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Information
Län: Västernorrland
Kommun: Kramfors
Kategorier: Vandrarhem
Position: 63.0095,17.7951

Kontaktuppgifter
Tel: 0612-50076
E-post: info@sandslansgastgiveri.se
Hemsida: www.sandslansgastgiveri.se

Beskrivning
Vi  erbjuder en lugn och avkopplande miljö i vackra omgivningar.
Detta var en gång i tiden världens största timmerskilje. I
anslutning till dom varsamt renoverade bostadskaserna vid
Ångermanälvens strand finns idag: vandrarhem, camping,
badstrand, båt- och kanotuthyrning. häx- och flottningsmuseum.
Här finns också en också restaurang, café och
konferensmöjligheter. Kryssningsfartyget Ådalen III har sin
hemmahamn här. I närheten finns också Dannero Travbana och
BOX whisky.
 
Vandrarhemmet är öppet året runt. Vi har plats för upp till 100
gäster samtidigt. Vandrarhemsrummen är fördelade på 2 till 6
bäddsrum för 220:-/bädd, enkelrum 285:-/dygn. Dessa rum är
utrustade med våningssängar. Det finns också premiumrum, 2
bäddsrum med dubbelsäng, soffa och TV på rummet för
550:-/dygn alternativt som enkelrum 375:-/dygn. Dessutom finns
premiumfamiljerum med TV för plats upp till 5 personer för
250:-/bädd. Under lågsäsong, 1/10-1/5, finns endast
premiumrummen till hands. Sänglinne och badlakan finns att hyra
för 85:-/ tillfällle. Vi serverar frukostbuffé för 85:-. Vill Du använda
sovsäck vill vi påminna om att du måste använda underlakan och
örngott. Spjälsäng 100:-/tillfälle. Vart sjunde dygn är gratis oavsett
boendeform.
 
Campingplats, 25 platser med el.  Pris 180:-/dygn för husvagn
eller husbil, 75:-/person för tält och 40:-/dygn för el.
 
Boule och kubbspel för utlåning.
 
Uthyrning av cyklar, båtar, kanoter samt fiskespön. Det går att
hyra bastu och utomhusjacuzzi.
 
Hemmahamn för kryssningsfartyget MS Ådalen III, som gör
kryssningar på Ångermanälven.
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