
Praktisk information  
om sommerkurserne

Tilmelding
Du kan tilmelde dig kurser og leje boliger på tre måder: 
Online: martinus.dk/da-dk/online-booking
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00. 
E-mail: info@martinus.dk

Ankomst og afrejse 
Sommerens kursusuger går fra lørdag til lørdag. Du checker ind i reception en, hvor du 
får udleveret nøgler, og alle andre praktiske ting omkring dit ophold bliver klaret såsom 
evt. leje af sengelinned, tilkøb af rengøring mv. Ved ankomst har du adgang til din bolig 
fra kl. 14 lørdag, og ved afrejse skal du være ude af boligen senest kl. 11 lørdag. Du afle-
verer nøgler mv. i recep tionen på afrejsedagen.

Studiekort
Som kursist kan du købe et studiekort, som gælder for en dag eller en uge ad gangen, 
og som giver dig adgang til alle foredrag, studiegrupper mv. i det pågældende tidsrum. 
Studiekortet er obligatorisk i forbindelse med ophold i de 6 sommeruger.

Kursus 1 dag Pr. uge + fuldpension 
(fordelagtig pris)

Studiekort - bolig på centret 270 kr. 1.350 kr. 2.500 kr.

Studiekort - egen bolig 300 kr. 1.500 kr. 2.650 kr.

Et enkelt foredrag koster 90 kr.  
Du kan også se foredragene online for 50 kr.

Studiegrupper
Om sommeren er der studievejledning på Restaurant Terrassen hver lørdag kl. 15-17. Og 
om søndagen er der caféseminar om ugens tema kl. 11-12.30. Ønsker du at deltage i en 
af vores studiegrupper, kan du tilmelde dig i receptionen på Martinus Center Klint eller pr. 
e-mail til studiegrupper@martinus.dk. Tilmelding gælder for én uge ad gangen (og skal 
ske senest kl. 20.15 lørdag aften inden gruppestart).

https://www.martinus.dk/da-dk/online-booking/


Forplejning
På Martinus Center Klints Restaurant Terrassen kan du købe fuldpension med alle 
måltider inkluderet (morgenmad, frokost og aftensmad). Du kan også vælge at købe 
måltiderne enkeltvis. 

Morgenmad:  50 kr.
Frokost:   85 kr.
Aftensmad:  100 kr.
Fuldpension:  1.225 kr. pr. uge

Maden er plantebaseret og fremstilles fra bunden af vores dygtige kok – så vidt muligt 
af økologiske råvarer. På Café Klint – der ligger i samme bygning som vores reception – 
kan du købe kaffe/te, kolde drikke, kager mv.

Overnatning
Ønsker du at leje en af stedets ferieboliger i forbindelse med dit ophold, har vi både 
værelser, lejligheder og sommerhuse. Du kan også vælge at bo på campingpladsen. 
Boligpriserne finder du nedenfor. De er angivet pr. uge og inkluderer ikke det studiekort, 
der er obligatorisk i forbindelse med ophold i de 6 sommeruger (minimum 1 studiekort 
pr. bolig). Overnattende gæster – udover det antal senge, der er angivet i den enkelte 
bolig – betaler gæstepris på kr. 140 pr. overnatning. Alle priser er inkl. el.

Der er adgang til kabelinternet i bl.a. Pavillon A og C. WiFi findes i området omkring 
receptionen og Restaurant Terrassen, hvor du også har adgang til pc og printer.

OBS! Du kan selv rengøre din bolig inden afrejse eller tilkøbe rengøring. Rengøring 
koster 400 kr. for enkeltværelser og 500 kr. for huse og dobbeltværelser. Efterlader du 
ikke boligen i pæn, rengjort stand, opkræver vi et gebyr på 600 kr.

Lejligheder i pavilloner med eget bad/toilet og køkken
Nyere lejligheder med eget badeværelse og toilet, tekøkken og køleskab. 
Der er kabelinternet i alle lejligheder samt fælles TV-rum.

Pavillon A
Lejlighed til 1 person
Lejlighed til 2 personer

3.400 kr.
4.550 kr.

Pavillon C
Lejlighed til 1 person 3.400 kr.

Lejligheder med egne køkkener, fælles toiletter og badefaciliteter 

Pavillon B
Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter. 
Lejlighed til 2 personer 2.250 kr.



Pavillon 1
Eget køkken, fælles toiletter og badefaciliteter.
Lejlighed til 2 personer 2.450 kr.

