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Information
Län: Dalarna
Kommun: Gagnef
Kategorier: Stugor
Position: 60.5563,15.2147

Kontaktuppgifter
Tel: 0243-230389
E-post: info@sifferbostugby.se
Hemsida: www.sifferbostugby.se

Beskrivning
En modern och trevlig stugby med mysiga stugor som ligger i
naturskön skogsmiljö med många sjöar och vattendrag.
Sifferbo Stugby och B&B ligger mellan Borlänge och Leksand. 
Stugbyn består av 7 stugor lämpliga upp till 6 personer, äkta
svenska timmerstugor, målade i Falu rödfärg. Sedan 2011 har vi
2 nya lyxiga, rymliga, moderna stugor.

Alla stugor är rökfria, fullt utrustade och har kök, badrum med
toalett, dusch och tvättställ i stugan.
Det finns en gemensamma rum med toalett, dusch, kök, bastu,
tvättmaskin och torktumlare. Även utemöbler, grillar och barnstol
är tillgängliga. Användningen av trådlöst internet är gratis! Hundar
är tillåten i vissa stugor.
Vi har också en mysig grillplats och en liten lekplats för barnen.

Vi erbjuder fullständig BED & BREAKFAST. Du kan också
använda vår frukost tjänst och hyra ett linnepaket.

Under ditt besök hos oss i Sifferbo Stugby finns det mängder med
aktiviteter du kan göra/besöka i närområdet, både sommar och
vinter.

I närområdet finns det många VANDRINGS- och CYKELLEDER,
också utgår från stugbyn.
Endast 4 km från Sifferbo finns Svarttjärn, där du kan FISKA
ädelfisk. 
Det finns tre 18-håls GOLFBANOR att tillgå inom 20 km, vi kan
erbjuda bra rabatt på green-fee.
I stugbyområdet finns det badmöjligheter i en av våra många
sjöar eller i Västerdalälven.
I området finns det mycket vatten, så det finns gott möjligheter till
allehanda VATTENAKTIVITETER, som kanot-, kajak- och
forspaddling, forsränning.
Leksand ligger på den vackra Siljan, med många turister
möjligheter, är bara en halvtimmes bilfärd. I Leksand finns
LEKSAND SOMMARLAND, där hela familjen framför allt barnen
kan njuta av äventyret.

På vintern finns det många möjligheter till trevliga
VINTERAKTIVITETER i snö och på is.
Skridskoåkning på sjön Runn och skidåkning vid Romme Alpin på
ett avstånd mindre än en halvtimme från vår stugby.
Du kan isfiska vid sjön Svartjärn.
Snöskoterleder och snöskovandring utgår från stugbyn och
längdskidspår i närheten.

Priser



Stugor		   
 655  -  1.365 kr/natt
3.930 -  8.190 kr/vecka

Komplett B&B
(inkl. sänglinne, handdukar, frukost och slutstädning)
400   -  500 kr per person/natt

Service
Frukost		65 kr/person
Sänglinne	95 kr/person
Handdukar	55 kr/person

OBS! Minsta hyrestid är alltid 2 nätter (avvikelser förekomma).

Öppettider
Sifferbo Stugby och B&B har oppet året runt.

Vägbeskrivning
Sifferbo Stugby och B&B ligger i DALARNA 15 km norr om
Borlänge, i ett skogsområde ca 400 m från riksväg 70/E16.
Från riksvägen är det skyltat med ´Sifferbo Stugby´ ända fram till
oss.

Söderifrån (från Borlänge):
Passera Borlänge längs riksväg 70/E16. Efter ca 15 km ser du
avfarten till Sifferbo på höger sida. Sväng här till höger eller
fortsätt 500m och sväng till höger. Följ skyltningen till Sifferbo
Stugby.

Norrifrån (från Leksand)::
Följ riksväg 70/E16 vid Djurås mot Borlänge/Stockholm. Efter att
ha passerat Djurmo du vänder till vänster. Följ skyltningen till
Sifferbo Stugby.
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