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Information
Län: Jämtland
Kommun: Ragunda
Kategorier: Stugor, Ställplatser, Motoräventyr, Äventyr övrigt
Position: 63.1481,16.1796

Kontaktuppgifter
Tel: 070-589 55 07/070-6954277
E-post: info@zorbsweden.se
Hemsida: http://zorbsweden.se/
Facebook: https://sv-se.facebook.com/zorbcenter

Beskrivning
Välkommen till Zorbcenter!

Här erbjuder vi en hel arsenal full med aktiviteter och tjänster.

Mitt mellan Östersund och Sundsvall vid riksväg 87 hittar ni
Zorbcenters idylliska ställplats för husvagnar och husbilar.
Alldeles vid Indalsälvens strand väntar denna pärla på Er.
Alla platser har tillgång till källvatten, sopkärl, torrdass och
grillplats intill älven. Några platser har också elanslutning,
Servicehus finns ca: 500m bort.
Båt och kanoter finns att hyra, liksom enklare fiskeutrustning.
Bastu och badtunna går också bra att hyra.
Naturligtvis har ni tillgång till Zorbcenters övriga aktiviteter.
Pris: Ställplats 150kr / dygn. El: 20kr / dygn.

Ni kan även bo högt bland tallkronorna och njuta av utsikten över
Indalsälven och somna till en vacker solnedgång eller njuta av
våra timmerstugor som är bekvämliga med kök och badrum med
dusch.

Vi har tillochmed stora 20 manna militärtält för större grupper där
vi ställer upp dem ovanför Indalsälven så ni får en fin utsikt och
inte nog med det så har ni nära till en grillplats!

Här på Zorbcenter så kan man som sagt göra lite allt möjligt:
+ Fiska vid Zorbcenter i Döviken!
+ Offroadkörning som är en häftig och annorlunda gruppaktivitet
+ ZORBING! Ett av de mest spektakulära sätt att förflytta sig på!
+ Ge dig ut på Indalsälven på en av våra kanoter eller båtar!
+ Konferenser i vintertid!
+ Vi erbjuder Paketerbjudanden som ni kan ta del av på
hemsidan under Aktiviteter eller Erbjudande
Kolla in hemsidan för att ta del av ALLA aktiviteter och tjänster
här på Zorbcenter!

Välkomna!

Priser
Se Hemsidan!

Öppettider
Se vår hemsida för att vara säkra på våra öppetider!

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

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.turistmål.se


