Backlunds Boende i Dalarna B&B och ...
https://turistmal.se/turistmal-5187.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Rättvik
Kategorier: Bed and Breakfast
Position: 60.9091,15.0149
Kontaktuppgifter
Tel: 070-749 35 78
E-post: vikarbyn.dalarna@gmail.com
Hemsida: www.vikarbyn.com
Beskrivning
Bo i hjärtat av Dalarna, besök Vikarbyns Bed and Breakfast rum
och stuguthyrning.
Ett smakfullt inrett boende med gammeldags charm. Naturnära
lugn miljö med utsikt över sjön Siljan. Nära till kulturevenemang
och sevärdheter. Milsvid Utsikt över Siljan.
Vi tar emot konferenser och kurser med möjlighet till mat och
aktiviteter. Internet uppkoppling finns.
Vi hälsar alla gamla och nya gäster välkomna till ett/en...
Prisvärd övernattning
Annorlunda boende
Personligt bemötande
Bed and breakfast innebär att ni får lakan, handdukar och frukost,
och även slutstädning ingår.
Incheckning från klockan 15.00 och utcheckning klockan 12.00
och om inget annat är överenskommet. Frukost serveras mellan
8.00-10.00 eller enligt önskemål. Kontant- och kortbetalning sker
vid avresa.
8 dubbelrum, smakfullt inredda.
Två familjerum på övre plan med dubbelsäng och våningsbäddar
med plats för 4 personer.
Inbyggt altan med 24 platser och ute altan med tak på övre
våning med 16 platser
Gästkök för tillagning av lunch eller middag.
Tre badrum med handfat, dusch och toa.
Två badrum med två duschar och handfat.
Två toaletter med dusch och handfat.
Bastu
Alla toaletter finns i anslutning till allrum/TVrum.
Tre allrum/TVrum finns att tillgå i anslutning till alla gästrum.
Sällskapsrum med dart, litet biljardbord, TV och musikanläggning.
Gräsyta på baksidan med uteplatser i lugnt läge.
Priser
Dubbelrum 2 personer 750 kr
Dubbelrum 3 personer (extra säng) 900 kr
Familjerum 2 vuxna 2 barn 0-13 år 1000 kr
Familjerum 4 vuxna eller stora barn 1200 kr
Inklusive lakan, handdukar och frukost
Öppettider
Vi har öppet året runt. Receptionen är inte alltid bemannad, vi
finns alltid på 070-749 35 78

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

Vägbeskrivning
7 km norr om Rättvik 30 km söder om Mora.
Följ riksväg 70 och sväng in mot Vikarbyn
Storavägen 37 genom byn
Skyltat Vikarbyns Bed and Breakfast (reception)

turistmål.se
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