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Information
Län: Jönköping
Kommun: Vetlanda
Kategorier: Vandrarhem, Caféer och bagerier
Position: 57.315,15.1199

Kontaktuppgifter
Tel: 0383-20411
E-post: info@vanhem.se
Hemsida: http://www.vanhem.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Vanhems-Cafe-och-Vandrarhe
m/311437244308

Beskrivning
Gör ett stopp på resan i Korsberga hos Vänhems Café &
vandrarhem för att njuta av en kopp kaffe ute i trädgården, gå en
runda på Äventyrsgolfbanan eller sov över på vandrarhemmet
innan Ni fortsätter Er resa.

Boende
Vandrarhem Hos oss kan du boka ditt vandrarhemsboende, då
tar du med dig egna lakan, städar själv och fixar din egen frukost i
våra välutrustade kök.

- Vandrarhemmet består av 10 rum med 2-5 bäddar, varav ett är
handikappanpassat.
- Lakan och handdukar finns att hyra. Frukost kan beställas om
så önskas och serveras i vandrarhemsköket.
- fem av rummen har egen toalett

Vi tar även emot husdjur på en del av vårt vandrarhem, avskilt
från övriga rum.

Bed and Breakfast
Vill du uppgradera ditt boende till bed and breakfast? Då ingår
lakan, handduk, schampo, duschcreme och tvåll, frukost och
städning.

ALLA RUM ÄR RÖKFRIA!
In- och Ut-checkning enligt överenskommelse!

Äventyrsgolfbana
Stor parkliknande trädgård som även rymmer en 14 håls
äventyrsgolfbana som öppnades under 2005.

Äventyrsgolfen bör spelas med våra ´Lokala regler´ som
påminner om långgolfsregler med utslag från tee, vattenhinder
samt sandbunker.

Golfen spelas på en konstgräsmatta som ger en speciell känsla.

Äventyrsgolfen passar alla, gammal som ung.

Priser
Priser hittar ni på hemsidan

Öppettider
Café och Äventyrsgolf



Öppet kl 11.00-18.00 30 April- 29 maj
Öppet kl 11.00-19.00  30 Maj- 19 juni
Öppet kl 11.00-20.00  20 Juni- 14 Augusti
Öppet kl 11.00-19.00  15 Augusti- 4 September
Öppet kl 11.00-18.00  5 September- 2 oktober

Bokningar, catering och Vandrarhem
Året runt

Vägbeskrivning
Vetlandavägen 45
57010 Korsberga
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