Fegens Vandrarhem
https://turistmal.se/turistmal-4663.html

Information
Län: Halland
Kommun: Falkenberg
Kategorier: Vandrarhem
Position: 57.1101,13.0325
Kontaktuppgifter
Tel: 0702 798 909
E-post: fegensvandrarhem@gmail.com
Hemsida: www.fegensvandrarhem.com
Beskrivning
Fegens vandrarhem är ett mycket trivsamt vandrarhem inrymt i
en gammal disponentvilla med fantastisk utsikt över Fegensjön.
Vi har 40 platser fördelat på 14 rum med 1-5 bäddar.
Det finns 5 toaletter och tre duschrum.
På bottenvåningen finns ett stort välutrustat kök med intilliggande
matsal.
Andra våning har ett mindre kök och TV-rum.
Vi tar gärna emot grupper, vandrarhemmet lämpar sig både för
fest och konferens.
Man kan också stanna till hos oss för att äta frukost eller fika.
Ring så kommer vi överens om innehåll och pris.
Husdjur är välkomna.
Fegens vandrarhem ligger precis bredvid väg 153 och har 22 km
till Ullared.
Cykelspåret går strax bredvid, en naturstig på ung 3 km går
alldeles på sjökanten och slutar vid badplatsen, Linjevik.
Fegensjön är fiskrik och lämpar sig väl för fiske året om.
Båtuthyrning finns i Fegenkiosken, 300 m bort.
Där ligger även Ugglebo Wärdshus.
Fegens kapell ligger på promenadavstånd,200 m, vilket gör
vandrarhemmet lämpligt för bröllop, dop, konfirmandläger etc.
Vi har öppet hela året och grundpriset är 200 kr/bädd.
Vi serverar gärna en mindre frukostbuffé som måste beställas i
förväg.
OBS! Vi sköter all städning.
Besök vår hemsida eller ring för ytterligare information.
Välkommen till Fegens vandrarhem
Kapellvägen 2
31062 Fegen
hemsida:www.fegensvandrarhem.com
mob: 0702 798 909
mail:fegensvandrarhem@gmail.com
Priser
Grundpris: 220 kr/ bädd
vuxen 250,-/person o natt, barn 120,-/natt
Yngre barn: gratis
Lakan: 50 kr / bädd
Handdukar: 20 kr / set
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Frukost: 60 kr / pers
Öppettider
Vi har öppet hela året!
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