Yttermalungs Camping, Stugby & Malu...
https://turistmal.se/turistmal-13837.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Malung-Sälen
Kategorier: Campingplatser
Position: 60.5797,13.8216
Kontaktuppgifter
Tel: 0705-400635
E-post: info@yttermalungscamping.se
Hemsida: http://www.yttermalungscamping.se/
Beskrivning
<b>Stugor</b>
På Yttermalungs Camping & Stugby finns 7 stugor.
Stugorna är 29 kvm stor och de är vinterbonade.Stuga Björnen är
lite större och handikapp anpassad.
Inventarierlista:
dubbelsäng i sovrum (200/140cm)
2 - 3 sovplatser på loften
matbord
sitthörna
pentry
toalett och dusch
Vi har även 3 campingstugor, uthyrning under sommaren. Ingen
dusch o toalett, men det finns vatten i pentry.
Det är obligatoriskt att använda sänglinne, ta med själv eller hyr
av oss.
<b>Camping</b>
Yttermalungs Camping ligger lantligt beläget i byn Yttermalung i
Dalarnas län. Här finns 12 rymliga husvagnplatser med el,
maximalt 16 ampere. Här finns även 10 stugor.
Vi har toaletter och duschar, en diskho och ett litet kök vilket
gäster kan använda. Njut av den uppvärmda bassängen på
campingen, öppen under sommarsäsong. Vi har även en
minigolfbana.
Priser
Karta & Priser - Yttermalungs camping
Stuga
hela säsongen699 sek per dag4195 sek per vecka
Stuga Björnen
hela säsongen775 sek per dag 4650 sek per vecka
el separat
1 sek per Kwh
Campingstuga

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

hela säsongen525 sek per dag3150 sek per vecka
Campingplats
hela säsongen195 sek per daginkl el1195 sek per vecka inkl el
155 sek per dagutan el950 sek per vecka utan el
sänglinne
100 sekper person
per vistelse
slutstädning350 sek
I några stugor är husdjur tillåten, men du betalar en slutstädning.
Campinggäster får bada gratis i bassängen under
sommarsäsongen.
Prislistan gäller till 31 december 2015, med reservation för
eventuella fel.
Vägbeskrivning
Man kan hitta Malung och Yttermalung från söder över riksväg E
16. Vid rondellen i Malung tar du vägnr. E16 mot Gävle. Efter 14
km, passerar du Yttermalung.
Från Stockholm följ du 66. Du passerar Yttermalung.
www.stenaline.com
www.ttline.com
www.scandlines.com
www.sas.com
www.ryanair.com
Har du frågor? Kontakta oss info@malungsaventyr.se (vi talar
svenska, tyska, holländska och engelska)
Besökadress:
Yttermalungs Camping, Stugby & Malungs Äventyr,
Hagariset 14, Malung
N 60´34 800
Ö 13´49 320
latitude 60.58031´
longtitude 13.8208´
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