Thor Heyerdahls barndomshjem

Steingata 7, Thor Heyerdahls barndomshjem

Thor Heyerdahl (født 6. oktober 1914 i Larvik, død 18. april 2002 i Colla
Micheri, Italia) var en eksperimentell arkeolog, forfatter og eventyrer. Hans
navn ble for alvor kjent for almenheten da han gjennomførte en
ekspedisjon med «Kon-Tiki» i 1947, da han seilte 8000 km over Stillehavet
i en håndbygget flåte fra Sør-Amerika til Tuamotuøyene.
Thor Heyerdahl vokste opp i Steingata 7 i Larvik. Fra barndomsrommet hadde
han utsikt over byen, Larviksfjorden og det åpne havet.
Huset ligger ikke langt unna hotellene i byene og egner seg perfekt for en liten
utflukt i forbindelse med for eksempel en guidet rusletur langs bryggene forbi
Tollerodden og Herregården i Larvik.
Hva med litt tapas og en times underholdning ved vår egne trubadur Louis
Jacoby. Han vokste opp med ”onkel Thor” og få i Larvik har vel flere gode
historier å fortelle. Dette sammen med hans egne viser, masse selvironi og glimt
i øyet, skaper den perfekte rammen rundt deres arrangement.
I huset kan vi arrangere møter, styremøter og middags arrangementer for
mindre grupper. Utgangspunktet rundt bordet for styremøter og bespisning er
16 personer. Med fleksible løsninger og bruk av finstuen i tillegg kan vi
arrangere tilstelninger og møter også for 40 personer.
Stedet har også en fantastisk hage hvor vi kan arrangere egne konserter,
grillparty mm.

Priser og konsepter for utleien:
Leie av huset per dag/døgn
Leie helg fra fredag kl. 16.00 tom søndag kl. 14.00

1) Dagmøter med vertskap til stede per pers
(Minimumspris kr. 3.950,-)

kr. 4.000,kr. 7.000,-

kr. 395,-

Prisen inkluderer:
Vertskap, kaffe, te og frukt hele dagen samt kake ved ankoms.
Tilrettelegging og klargjøring før ankomst, opprydding og rengjøring etter møteslutt.
Tillegg: Bespisning etter menyvalg. Se vedlagte cateringmeny.
Kveldsmøter med vertskap til stede Per person
(Minimumspris kr. 4.950,-)

kr. 495,-

Prisen inkluderer:
Vertskap, kaffe, te og frukt samt kake a la wienerbrød/ kringle/ muffins. Tilrettelegging
og klargjøring før ankomst, opprydding og rengjøring etter møteslutt. Huset har dekketøy
til 16 personer inkludert.
Leieprisen er basert på max 6 timer på kveldstid mellom kl. 17.00- 23.00
Etter det belastes kr. 500,- per påbegynt time.
Tillegg: Bespisning etter menyvalg. Se vedlagte cateringmeny.
Overnatting: Leie av huset per døgn
kr. 4.000,- per døgn
Helg fredag til søndag
kr. 7.500,Tillegg om man ønsker leie av sengetøy, håndkle, såpe kr. 275,- per person
Huset har 3 soverom a 2 personer.
Totalt overnatting for 6 personer som kan benyttes i forbindelse med arrangementer,
styremøter, selskaper mm. For overnatting må det inngås egen avtale i forkant av
arrangementet. Innsjekk fra kl. 15.00. Utsjekk senest kl.12.00 avreisedag om ikke annet
er avtalt.
Innkjøp etter avtale v/ overnatting:
Dersom dere ønsker om å ankomme huset med et velfylt kjøleskap for en deilig frokost
påfølgende morgen, drikke lagt på kjøl, friske blomster på bordet mm. Beløp belastes
faktura mot kvittering fra innkjøp og et tillegg på kr. 500,- for administrasjon.
Vi kan tilrettelegge og lage komplette pakkeløsninger. Pris på forespørsel:
*Kokker
*Servitører
*Griller/ Grilltelt/ partytelt til hagen
*Damask duker/ tøy servietter
*Blomster
*Ekstra dekketøy
*Møbler inne/ ute
*Tilbehør som varmelamper, anretningsbord, rød løper, garderobestativ mm
*Foredragsholdere, underholding osv.

