Hotel Mullsjö
https://turistmal.se/turistmal-25668.html

Information
Län: Jönköping
Kommun: Mullsjö
Kategorier: Hotell, Restauranger
Position: 57.9037,13.8728
Kontaktuppgifter
Tel: 0392-49400
E-post: info@mullsjohotell.se
Hemsida: http://www.mullsjohotell.se
Facebook: https://www.facebook.com/hotelmullsjo/
Beskrivning
Ett självklart val för dig som letar efter en naturnära upplevelse
och vill vara aktiv på din semester, konferens eller kick off - året
om!
Vi drar vår inspiration från allt som den vackra omgivningen och
den svenska landskapskulturen har att erbjuda: bad, golf,
skidåkning, vandring, ridning och mycket mycket mer - allt precis
runt husknuten!
För er som redan sitter i planeringsfasen rekommenderar vi att
kika in på våra flikar för bl.a bröllop, konferenser och aktiviteter.
Men även är det ingen slump att Mulljö kommun gjort sig känt
som Friluftsriket. Landets första golfbana har anor från 1888 och
på vår anläggning har människor laddat batterierna sedan
1930-talet - ofta i kombination med skidåkning, tennis,
promenader, ridning och kanotpaddling.
På hotellet finns det dessutom möjlighet att simma, spela pingis
och innebandy.
Vi kan också erbjuda gruppträning i form av vattengympa, yoga
och qigong.
Utöver detta har alla våra konferensgäster fri tillgång till pool och
bastu under vistelsen.

Varmt Välkomna!
Priser
Se hemsidan för mer information.
Öppettider
Se hemsida för mer information.
Vägbeskrivning
MED BIL
Hotel Mullsjö ligger ca 2km från Mullsjö centrum och tågstation,
och ca 27km från Jönköping.
Ni hittar oss på följande koordinater:
Longitud 57.903927
Latitud 13.87275
Restider med bil:
ca 1,5 h från Göteborg

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

ca 3,5 h från Stockholm
ca 3,5 h från Malmö
MED TÅG
Närmaste tågstation ligger endast 2 km från hotellet.
Från Mullsjö går direkttåg till:
Stockholm restid ca. 3,5 h Obs! 1 byte
Göteborg restid ca. 1,5 h
Malmö restid ca. 3 h (1 byte)
MED FLYG
Närmsta flygplats är Axamo Flygplats - Jönköping, 25 km från
hotellet.
MED TAXI
Vi har avtal med olika taxibolag och vi hjälper gärna till att boka!
MR Åkeritjänst 0768 - 986425
Nya Mullsjö taxi 0392-13300
Taxi Jönköping 036 - 34 40 00

turistmål.se
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