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Information
Län: Västernorrland
Kommun: Sundsvall
Kategorier: Vandrarhem
Position: 62.3985,17.3028

Kontaktuppgifter
Tel: 060 - 612119
E-post: boka@gaffelbyn.se
Hemsida: www.gaffelbyn.se

Beskrivning
Nära stad - Nära natur!

Trivsamt vandrarhem i lugnt område på Norra Stadsberget i
Sundsvall.

128 bäddar i 54 rum, varav 21 rum med dusch/wc och tv. Minst
två golvsängar på varje rum!

Gott om fri parkering och endast 15-20 min promenad från
centrum.

Fullt utrustade självhushållskök samt fritt trådlöst internet. Stor
lekpark på området.

Husdjur är tillåtna på ett 20-tal av våra rum med handfat.

Vill du ha det lite bekvämare, kan du hyra linne och köpa
avresestäd. Sommartid ställer vi även fram vår frukostbuffé.

Priser
Samtliga priser gäller 2019

Eget rum för 1-2 personer med handfat 440 kr (husdjursvänligt
500 kr)
Eget rum för 1-3 personer med handfat 615 kr (Husdjursvänligt
670 kr)
Eget rum för 1-4 personer med handfat 760 kr (Husdjursvänligt
820 kr)

Eget rum för 1-2 personer med dusch/wc 590 kr (Husdjursvänligt
660 kr)
Eget rum för 1-3 personer med dusch/wc 840 kr
Stuga för 1-4 personer med dusch/wc/pentry 1070 kr

Tilläggstjänster:
Linne inkl badhandduk 90 kr
Städ vid avresa 90 kr
Frukostbuffé, 25/6-19/8, 85 kr

Öppettider
Vintertid 21/8-31/5 kl 16-18
Incheckning kl 16-18 eller enl överenskommelse.

Sommartid 1/6-24/6 kl 16-20
Sommartid 25/6-19/8
kl 8-10 samt 16-20
Incheckning kl 16-19 eller enl överenskommelse.



Vägbeskrivning
Med bil följer du skyltning mot N Berget. För närmare beskrivning,
besök vår hemsida. www.gaffelbyn.se

Buss (linje 70) går dagtid från busstationen «Navet», men måste
beställas minst en timme före avgång. Kontakta bussbolaget på
tel 060-7449010 för aktuell turlista och beställning.

Sundsvalls Taxi, tel. 060-199000
erbjuder fast pris mellan centrum/järnvägsstationen och Norra
Stadsberget.

GPS-navigering:
Sundsvall, Gustav Adolfsvägen 11
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