Bergvallens Stugby
https://turistmal.se/turistmal-26048.html

Information
Län: Jämtland
Kommun: Ragunda
Kategorier: Stugor
Position: 63.1131,16.3235
Kontaktuppgifter
Tel: 070-3254654
E-post: perbergvall@yahoo.com
Hemsida: http://bergvallen.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/Bergvallens-Stugby-10630347134721
9/
Beskrivning
Välkommen till Bergvallens Stugby i Hammarstrand!
Vi erbjuder boende i våra fina och rymliga stugor med hög
standard, som ligger 400 m från slalombacken och i den
natursköna Ragundadalen.
Vi har totalt 7 stugor. 4 av stugorna kostar 900 kr/natt att hyra och
3 av de har nyrenoverade badrum samt kök och kostar 1100
kr/natt. Vid veckohyra tas en natt bort från priset.
I alla stugor har ni tillgång till Wifi, självklart ingår det i hyran.
Surfa lugnt!
Alla våra stugor är utrustade med:
– Dusch
– Bastu
– 3 sovrum
– Rymligt allrum
– Braskamin
– Komplett köksutrustning
– Altan och utemöbler
– TV
Utemiljön är lugn och trivsam med stora gräsytor och en lekplats.
Det finns också en grillplats för stuggäster. Vi tillhandahåller även
städning och sänglinne mot kostnad.
Det är nog mest fantasin som sätter stopp om vad du kan göra i
Hammarstrand.
Vad sägs om en hel dag i slalombacken eller i längdspåret? Vår
rodelbana är unik och vår kälkbacke är landets längsta.
Sommartid är vi en levande kulturbygd med Krångede Museum,
hembygdsgårdar, Döda Fallet och Thailändska Paviljongen.
Äventyren hittar du på Zorbcenter. Många besöker oss för fiske
och jaktupplevelse.
Oavsett din besöksanledning är du varmt välkommen till oss på
Bergvallens Stugby!
Priser
Besök vår hemsida för mer information.

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

Öppettider
Besök vår hemsida för mer information.
Vägbeskrivning
Besök vår hemsida för mer information.
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