ATHENINSTITUTETS GÄSTHEM I KAVALLA
Atheninstitutets gästhem i Kavalla står till förfogande för personer som önskar utöva forskning, enskilt eller
i grupp, konstnärlig och litterär verksamhet samt för mindre kurser, seminarier och symposier.
Obs! Till följd av ovissheten kring rådande covid-19-pandemin, gör vi er uppmärksamma på att
resedirektiven till och från Grekland kan komma att ändras med kort varsel.
Vi kan därför inte ansvara för ev. extra utlägg eller inställd resa pga. detta. Vår policy är att erbjuda
nya datum för vistelse i Kavallahuset om det visar sig att vistelsen måste ställas in.
Under alla omständigheter råder vi alla att boka ombokningsbara flygbiljetter.
Reseinformation till
medborgare/grekland/

Antal rum

Grekland:

https://www.swedenabroad.se/sv/om-utlandet-f%C3%B6r-svenska-

Tio sovrum med en-tre bäddar (totalt 15 bäddar), två badrum med toalett, två
separata toaletter, två kök, ett stort arbetsrum medluftkonditionering, ett
sällskapsrum, altaner och stor trädgård med bl.a. örtagård.
Gästhemmet i Kavalla hyr även ut en lägenhet i huset, den f.d.
intendentlägenheten. Lägenheten som ligger i nedre botten, består av två sovrum
(varav ett mindre) med tre sängplatser (en dubbelsäng och en enkelsäng),
vardagsrum, kök och badrum.

Hyra år 2021

enkelrum från 1500 kr/vecka till 3300 kr/vecka och person beroende på rummets
läge och storlek, dubbelrum 3900 kr/v till 4500 kr/vecka. 1200 kr/v för barn
under 15 år. 25 % rabatt för vistelse som varar fyra veckor eller längre.
Gästrummen och lägenheten disponeras minst en vecka (torsdag till torsdag).
Lägenheten (fred-fred) kostar 4500 kr/vecka för en person, 6000 kr/vecka för två
personer och 7000 kr/vecka för tre personer. Hyran betalas mot erhållen faktura
till Atheninstitutet på bankgiro SEB 494-9749 clearingnr: 5435

Bokningsavgift

1000 kr per person och inbetalas senast 3 veckor efter rumsbekräftelse.
Återstående belopp betalas senast åtta veckor före ankomsten (för grupper över
fem personer minst tio veckor). E-fakturor till universitet och högskolor
faktureras med hela beloppet med en månads förfallodatum. Försenad inbetalning
av bokningsavgiften eller av det återstående beloppet medför att Atheninstitutet
disponerar rummen för en annan sökande.

Säsong/ansökan 2021

11 februari – 25 november Ansökningsblankett fås efter förfrågan på epostadress: kavallahuset@sia.gr eller kan laddas ner från Svenska Institutets
hemsida: www.sia.gr Ansökan kan sändas in när som helst under året.

Avbokning/återbud

meddelas snarast genom e-post till kavallahuset@sia.gr, dock senast åtta veckor
före vistelsens planerade början, varvid ingen hyra utgår.
Bokningsavgiften återbetalas inte. Vid återbud som lämnas senare än åtta veckor
före ankomst återbetalas halva hyran.
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Ankomstdatum & -tid

skall i god tid meddelas till intendenten i Kavalla, Elisabeth Gullberg.
Ankomsten till gästhemmet i Kavalla sker företrädesvis under torsdagar
kl. 10-21. Ankomst bör inte ske under lördag/söndag, men kan i vissa fall avtalas
direkt med intendenten, tel. +30-2510-22 33 52 eller mobil +30 698 589 4390.

Rummen/lägenheten

är att betrakta som hyresrum. Hotellservice kan inte förväntas. I hyran ingår
sänglinne och handdukar och städning av gemensamma utrymmen.
Gästerna sköter själva diskning, bäddning, soptömning och städning av sina rum.
Tvättmaskin, ca 25-30 utskrifter och städning av rum vid avfärd ingår i hyran.
Gästen är ansvarig för eventuella skador på inventarierna och bör lämna rummet
i samma goda skick som det mottagits.
Rummen kan endast i begränsad omfattning användas som ateljé eller
övningslokal bl.a. beroende på den relativa lyhördheten.

Små barn

Gästhemmet är inte lämpligt för barn under 6 år.

Biblioteket

har en stor samling av facklitteratur, skönlitteratur, uppslagsböcker och lexikon
som står till gästernas förfogande. Samtliga böcker är sökbara i Nordiska
biblioteket i Athens katalog i databasen: Swedish house at Kavala:
https://norlib.gr/index.html

Datorer

I huset finns en PC med tillkopplad laserskrivare och skanner samt VDSL
internetanslutning. Trådlös internetanslutning finns i hela huset.

Kavalla

Allmänna upplysningar rörande Kavalla med omnejd finns på anslagstavla i
gästhemmets hall. Mer information om Kavallahuset och Kavalla finns på
institutets hemsida: www.sia.gr samt på Kavallahusets vänförenings hemsida:
www.kavallavannerna.se. Vanliga utflyktsmål är den arkeologiska platsen
Filippi, ön Thassos samt städerna Xanthi och Drama.
Kavalla är byggt som en amfiteater och Kavallahuset ligger ganska högt upp i
staden vilket medför en hel del branta backar och trappor till och från huset.

Adress

Souidikó spíti, Emilianou 13, GR-654 03 KAVALLA.

Telefon

+30-2510-22 33 52 (intendenten) säkrast tisd – fred 9-13 svensk tid
+30-210-92 32 102 (Athen-institutet)

Telefax

+30-210-92 20 925 (Athen-institutet)

E-post

kavallahuset@sia.gr

Hemsida

www.sia.gr

Facebook

www.facebook.com/kavallahuset

Instagram

kavallahuset_sia
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