Lappland Pro Natur
https://turistmal.se/turistmal-23545.html

Information
Län: Västerbotten
Kommun: Åsele
Kategorier: Stugor
Position: 64.0039,17.2437
Kontaktuppgifter
Tel: 0738-229482
E-post: info@lpn.nu
Hemsida: http://alban-regnoult.com
Facebook: https://sv-se.facebook.com/lapplandpronatur
Beskrivning
Trogen den genuina lokala arkitekturen, belägen endast hundra
meter från fiskehamnen kan du njuta av den fantastiska utsikten
över ån.
Endast ljudet från ett par renars klövar, sången från några tranor
eller gässens vingslag, garanterar dig en lugn och fridfull vistelse.
En naturnära oas för återhämtning, vila och rekreation.
Boende
Lappland Pro Natur består av 5 stugor (45 – 55 m²). Tillgång till
fullt utrustade kök gör att du kan välja att vara självförsörjande
under din vistelse.
Kylskåp
• Spis
• Mikrovågsugn
• Köks invitarier
• Torkställning för kläder
• Wi-Fi
• Stugorna har två sovrum inredda med
enkelsängar.
• Varje stuga är utrustad med dusch och toalett.
• Maximal kapacitet: 24 personer
• 50 m² i genomsnitt

två

separata

Restaurangen
Upptäck de kulinariska traditionella rätterna i landet och njut av
lokala recept från säsongens råvaror: Älgkött, renkött, rökt fisk,
bär och svamp.
Vid helpension serveras frukosten i restaurangen kl. 08.00. Som
består av antingen buffé eller bordsservering. Till lunch kommer
du att ta med matsäck som intas på en av de många
picknickplatser som finns vid sjöarna. Kvällens middag serveras
20.00.
Dricka ingår ej.
Även utan helpension går det att beställa middag för kvällen eller
så kan du handla i Åsele som ligger 22 km från stugbyn.
Services
Under din vistelse hos Lappland Pro Natur åtar vi oss att ge dig
optimal kvalitet på service och personlig närvaro… Handdukar,
sängkläder och även livvästar tillhandahålls av oss.
Stanna ett par dagar, en weekend eller en vecka. Skräddarsy din
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vistelse för att få ut så mycket som möjligt av din semester.
Företag
Lappland Pro Natur är beläget i närheten av orten Åsele och
erbjuder alla nödvändiga bekvämligheter för både privat personer
och företag.
Öppettider
Öppet dygnet runt
Vägbeskrivning
+ Med flyg
Flygplatser i närheten:
Örnsköldsvik 140km
Lycksele 90km
Umeå 180 km
Vilhelmina 80km
Vi hjälper dig gärna att organisera din vistelse… Tveka inte att
kontakta oss.
+ Med bil
Från Stockholm.
E4:an mot Sundsvall/Uppsala,
Väg 331 mot Sollefteå/Bergenfors/Viksjö,
Väg 87 mot Sollefteå,
Väg 90 mot Näsåker/Junsele/Åsele,
Passera samhället Junsele och byn Hälla. Gafsele ligger ca 15km
längre fram.
Eller
E12/E4 genom Umeå Centrum,
Väg 92/E12 kör Blå vägen/Vännäs
När du kommer fram till Åsele rondell tar du vänster, kör mot
Gafsele (väg 90) ca 20km.
G.P.S – coordinator: 64&#8304:00’13.43”N-17&#8304:14’40.43”E
Lappland Pro Natur
Västra Gafsele 144,
91991 Åsele
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