Hotell Fjällgården / Åkersjöstrand ...
https://turistmal.se/turistmal-23834.html

Information
Län: Jämtland
Kommun: Krokom
Kategorier: Campingplatser, Hotell
Position: 63.7662,14.0755
Kontaktuppgifter
Tel: 0645-42035 / 070-6400337
E-post: info@akersjon.com
Hemsida: http://akersjon.com/
Facebook: https://sv-se.facebook.com/FjallgardenAkersjon/
Beskrivning
Vi erbjuder en avkopplande miljö med härliga möjligheter till
rekreation, konferenser och naturupplevelser centralt i ett av
Sveriges mest genuina fjällparadis med vildmarken precis utanför
dörren. Hotellet ligger i sluttningen ner mot Åkersjön med
panorama mot fjällen och är mötesplatsen för fjällfolk, fiskare,
jägare, vandrare, skidsportsentusiaster, skoterfolk, stugägare och
konferensgäster från när och fjärran. Passionen för fjället och
dess upplevelser genomsyrar atmosfären och härifrån tar du dig
direkt ut till Jämtlands vildmark, omtalade fiskevatten och vackra
fjäll. Koppla sedan av till en stunds utomhusbubbelbad med bastu
och god mat & dryck innan en skön natts sömn efter en härlig dag
i fjälluften.
Under tiden 1/5 fram till 31/10 fungerar Fjällgården främst som
Vandrarhem där ni bor i hotellrum med egen dusch och toa på
rummet, stort gemensamt kök, mm. det innebär samtidigt att
restaurangen och övrig service på Fjällgården är begränsat.
Under perioden 1/11-30/4 fungerar det som hotell.
Under perioden 1/6-30/9 är vår camping öppen.
En nybyggd, naturskön SCR-ansluten fjällcamping för både
sommar & vintersäsong vid Åkersjöns vackra strand. Stora
uppställningsytor för husvagnar med el & tv-uttag, motorvärmare
samt webb-baserad elstyrning som du styr själv hemifrån – aldrig
mer behöver du komma till en kall husvagn!
Du som älskar fjällfiske och bad hamnar helt rätt om du besöker
oss. Åkersjön erbjuder bra röding och öringsfiske sommar som
vinter. Behöver du hyra båt eller kajak så finns det direkt vid
campingen
Campingen har toppmodernt servicehus innehållande diskrum
med restaurangdiskmaskin, kök, tvättstuga och stora
duschutrymmen med härlig bastu! Glöm allt vad poletter och
småmynt heter – här använder vi elektroniska kort för tillgång till
servicehus, dusch mm.
Priser
Se hemsidan för mer information.
Öppettider
Under tiden 1/5 fram till 31/10 fungerar Fjällgården främst som
Vandrarhem.
Under perioden 1/11-30/4 fungerar det som hotell.
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Under perioden 1/6-30/9 är även vår camping öppen.
Se hemsidan för mer information.
Vägbeskrivning
Hotell
Fjällgården,
Strandpaviljongen
Vandrarhem
och
Åkersjöstrand Camping ligger i Åkersjön ca 10 mil nordväst om
Östersund. Söderifrån kör man E14 förbi Östersund mot
Krokomsporten, välj därefter Fiskevägen (väg 340) mot
Valsjöbyn. Sväng av vid Storholmsjö mot Ansättfjällen och kör ca
2 mil till Åkersjön.
Vandrarhemmet och campingen ligger strax efter Hotell
Fjällgården – sväng vänster ner till sjön där vår stora timmerskylt
hälsar er välkommna till härliga dagar i fjällen!
Akersjön 234, 830 60 Föllinge, Sverige
Hotell Fjällgårdens koordinater:
RT90
X = 7074309
Y = 1414680
SWEREF 99
N = 7071281
E = 454410
WGS84
Latitud : 63° 45&#8242: 57,980&#8243: N
Longitud: 14° 4&#8242: 32,250&#8243: Ö
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