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Information
Län: Dalarna
Kommun: Malung-Sälen
Kategorier: Hotell, Restauranger, Campingplatser
Position: 61.0698,13.3167
Kontaktuppgifter
Tel: 0280-22370
E-post: bokning@spaktivitet.se
Hemsida: http://spaktivitet.se
Facebook:
https://www.facebook.com/SP-Aktivitetscenter-864910270217714
/
Beskrivning
Allt för din fjällupplevelse!
Sommaren 2020 har vi öppet restaurangen Fredagar & Lördagar i
samarbete med Backyard BBQ. 18:00-21:00
Boka bord på: bokning@spaktivitet.se alternativt 070-0079653.
Man kan även boka take-away.
SP Aktivitetscenter är ett hotell som ligger i Transtrand 8 km
innan Sälens by.
Vi har öppet året runt!
Camping
Vi har en camping med 31 platser.
Vintersäsong 8500:- El betalas mot förbrukning.
Helårsuppställning - 12000:- El betalas mot förbrukning.
Sommarsäsong 5500:- El betalas mot förbrukning.
- Veckopris - 1625:- inkl el.
- Dygnspris - 295:- inkl el.
Dusch och toalett finns att tillgå i servicehuset. Grillplats finns vid
konferensanläggningen.
-------------------------------------------------------På vinter så bor du mitt i 40 mil pistade skoterled och parkerar på
gården! Här hittar du också stora myrar att surfa på, raviner där
du kan klättra o leka, vindskjul att sola i. Vi som driver hotellet
älskar skoteråkning och vet vart den bästa åkningen finns för
dagen. Gillar du skidåkning har du nära till liftar (59), backar (89),
längdspår, rösade leder. Bor du hos oss får du tillgång till hela
Sälenfjällens fulla utbud av aktiviteter på köpet.
Utbudet av aktiviteter är stort även under sommaren.
Vad sägs om downhill cykling, mountainbike, fiske,
kanotpaddling, 18-håls golfbana, vandring, löpning.
För cykelfantaster så finns det mil av landsvägskörning och biking
dalarna har fina trails för mountainbike.
--------------------------------------------------------Boende
Vi har 50 rum och 126 bäddar som är fördelade på 4 stycken
rumsbyggnader. (Odensborg/Frejas sal, Solsången, Bredablick
och Balders Hage). Vi har enkelrum, dubbelrum med två
enkelsängar
eller
en
våningssäng,
3-bäddsrum
med
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våningssängar, 4-bäddsrum med två våningssängar, dusch/WC i
korridor i nära anslutning till rummen. Det finns stora torkrum för
våta skor och kläder. Sänglinne och handdukar finns på rummet
om det ingår i bokningen. Bäddar gör du själv.
Konferens
Hos oss kan du lägga din dagskonferens eller konferens med
övernattning.
Vi ordnar med kaffe, fika, frukost, lunch samt middag om så
önskas.
Önskar ni paket med olika aktiviteter i samband med
konferensen, syr vi ihop ett som passar just er beroende på
säsong.
Vi har kapacitet att ta emot 66 personer. Detta är fördelat på två
salar varav en stor för 50 personer och en mindre för 16
personer. I den större finns det även möjlighet att enkelt dela av
lokalen med skärmvägg. Detta ger 2 salar på 25 platser vardera.
Konferensrummet är utrustat med whiteboard, projektor, wi-fi och
ljudanläggning.
Ta med dig kollegorna eller dina kunder till oss och vi gör er
konferens till något utöver det vanliga.
Restaurangen
I restaurangen har vi gott om plats för 100 gäster. Vi börjar dagen
med att duka upp vår stora frukostbuffé mellan 08:00-09:30.
Baren öppnar klockan 15:00 och är öppen tills du vill gå hem.
Köket öppnar 17:00 och då börjar även vår a la carté serveras
(För öppettider under sommaren vänligen kontakta oss)
Relaxavdelning
I direkt anslutning till vår bastu har vi vår fina relax med
utomhusbubbelpool för 7 personer och stor utomhusveranda. Vill
du unna dig lyxen av ett varmt bad så är det bara att säga till i
baren.
Priser
Se vår hemsida för mer information.
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