LOs Vildmarks-Fiske VIP-kort
https://turistmal.se/turistmal-23984.html

Information
Län: Västerbotten
Kommun: Dorotea
Kategorier: VIP-Kort
Position: 64.3965,16.0745
Kontaktuppgifter
Tel: 0730-643928
E-post: fiskeguidlennart@gmail.com
Hemsida: http://www.losvildmarksfiske.se/
Beskrivning
Vi på Lo´s Vildmarks-Fiske har som mål att erbjuda naturnära
tjänster och se till att våra kunder är nöjda. Vi gör allt som står i
vår makt för att uppfylla dina förväntningar. Tack vare vårt breda
utbud är vi säkra på att du kommer att bli nöjd med att ha valt
oss. Ta till exempel en daxtur på vildmarksvägen och besök
byarna Klimpfjäll och Saxnäs som är en unik upplevelse.
Anläggningen består av Ormsjö stugan och Stor-Bäcks stuga
Ormsjöstugan ligger 2,5 mil väster ut från Dorotea mot Borga-fjäll
i byn Östra-ormsjö.
I Ormsjöstugan bor du i stort hus på ca 75 kvadratmeter med 4
rum & kök. Stor toalett & dusch stugan är fullt utrustad för 4-6
pers. Stor tomt med uteplats.
Ormsjöstugan är lämpligt för gäddfiske och abborre.
Med Turistmåls VIP-kort får man 20% rabatt på 7 nätter i stuga
för max 5 personer under sommaren 2017.
Ordinarie pris 3,500 kr. 2,800 kr med rabatten.
OBS! Gäller endast med Turistmåls VIP-kort.

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

Priser
Pris: 350 kronor/pers & dygn upp till 4 pers Övriga 300
kronor/pers & dygn upp till 6 pers.
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Öppettider
Öppet året runt
Vägbeskrivning
LO`s Vildmarks-Fiske ligger i Östra Ormsjö längs väg 1052, ca 16
km från Dorotea centrum.
Kommer du med bil från Östersund mot Dorotea så svänger du
vänster vid stopplikten, in på väg 1052 mot Borgafjäll. Kör sedan
ca 16 km till Östra Ormsjö.
Kommer du från Umeå mot Dorotea så kör du rakt genom
Dorotea samhälle och fortsätter sedan mot Borgafjäll.
Östra Ormsjö ligger ca 16 km från Dorotea tätort.
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