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Information
Län: Dalarna
Kommun: Älvdalen
Kategorier: Bed and Breakfast, Campingplatser
Position: 61.693,13.1473

Kontaktuppgifter
Tel: 0253-10851
E-post: sarnacamping@gmail.com
Hemsida: http://www.sarnacamping.se/sv/
Facebook: https://www.facebook.com/Sarnacamping/

Beskrivning
Campingplatsen ligger centralt belägen i Särna by med en
fantastisk utsikt över Vedungsfjällen och Städjan.
Campingplatserna är uppbyggda på terrasserade gräsytor, det
finns 140 st platser varav 54 st med el.

Två st moderna nyrenoverade servicehus med toaletter, duschar
och handikappsanpassad Toa/dusch med skötbord finns på
området varav det ena även har kök, tvättstuga och bastu.

Två stycken tömställen för medtagbara latrintankar finns, ett
inomhus och ett utomhus. Det finns också ett tömställe för fasta
tankar.

På campingplatsen finns det ett Café (i receptionsbyggnaden) där
du varje morgon under högsäsong kan köpa färskt morgonbröd.
Inom campingområdet ligger ett friluftsbad med sandstrand och
brygga.

Goda möjligheter till fiske några steg ifrån husvagnen.

På campingplasten finns det en 9-håls minigolfbana med crazy
hinder som lämpar sig bra för hela familjen.

Det finns också en fin lekplats för barnen, samt möjligheter att
hyra kanoter.

I den stora gula huvudbyggnaden, som vi kallar Holmen,  har vi 6
stycken nyrenoverad rum för uthyrning på övervåningen.
Det är rum med 2 – 6 bäddar med möjlighet att ställa in
extrabäddar om Ni vill. Familjerummet är större till ytan och
inrymmer 1 dubbelsäng, 2 våningsängar och bord och stolar.

På övervåningen finns det allmänt kök, stor matsal, sällskapsrum
med storbildstv, dvd och sällskapsspel, dusch och toalett. Fler
toaletter finns på nedervåningen. I stora servicehuset på
campingen finns bastu att boka, duschar, wc och tvättstuga.

På bottenvåningen i Holmen finns reception och restaurang
Lena´s Kök & Bar med fullständiga rättigheter. På hemsidan och
Facebook finns öppettider och event, Särna camping & Lena´s
Kök & Bar.

Priser
Se hemsidan för mer information.

Öppettider



Se hemsidan för mer information.

Vägbeskrivning
Särnavägen 106
790 90 Särna
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