Omvisning og foredrag om huset
Gjester som kommer til huset setter alltid pris på å få høre den spennende historien til
Heyerdahl. Larvik historielag påtar seg omvisninger og er historieformidlere i huset.
Varighet ca 45 minutter. Pris kr. 600,kontaktinfo: Larvik historielag v/ Arnfin Løvaas Tlf:913 65 053 mail:
arnfinn.lovaas@hotmail.com
Generelle betingelser:
Dekketøy til 16 personer er inkludert i oppgitte leiepris.
Slutt rengjøring av huset er inkludert. Leietager skal rydde, tørke over bord og vaske
kjøkkenet samt tømme søppel. Leietager er ansvarlig for å tilbakelevere lokalene til
Stavern og Larvik Event i samme stand som de ble mottatt med tanke på opprydding,
tilbakestilling og fjerning av søppel osv. etter forskriftene i huset slik at kun
sluttrengjøringen. Dvs vask av gulv, wc og bad. Ved eventuelt mislighold vil det bli et
ekstra gebyr på kr. 1.500,Erstatningsansvar: Reperasjoner ifm. ødeleggelser vil faktureres leietaker ut i fra faktiske
kostnader.
NB: Parkering
Det er parkering inne i gården og 1 plass utenfor huset i gaten. All øvrig
parkering skal skje på offentlige parkeringsplasser. Parkering alternativer kan
være Munken, Herregården eller i parkeringshuset i Prinsegt. Sjekk skiltmerking
for parkering på valgt område. Takk for at dere respekterer dette av hensyn til
naboer og fremkommelighet ved uttrykning og annet.
Mat servering
Kjøkkenet i Steingata 7 er ikke et produksjonskjøkken.
Det er tillat å anrette, oppbevare og servere medbrakt/catering mat.
Kjøkkenet og utstyr som brukes må vaskes, da dette ikke inkludert i sluttrengjøringen.
Støy/ musikk/ uteområdet: Huset ligger i tett bebygget strøk, men hyggelige vi
ønsker og et fortsatt hyggelig forhold til og vanlige regler for støy og hensyn gjelder.
Etter kl. 23.00 skal det være ro i huset og kun dempet musikk inne.
Huset leies ut som et selskapslokale og ikke et festlokale. Vennligst respekter
dette. Ved uttrykning fra vaktselskap eller politi pga av støy belastes et gebyr på kr.
4.500,- i tillegg per uttrykning.

Avbestilling:
Full avbestilling uten kostnad: Senest 8 uker før arrangements dato.
Ved avbestilling mellom 8 til 6 uker før arrangementsdato vil 25 % av leieprisen bli
fakturert. Ved avbestilling mellom 6 til 4 uker før arrangementsdato vil 50 % av
leieprisen bli fakturert. Ved avbestilling mellom 4 til 2 uker før arrangementsdato vil 75 %
av leieprisen bli fakturert. Ved avbestilling 2 uker før arrangementsdato vil 100 % av
leieprisen bli fakturert og 50 % av alt annet ut i fra ordrebekreftelsen bli fakturert. Ved 5
dager eller mindre til arrangementsdato vil 100 % av lokalleie og 100 % av alt annet ut i
fra ordrebekreftelsen bli fakturert.

Ønsker du å gjøre en bestilling til ditt arrangement i Heyerdahl huset?
Fyll ut neste side og send oss i retur

For å bekrefte bestilling og at de er innerforstått med våre retningslinjer for leien

fyll inn info, signer og send oss denne siden i retur på mail
eller per post til:
Stavern og Larvik Event
Skytterveien 27 c
3290 Stavern
Merk: Huset leies ut til selskaper og overnatting og ikke til fest, hvor støy og mye
aktivitet kan skape problemer i et rolig nabolag.
Om dette ikke overholdes vil vi benytte oss av Nokas Vaktservice og hver
uttrykning belastes leietager med kr. 4.500,Navn:
Tlf nr:
Mail adresse:
Fakturadresse:
Ankomst dato:
Kl:
Avreise dato:
Antall personer på arrangement:
Type arrangement:
Overnatting Antall personer:
Eget sengetøy/ håndkler:
Alt. Mot et tillegg per pers fra oss:

Dato

Signatur leitager

Velkommen til Heyerdahls barndomshjem.
Mvh
Trinelise Gran 
www.stavernevent.no
Tlf 93 88 03 33

