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Information
Län: Dalarna
Kommun: Vansbro
Kategorier: VIP-Kort
Position: 60.5371,14.4478

Kontaktuppgifter
Tel: 0281-24080
E-post: pplevelse@snoaresort.se
Hemsida: http://www.snoaresort.se/
Facebook: http://www.facebook.com/snoaresort

Beskrivning
Vackra och rofyllda STF Snöå Bruk är beläget i genuin kulturmiljö
i västra dalarna, ca 4 km öster om Dala-Järna, Vansbro kommun.
Här kan Du njuta av underbar natur, god mat, bra boende,
ändamålsenliga lokaler och ett brett utbud av aktiviteter. 

Snöå Bruks läge, bara en km från E16/busshållplats och samtidigt
omgivet av underbar natur, porlande vatten och en mängd
verksamheter gör vistelsen här både rofylld och aktiv – beroende
på vad Ni önskar.

På 1800-talet var Snöå Bruk känt för smedjan där man tillverkade
liar och spik. Många av byggnaderna från den tiden finns kvar och
används än idag. 1909 startades en av Sveriges första
lanthushållsskola på Snöå Bruk, efter att skolan lades ned 1989
har Snöå Bruk varit vandrarhem och konferensanläggning. 

Med Turistmåls VIP-kort så får man 20% rabatt på minigolfspel.

OBS! Gäller endast med Turistmåls VIP-kort.

Priser
Snöåkullan - Egen toalett & dusch, frukost, sänglinne och
slutstädning inkluderat. 

Dubbelrum 1 090 kr 
Enkelrum 840 kr 
Vuxen i extrabädd 360 kr 
Barn i extrabädd 235 kr 
Spjälsäng 100 kr 
Husdjurstillägg 100 kr 

Snöåkullan - Egen toalett & dusch, slutstädning inkluderat. 

Dubbelrum 770 kr 
Enkelrum 640 kr 
Vuxen i extrabädd 200 kr 
Barn i extrabädd 75 kr 
Spjälsäng 100 kr 
Husdjurstillägg 100 kr 
Tillägg för frukost 85 kr vuxen, 65 kr barn
Tillägg för sänglinne 110 kr 

STF-medlem 
Har sedvanlig rabatt om 50 kr för vuxen, 25 kr för barn, per natt.

Vägbeskrivning



Snöå Bruk ligger 1 km från E16/rv66, ca 4 km från Dala-Järna,
Vansbro kommun. Smidigaste ressättet är med bil. För dig som
kommer med allmänna kommunikationer, ta buss 121 till
Dala-Järna. Därifrån kan du ta lokalbuss till hpl Snöå Herrgård,
alternativt taxi, eller gå (ca 5 km). Meddela oss gärna i förväg om
du avser komma med allmänna kommunikationer.
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