Svenskhusene
Nyrenoverede i 2019. Fælles toiletter og 
badefaciliteter i tilstødende bygning.
Lejlighed til 1 person med eget køkken 2.250 kr.

Værelser med fælles køkkenfaciliteter, toiletter og badefaciliteter

Bondehuset
Fælles køkken, toiletter og badefaciliteter 
i tilstødende bygning.
Værelse til 1 person
Værelse til 2 personer
Værelse til 2 personer på 1. sal

1.700 kr.
2.200 kr.
2.550 kr.

Svinget
Fælles toilet og køkken. 
Badefaciliteter i tilstødende bygning.

Værelse til 1 person
Værelse til 3 personer

1.700 kr.
2.400 kr.

Store lejligheder – med eget badeværelse og køkken
Lejlighederne har 2 værelser, eget køkken, toilet og badeværelse.

Lejlighed N
Lejlighed til 4 personer 4.650 kr.

Lejlighed O
Lejlighed til 4 personer 4.650 kr.

Campingplads – fælles køkken, toiletter og badefaciliteter

Voksen (18+) 
Børn (under 5 år gratis) 
Tillæg autocamper og campingvogn

800 kr.
400 kr.
500 kr.

 
Blokhusene

Der er forskellige typer af blokhuse. Da de ikke har eget badeværelse, 
kan gæster bruge badefaciliteterne ved siden af Bondehuset.

Blokhus A
3 værelser med eget toilet og køkken. 
1 seng, 2 køjesenge og 2 senge i et anneks 3.450 kr. 



Blokhus B
2 værelser med eget toilet og køkken. 
2 senge 3.200 kr.

Blokhus C
2 værelser med eget toilet og køkken. 
1 seng og 2 køjesenge 3.200 kr.

Blokhus E
2 værelser med eget toilet og køkken. 
1 sofaseng og 3 senge i værelse 3.450 kr.

Sommerhuse – bag Terrassen
Drivhuset
Eget køkken, toilet og badeværelse. 
2 værelser med 4 senge 4.300 kr.

Svalereden
Eget køkken, toilet og badeværelse. 
2 værelser med 4 senge og 2 senge i et anneks 4.800 kr.

Sommerhuse – tæt på stranden
Maries hus
Eget køkken og toilet. 
2 værelser med 2 senge og 2 køjesenge 3.100 kr.

Marens hus
Eget køkken, toilet og badeværelse.
1 værelse med 3 senge 3.600 kr.

Klokken
Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 3 senge 4.400 kr.

Sommerhuse – tæt på centret
Vendelbo
Eget køkken, toilet og badeværelse.
3 værelser med 3 senge og 1 seng i et anneks 4.400 kr.

Stidsens hus
Eget køkken, toilet og badeværelse. 2 værelser 
med 4 senge og 2 børnesenge i et anneks 4.900 kr.

Gyvelbo
Eget køkken, toilet og badeværelse.
2 værelser med 3 senge og 3 senge i et anneks 4.900 kr.



Betalingsbetingelser
Du skal betale mindst 1/3 af beløbet senest 14 dage efter tilmelding. Resten senest 14 
dage før kursusstart.

Alle betalinger kan refunderes
Pga. Covid-19-situationen kan du selvfølgelig få dine betalinger refunderet, hvis vi mod 
forventning må aflyse et kursus, du har tilmeldt dig. Det samme gælder, hvis du senere 
selv ønsker at framelde dig i lyset af corona-situationens udvikling.

Find vej
Tjek kort på martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut. For evt. samkørsel skriv til: 
info@martinus.dk. Ved behov for afhentning på station eller ved færge, kontakt recepti-
onen på Martinus Center Klint.

Nyttige telefonnumre:
Receptionen Martinus Center Klint:   +45 38 38 01 00 (man-tors 9-12)
Flextur:      +45 70 26 27 27
Højby Taxi:     +45 42 73 40 06
Leifs Taxi, Klint:     +45 40 21 09 35
Nykøbing Taxi:     +45 59 91 41 41

Har du spørgsmål eller vil vide mere:
E-mail: info@martinus.dk.  
Telefon: +45 38 38 01 00, mandag-torsdag kl. 9.00-12.00. 

Adresse:
Martinus Center Klint
Klintvej 69, Klint
DK-4500 Nykøbing Sjælland.

https://www.martinus.dk/da-dk/kontakt-martinus-institut/
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2 Pavillon A
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4 Pavillon C
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