
Bertejaure Gård – prislista LOGI 2023 
 

Bertejaure Gård www.bertejaure.se  Urban Berglund 
PO BOX 56 reception@bertejaure.se +46 70 6110301 
SE 92495 Ammarnäs www.facebook.com/vindelaforsen  Instagram: #bertejaure 

LOGI 2023 1/1 – 8/3 

1/6 – 25/6 
20/8 – 1/10 

12/3 – 6/4 

16/4 – 1/5 
25/6 – 20/8 

6 – 10/4 (1) 

10 – 16/4 (2) 

Kompletterande  

info 

PRISPeriod vecka vecka period (1) eller 

period (2) 

Antal 

bädd 
Hus-

djur? 

P 

Smesspojken A B C 2 (+1) Ja 1 bil** 

Valörsidan B C D 2 (+1) Nej 1 bil* 

Porträttsidan C D E 2 (+3) Nej 1 bil* 

Pippistugan D E F 4 (+4) Ja 2 bil* 

*elström till motorvärmare ingår  **Elström saknas 

A 4000.- B 5000.- C 6000.- D 7000.- Dygnspriset är veckopriset 
delat med fem (5). E 8000.- F 9000.-   

 

Service, etc 

Två timmar BASTU Max 8 pers/egna gäster 300 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 Extra gäst till extrasäng 100 kr/bädd 

  Lakanset med badlakan ingår alltid till ordinarie antal gäster i stugan. 
 
 
Parkering av släp per styck och bokning 300 kr/st (ej för husvagn)   

Ledbevis för varje snöskoter uppvisas för värd i samband med incheckning! 

 

Souvenirer, etc 

 

Stugan är tillgänglig på ankomstdagen kl 16 och lämnas på avresedagen kl 11. 

- Bytesdag är normalt söndagar. Annan tid efter överenskommelse. 

- Enstaka dygn kan hyras 48 timmar före ankomst. Telefontid kl 16-18. 

- Om ni är en grupp som vill boka kan vi räkna ut en bra offert åt er. 

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 – lakan och handduk ingår alltid i hyran! 
NYHET! Vi har wi-fi till stugorna! (ingår i hyran) 

 

Hållbar turism hos oss genom samverkan med:  

Bo på Lantgård / Gold of Lapland / Västerbotten Experience / Sensus 

studieförbund / Ammarnäs Berättare och Kulturguider 

 

Välkommen till Bertejaure Gård! 

/Christina och Urban 

 

Boken om ”Ryp-Josef” Norgefärder, äventyr 200 kr/st 

VINDELÄLVAN Silversmycke m. kedja 895 kr/st 

POTATISBACKEN Souvenir i brons i skinnpåse 795 kr/st 

Guidad tur? www.salver.se Boka din guide online. 

Kafé Vindelälvan www.vindelalvan.se  Helgkafé hos oss i logen. 

Koka din lokala frukostgröt www.fjallfro.se  Vi levererar till stugan. 

http://www.bertejaure.se/
mailto:reception@bertejaure.se
http://www.facebook.com/vindelaforsen
http://www.salver.se/
http://www.vindelalvan.se/
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