
Vindelåforsens Stugby – sommarprislista 2018 
 

Vindelåforsens Stugby www.bertejaure.se  Urban Berglund 
PO BOX 56 reception@bertejaure.se +46 70 6110301 
SE 92495 Ammarnäs www.facebook.com/vindelaforsen  Logi, berättelser, guidning 

LOGI 2018 1/6 – 30/9 1/6 – 30/9  

Sommarpris Sön-sön Weekend Antal b. Husdjur? P-plats vid hus 

Hus nr 3 7995 kr (142) 3850 kr (160) 8 (+1) Ja 2 bil inkl motorv. 

Hus nr 4 5995 kr (172) 3850 kr (257) 5 Nej 1 bil inkl motorv. 

Hus nr 5 5995 kr (142) 3850 kr (214) 6 Ja 2 bil inkl motorv. 

Hus nr 6 5995 kr (142) 3850 kr (214) 6 (+1) Ja 2 bil inkl motorv. 

Hus nr 7 7995 kr (142) 3850 kr (160) 8 (+1) Nej 2 bil inkl motorv. 

Lägenhet 8 4950 kr (354) 2850 kr (475) 2 (+2) Nej 1 bil inkl motorv. 

Lägenhet 9 4950 kr (177) 2850 kr (238) 4 (+2) Nej 1 bil inkl motorv. 

Vid hyra per vecka, eller weekend, anges även pris per bädd och dygn inom parentes. 

Jämför gärna vårt pris per bädd med närmaste vandrarhem. Weekend räknas som 

torsdag till söndag (3 d). 

Vissa perioder kan pris för dubbelrum ordnas. (Om ni bara är två personer, då låser jag 

andra sovrummet i huset)  

Kommer ni ett stort sällskap med buss? Vi kan ordna fyra enkelrum, fyra dubbelrum och 

sex fyrbäddsrum. Vi kan också arrangera en helhet för er grupp under er vistelse i 

Ammarnäs – kontakta oss för förslag på turer och guidningar, mat och föredrag. 

 

OBS! Vi har kojor vid fjällsjön Bertejaure. De ingår i fiskepaketen där. Från 2850 kr per 

person för tre dagar, inklusive guidad tur och retur. 
 

 

Service, etc 

Två timmar BASTU Max 8 pers (barn = 1 pers) Egna gäster 200 kr/stuga 

Bastutiderna bokar du på tavlan vid dörren – fyll i stugans nummer. 

Slutstädning av stugan Bokas innan avresa 750 kr/stuga 

Lakanset inkl. badlakan Bokas i förväg 100 kr/bädd 

  Du återlämnar lakan och handdukar vid avresan. 
 
 
I receptionen finns kartor, fiskekort, info plats att meka med cykel  

böcker och souvenirer tvätt- och torkmöjlighet kopiering 

 

Souvenirer, etc 

 

Stugan är tillgänglig på ankomstdagen kl 17 och lämnas på avresedagen kl 11. 

- Du kan betala dina inköp med Swish. Vindelåforsens Stugby 123 361 0789 

Allergier - Ange vid bokning om ni är allergisk mot någonting.  

Husdjur – Ange vid bokning om ni medför husdjur, som hund.  

Rökning - är inte tillåten inomhus.  

Sovsäckar är inte tillåtna i husen – ta med dina egna lakan eller hyr av oss! 
NYHET! Vi har wi-fi till stugorna! (ingår i hyran) 

 

Boken om ”Ryp-Josef” Norgefärder, äventyr 180 kr/st 

VINDELÄLVAN Silversmycke m. sidenband 895 kr/st 

POTATISBACKEN Souvenir i brons i skinnpåse 795 kr/st 

Guidad tur? www.ammarnasguide.org Olika paket, olika priser. 

Mera konst? www.skulpturum.se  Guidad visning 50 kr 

På gång i Ammarnäs? www.ammarnas.nu Informativ sida om byn 
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