar förskottsbetalning. Slutbetalning skall vara
 Stiftsgården tillhanda senast den 23 mars.
 Bg 470-0050. Vid utebliven betalning faktureras beloppet
 och en administrationsavgift på 75 kr tillkommer.
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