Kvarndammens Vandarhem och B&B
https://turistmal.se/turistmal-26022.html

Information
Län: Jönköping
Kommun: Vetlanda
Kategorier: Upplevelser, Vandrarhem, Bed and Breakfast
Position: 57.4339,15.0732
Kontaktuppgifter
Tel: 0383-19921
E-post: info@kvarndammens.se
Hemsida: https://kvarndammens.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/Kvarndammens-Bed-Breakfast-AB-83
7064356332694/
Beskrivning
Välkommen till Kvarndammens Vandrarhem och B&B!
Vårt Bed & Breakfast har funnits sedan 1996 i en naturskön och
historisk miljö i utkanten av Vetlanda. Här har ni gångavstånd in
till staden samtidigt som ni kan ta promenader i de vackra
omgivningarna. Rå om er själva i de charmiga, historiska husen
eller boka till en härlig frukost.
Vår vision är att skapa en familjär mötesplats där både
lokalbefolkning och besökare ska få en unik och naturskön
upplevelse i historisk miljö. Vi vill att ni som gäster ska känna
gemenskap och glädje med oss. Vi jobbar alltid för att sätta
gästen i fokus.
Bed & breakfast eller vandrarhem?
Hos oss kan alla våra rum bokas som två olika sorters boende:
Bed & breakfast eller vandrarhem.
Våra rum finns dessutom i lite olika storlekar och varierar mellan
2-4 bäddsrum.
När ni bokar Bed and breakfast hos oss bäddar vi er säng, städar
och dukar upp frukost i vår mysiga matsal.
Om du hellre vill ta med dina egna lakan, städa rummet innan
avresa och laga din egen frukost så kan du istället välja
vandrarhem.

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

När ni bokar anger ni om ni vill ha vandrarhem eller bed and
breakfast.
Varmt välkomna till oss!
Priser
Besök vår hemsida för mer information.
Öppettider
Besök vår hemsida för mer information.
Vägbeskrivning
Besök vår hemsida för mer information.
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