Sälas bystuga, Äppelbo
https://turistmal.se/turistmal-24302.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Vansbro
Kategorier: Jakt och fiske, Vandrarhem
Position: 60.4593,13.9911
Kontaktuppgifter
Tel: 0281-22579, 070-228 23 67
E-post: Catarina.westlund@appelbo.net
Hemsida:
http://bokasodradalarna.visitdalarna.se/sv/boende/a1498353/s%C
3%A4las-bystuga-%C3%A4ppelbo/detaljer
Facebook: https://www.facebook.com/salasbystuga/
Beskrivning
Vandrarhem För den som söker grupplogi i Äppelbo är Sälas
bystuga ett bra och prisvärt alternativ.
Njut av en härlig lantlig miljö med fiske, vilda fåglar och djur,,
bygdespel, fina skidspår och fäbodar runt knuten. Även möjlighet
att se trandans på nära håll om våren.
Bystugan hyrs även ut till kalas, begravningar, möten mm.
Stort kök med komplett köksutrustning bland annat diskmaskin,
micro, värmevagn, kyl och frys.
Fyra toaletter + två duschar.
25 st sängar finns till förfogande + ett antal madrasser vid större
sällskap (upp till 50 personer).

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

Bystugan är anpassad för funktionsnedsatta + att det finns
hörslinga.
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Prisexempel
1 natt 150kr ej sänglinne
1 natt 200kr inkl sänglinne
Upplev även fiskelyckan i våra populära fiskevatten som finns
runt om.
IN ENGLISH
If you are looking for a nice place to stay, in lovely countryside
surroundings, this is the place for you.
The hostel fits well for bigger or smaller groups, all to a
reasonable cost of 150 sek/ night (no bedlinnen included or 200
sek (bedlinnen included).
We offer 25 beds, and up to 25 matresses for larger groups. The
hostel offers a fully equipped large kitchen, 3 showers and 4
toilets, and a large meetingroom with a great audiosystem.
You can also rent the entire hostel for meetings, parties or
weddings etc.
Nearby to the hostel there are great fishingwaters and you can
enjoy wonderful nature, with elks and beautiful birds, in the heart
of Dalarna. Close by is Brudskogens fäbodar, where you can

experience how people used to live back in time, with their cattle,
up on a mountain. In august in the village of Äppelbo you can
enjoy a local theatre play with trolls and other mysterius creatures
called Trollbröllopet. The community also offers sportsevents in
the summer, such as Vansbrosimningen, Vansbro Thriatlon, and
bicycle races. In wintertime you can enjoy crosscountryskiing and
iceskating close by.
Priser
Se hemsidan eller vår facebooksida för mer info

turistmål.se

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2022-05-17 06:05.
Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas
utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.

