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Information
Län: Dalarna
Kommun: Malung-Sälen
Kategorier: Hotell
Position: 61.1016,13.2972

Kontaktuppgifter
Tel: 0280-22044
Fax: 0280-22044
E-post: rum@forsgarden.eu
Hemsida: www.forsgarden.eu
Facebook: https://www.facebook.com/forsgarden.eu/

Beskrivning
Försgården är ett Familjeägt Hotell / Pensionat med restaurang &
bar, hos oss bor ni i fräscha rum inredda i modern dalastil.
Boendet är beläget i närheten av vasaloppsstarten och ni når
både kläppen och lindvallens skidanläggningar inom 10min
bilväg. 

Vårt boende passar både par, familjer och kompisgäng liksom
föreningar, företag och större grupper som vill åka på
träningsläger, konferens eller bara umgås.

Rummen är inredda med typiska ”dalavåningssängar” med
bekväma resårmadrasser.

I Mangårdsbyggnaden finns dubbelrum och 4-6 bädds familjerum.
Dusch och toalett finns i anslutning till rummen. I Restaurang
delen finns stora och gemytliga sällskapsrum med Tv, Darttavla,
Jukebox och två öppen spisar samt frukostmatsal Restaurang/Bar
inrett i 50-60 talsdesign. Hos oss känner du dig bekväm och
avslappnad vårt vardagsrum är ditt vardagsrum!

I Gårdsbyggnaden finns 4 bäddsrum, familjerum och 2
bäddsrum/enkelrum. Herr/Dam dusch, toaletter och gemensam
bastu finns i byggnaden samt sällskapsrum.

Mat & Bar: Vintertid Bokas Halvpension då serveras kvällens
husman (förbokas). Baren har  fullständiga rättigheter. För er som
förbokat våran middag serverar vi en rejäl skidåkar portion med
hemlagad husmanskost. (Öppet vintertid, övriga året efter
förfrågan, grupper)

Sommartid erbjuds boende med självhushåll!

Vi erbjuder ett tryggt och personligt boende i en fantastisk miljö. 

Kom och trivs! 

www.forsgarden.se

Välkomna till oss! Johan

Priser
Vinter pris Fr. 495kr /person /dygn inkl. Frukostbuffé, Lakanset
Sommar pris fr. 250kr/person/ dygn Självhushåll
För aktuella priser se våran hemsida / Kontakta oss!
Vintersäsong ingår lakanset handduk, slutstäd.



Öppettider
Året runt med vissa begränsningar! Kontakta oss för din
förfrågan!

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning
Kör mot Sälen i Transtrand (Skyltat) svänger ni vänster över bron
och därefter direkt 
höger, kör sedan ca 1,5 km till försgården som ligger på vänster
sida.
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