
Ni som anmält intresse för nästa års fjällvandring runt Björkliden under
vecka 34, 2022, - får nu här möjlighet att göra er definitiva anmälan.

För att vi ska bli garanterade logi måste vi boka stugorna i januari 2022
och då utgår en anmälningsavgift. Denna anmälningsavgift och er deff.
anmälan måste vi därför ha senast 20/1, 2022. Anmälningsavgiften som
är 600:- ska betalas till vårt bg 426-0618. Anmälningsavgiften dras av vid
slutfaktura och den betalas inte tillbaka om ni ångrar er. Vid återbud på
grund av ex.vis sjukdom kan avgiften återbetalas via er försäkring
eller/och kreditkort om ni betalar via kortet.

Önskemål och anmälan skickar ni till: kjellselin17@gmail.com

Lite längre fram kommer ni få möjlighet att boka er för frukost, medhavd
lunch, lakan etc. men nu gäller i första hand att ni väljer vilken stuga ni
vill bo i och vem ni vill dela stugan med. Alla fyra stugtyper har 5-4
bäddar, sedan beror det på hur ni vill bo. Se vidare bifogad specifikation
på stugorna.

Till Björkliden kommer vi att åka tåg och biljetterna för det återkommer vi
till.

Nästa sidor finns mer information



Stugtyper

Priserna gäller för stuga och för 4 nätter.

1. Stuga Lyx med Bastu och Altan.

Ena sovrummet en dubbelsäng

Andra sovrummet en Våningsäng Pris 7952: -

2. Stuga men Bastu och Altan.

Ena sovrummet en Våningssäng + Enkelsäng

Andra sovrummet en Våningssäng Pris 6208: -

3. Stuga med Altan

Ena sovrummet en Våningssäng + en Enkelsäng

Andra sovrummet en Våningssäng Pris 5520: -

4. Enkelstuga

Ena sovrummet en delbar dubbelsäng

Andra sovrummet en Våningssäng Pris 4832: -

Kan även vara, ena sovrummet en

Våningssäng + en Enkelsäng

Andra sovrummet en Våningssäng.



Boende

Namn E-post Mobil Stugtyp
E-ru

m

Dela rum/stuga

med

1 2 3 4 5

Exempel:

Anna

Knutsson anna@ etc 070- x Ett rum med Lena

Lena nnn@ x ett rum med Anna

Ester nnn@ x

Andra rummet för mig

själv

Gunnar nbnn@ x Stuga med Helge

Helge nnn@ x Stuga med Gunnar

OBS: Känner ni ingen att dela rum, eller stuga med, så kan ni notera er för ett rum i någon

vald stuga. I andra rummet bokar vi då en anan eller ett par.

Alt. Kan ni boka ett enkelrum på hotell Fjället, enligt alt. 5. det kostar ca 1695:-/dygn inkl.

Frukost.

Ex. Om två delar stugtyp 4 kostar det 2416:- /person för 4 dygn.

.Alltså varje rum kostar 2416:- och om då två delar på rummet kostar det 1208:-/person.

Om två delar stugtyp 1 kostar det 3996:-/person för 4 dygn. OSV…….


