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Information
Län: Norrbotten
Kommun: Piteå
Kategorier: Campingplatser, Hotell, Restauranger
Position: 65.5278,21.2026

Kontaktuppgifter
Tel: 0911-70077
E-post: info@sikforskonferens.se
Hemsida: http://sikforscamping.se
Facebook: Sikfors konferens

Beskrivning
Välkommen till Sikfors konferens & fritidsby!
Här möts du av upplevelser i en naturskön miljö.

Vakna till älvens brus
I vårt trevliga hotell finns 28 bäddar, samtliga rum är
nyrenoverade i ljusa fräscha nyanser och är utrustade med 
dusch, wc och TV samt trådlöst internet. På hotellet finns även
tillgång till bastu.

Campa på en av landets vackraste platser
På anläggningen finns 91 tomter med el samt 15 tältplatser, två
servicebyggnader, det ena helt nyrenoverat 2021, båda med wc,
RWC, kök, duschar, bastu och tvättstuga. På området finns även
möjlighet till latrintömning samt tömning av fasta tankar. I den
tempererade poolen kan man ta sig ett svalkande dopp.

Stugor på området, det finns 10 st som alla håller vädigt hög
standar, alla ser likadana ut i storlek, 21 m2, alla har kök i
allrummet, 1 sovrum med 2 resårsängar inga våningsängar, samt
dusch & toa.
3 stugor har Hotellstandard, inbäddade för 2 pers, samt slutstäd
ingår, här får man tillåter vi EJ djur.
3 stugor tillåter husdjur, samt 4 st helt Nyrenoverade 2021 allt är
utbytt här tillåts EJ husdjur.  

Vårt kök bjuder på mat och dryck av bästa kvalitet och nu kan du
även beställa från grillen igen!
Se gärna vår FB isda för öppentider.
Välkommen till oss!

Priser
Besök vår hemsida för mer information

Öppettider
Öppet
2021-01-01 - 2021-12-31
Öppet fullservice
2021-06-24 - 2021-08-08 09:00 - 19:00

Vägbeskrivning
GPS RT90
x: 7280280
Y: 1749357
GPS WGS84
28 km från Piteå längs väg 374. Mitt emellan Piteå och Älvsbyn
Lat: 65º 31´ 40.87´



Long: 21º 12´ 9.03´
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