
den 1 januari 2022 [PRISLISTA BERTEJAURE FISKECAMP 2022-06-26 – 08-26] 

 

Besök / Post Vindelåforsens Stugby Bokning 
Beföringsvägen 16 www.bertejaure.se  +46 70 6110301 
SE 92495 Ammarnäs www.facebook.com/vindelaforsen  reception@bertejaure.se  

STUGA 3 dygn 5 dygn 7 dygn Antal bädd Plats, etc Husdjur 

10. JOGGLO 
ASTORIA 

SEK 4200.- 5350.- 6450.- 4+1 bäddar Breidaviken Ja 

11. LOHAS 
LODGE 

SEK 4200.- 5350.- 6450.- 4 bäddar Breidaviken Nej 

15. 
KRONBRUDEN 

SEK 4200.- 5350.- 6450.- 2 bäddar Breidaviken Nej 

12. STORA 
KNALL 

SEK 4200.- 5350.- 6450.- 3 bäddar Knallhattens 
Udde 

Ja 

13. LILLA 
KNALL 

Stängt för  reparation  1 bäddar Knallhattens 
Udde 

Ja 

14. 
ENGELBERTS 
KOJAN 

SEK 4200.- 5350.- 6450.- 3 bäddar Hemudden Ja 

BÅTHUS Stängt för  boende End.Personal 1 bäddar Gärmaviken Nej 

KOJA – timmerhus, med vedspis och utan el och rinnande vatten, gasolspis, bastu finns att tillgå.  

PRIS – angivet med SEK per vuxen inbokad person inklusive 12 % moms, ungdomar rabatterat pris.  

Koja för självhushåll innebär att gästen städar själv efter sig – städning kan bokas för SEK 750.- per 

stuga. Vi inkluderar alltid lakan och handdukar i priset. Dessutom ingår gasol, ved och solcellsel. Vi 

kan inte garantera någonting för dig som är allergiker, bara att tre av våra kojor inte är tillåtna för 

husdjur och att pälsallergiker kan bo där. Övriga ämnen och dofter som kan vålla allergiska reaktioner 

ingår inte i vår nuvarande kunskap och du får givetvis byta logi, eller pengarna tillbaka om du har 

besvär i något av våra hus. Rökning är inte tillåten inomhus i våra stugor.  

Information - Du kan kontakta stugvärden via sms eller telefon 070-6110301. Bokning görs per 

telefon samt epost och du disponerar kojan när priset är betalt. Vid bokning kommer vi överens om 

tider för guidade turen – och returen. Betalning sker med kort, swish eller kontant. Paket ska alltid 

bokas och betalas mot faktura i förväg. Bilder finns på Instagram #bertejaure 

Service/Souvenirer Pris Beskrivning av produkten eller tjänsten 

Utombordsmotor 4t/el 100.- Per dygn. Förbrukning av bensin tillkommer. 
Spinnspö med drag 100.- Per dygn. Borttappade drag betalas vid avresa. 
SLUTSTÄDNING av kojan 750.- Vi städar (bombnedslag kostar alltid extra) 
VINDELÄLVAN 895.- Hängsmycke i silver, ett fint smycke för orten 
PÄRBACKEN 795.- Medalj i brons, berättelsen om Potatisbacken 
RYP-JOSEF 200.- Boken om Norgefararen Josef Berglund. 
 

Kom till Kafé Vindelälvan Öppet helger under säsong Fråga om öppettider 

Unik miljö, även utomhus 12.00 – 16.00  Christina Öster, 070-2306115 
 

Det finns mycket annat att boka i form av logi, guidade turer eller upplevelser – berättelsen om 
Ryp-Josef finns som kaféarrangemang, guidad tur i SKULPTURUM kan kombineras med 

bildvisning, Visning av Blomsterlottas Trädgård är en utflykt, Historien om hemmanet Bertejaure 
som båttur på sjön, lokala delikatesser på renkött går att beställa, eller om du vill ha all maten och 

all dryck i kartonger vid ankomst redo att ta med… kontakta då oss i god tid.  
Givetvis kan du bo kvar i vår stugby i Ammarnäs flera nätter till rabatterat pris. 
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