Klavreströms Vandrarhem
https://turistmal.se/turistmal-16776.html

Information
Län: Kronoberg
Kommun: Uppvidinge
Kategorier: Vandrarhem
Position: 57.1378,15.1388
Kontaktuppgifter
Tel: 0474-40944
E-post: klavrestrom@gmail.com
Hemsida: http://www.klavrestrom.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Klavrestr%C3%B6ms-Vandrarh
em/261723100582733
Beskrivning
Vandrarhem, fiske, konferens och fest
Mitt i den småländska idyllen ligger vårt vandrarhem. I ett
gammalt brukssamhälle, alldeles intill två sjöar har vi både rum
och stugor till uthyrning.
Vi har fina konferenslokaler som också passar till bröllop och
andra fester.
Det är nära till bad, fiske, natursköna områden och det fantastiska
glasriket.
Välkommen till oss!
Peter och Pierre Bergstrand med familjer
Priser
Dubbelrum pensionat, WC, inklusive bädd, städ 895 SEK per
rum (endast rum)
Dubbelrum, utan WC 230 SEK per person (endast rum)
Enkelrum pensionat, WC, inklusive bädd, städ 645 SEK per
person (endast rum)
Enkelrum, utan WC 250 SEK per person (endast rum)
Familjerum, med WC/dusch, 3-4 bäddar 260 SEK per person
(endast rum)
Familjerum, utan WC, 3-6 bäddar 210 SEK per person (endast
rum)
Stuga, grindstugan, 8 bäddar 5 600 SEK per enhet per vecka
Stuga, grindstugan, 8 bäddar 1 600 SEK per enhet per natt
Stuga, portvaktsstugan, 8 bäddar 5 600 SEK per enhet per vecka
Stuga, portvaktsstugan, 8 bäddar 1 600 SEK per enhet per natt
Samtliga priser gäller för vuxna (över 16 år), barn halva priset.
____________________________________________________
______________________________________
Hyra kanot & båt
Kanot
Max tre personer per kanot. Flytvästar ingår. Vi har sex kanoter
till uthyrning.
1 dag 200 kronor
Dag 2 150 kronor
1/2 dag 150 kronor
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Båt
Max fem personer. Flytvästar ingår.
1 dag 250 kronor
Dag 2 150 kronor
1/2 dag 150 kronor
Båtmotor
Fem hästkrafter, Honda 4-takts, alternativt miljödriven el.
1 dag 150 kronor
1/2 dag 100 kronor
Övrigt
Enbart flytvästar 25 kronor/dygn
Öppettider
1 maj till 1 september
Dagligen kl. 8–10 och 17–20
Juli månad
Dagligen kl. 8–10 och 17–21
Övriga tider på året har vi öppet vid förbokning.
Vägbeskrivning
Koordinater: 57.1377384, 15.1389305

turistmål.se

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2022-01-20 08:01.
Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas
utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.

