
den 12 januari 2022 [PRISER VINDELÅFORSENS STUGBY 2022-03-14 – 2022-09-30] 

 

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

STUGA VECKA Dygn* v.15/16 
 

antal 
bäddar 

Husdjur 
tillåtna 

Parkering 
nära 

Koja nr 1** 4000.- 800.-  3  JA 1 bil, ej el 
HUS nr 3 8000.- 1900.- 9000.- 8 JA 2 bilar + mv 
Lgh Nr 8 5000.- 1200.- 6000.- 2 + 2 NEJ 1 bil + mv 

Lgh Nr 9 6000.- 1500.- 7000.- 4 + 2 NEJ 1 bil + mv 

*Enstaka dygn kan bara bokas 48 timmar i förväg. Telefontid 09.00 – 18.00 vardagar. ** vår koja är 

öppen under barmarkssäsongen och i paket, som Digital Detox. 

KOJA – timmerhus, med vedspis och utan el och rinnande vatten, gasolspis, servicehus med dusch 

HUS – en stuga för självhushåll med toa, dusch, kök rinnande vatten, elvärme, allrum och två sovrum 

LÄGENHET – för självhushåll, med egen ingång, eget kök och toa, elvärme, allrum, två sovrum  

Stuga 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 - inga sovsäckar som sängkläder.  

Allergier - i våra lägenheter får husdjur aldrig vistas så pälsallergiker kan bo där. Vi saknar kunskap 

om övriga ämnen men du får givetvis byta logi, eller pengarna tillbaka om du får besvär. 

Bokning och Avbokning – du får våra bokningsbestämmelser skriftligt via eposten. Betalning – en 

bokning kostar 20% av totalhyran i förskott, resterande hyra betalas 14 dagar före ankomst. Ankomst 

och avresa - Du disponerar stugan från kl 16.00 på måndag till kl 11.00 på söndag. Bytesdag vid 

veckohyra är söndag. Söndag kl 11 till måndag kl 16 är ”vilodag” på grund av pandemin – då hinner 

vi vädra och torka handtag och ytor mellan gästerna. Rökning är inte tillåten inomhus i våra stugor.  

Reception - Du kan boka möten med värden genom att sända sms eller ringa 070-6110301.  

Service/Souvenirer Pris Beskrivning av produkten eller tjänsten 

BASTU, per stuga 300.- 2 timmar i vår bastu, upp till 8 personer 
SLUTSTÄDNING 750.- Vi städar er stuga efter avresan 
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. 

 

Kafé Vindelälvan – säsongskafé i Kärlekens Tröskloge. Håll utkik efter våra öppna helger från veckan 

efter midsommar fram till 15 augusti. Hembakat i unik miljö och arrangemang. Information Christina 

Öster, tel: 070-2306115, FB: @vindelaforsen, instagram: #kafe_vindelalvan 

Lokal kultur - Guidade turer, visningar av SKULPTURUM, berättarkvällar – boka en del av Ammarnäs 

historia på ett arrangemang.  Instagram: #bertejaure 

Sök även guidade turer via www.salver.se och boka, samt få din biljett, online i mobilen. 

Våra gårdsprodukter finns på www.bertejaure.se/portfolios  Här kan du se vilken sorts turism vi 

erbjuder. Digital Detox för den som vill lära sig uppleva naturen utan mobilen.  
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