Alltid med helpension!
På Storsätra Fjällhotell erbjuder vi flera olika paket, alla
med helpension. I helpensionen ingår frukostbuffé, lunchpaket eller sopplunch samt trerätters middag med välfylld
salladsbuffé. (Kostnad för dryck tillkommer.) Ta gärna med
egen termos & matlåda om du vill ta lunchen med dig ut
på fjället.

Prislista sommar & höst 2021 (1 juli - 10 oktober)
Hel vecka
7 dygn

Kort vecka
4 dygn

Kort vecka
3 dygn

Enstaka
Dygn

Extra dygn i samband
med vistelse

Valfri ankomstdag

Valfri ankomstdag

Valfri ankomstdag

(Endast i mån av plats)

(Endast i mån av plats)

Vecka 26-34

8 225 SEK

5 885 SEK

4 749 SEK

1 650 SEK

1 175 SEK

Vecka 35-39

8 959 SEK

6 275 SEK

5 125 SEK

1 750 SEK

1 280 SEK

Vecka 40

8 225 SEK

5 885 SEK

4 749 SEK

1 650 SEK

1 175 SEK

Om rummen

Rabatt

Avbeställningsskydd & specialbokningar

Alla rum på Storsätra Fjällhotell har
dusch och toalett, torkskåp, hårtork, tv,
skrivbord, sittgrupp, trådlöst internet
och telefon. I några av rummen är
hundar välkomna, fråga efter hundrum
när du bokar. Pris 100:-/hund och natt.

Barn 2-4 år som bor i samma rum som
vuxen får 75 procent rabatt på priset,
barn 5-10 år i samma rum som vuxen
får 50 procent rabatt och barn 11-14
år får 25 procent rabatt. (Dessa rabatter kan inte kombineras med andra
rabatter.)

Avbeställningsskydd kan beställas för
200 kronor per person.

Samtliga priser gäller per person i
dubbelrum, inklusive helpension. För
enkelrum tillkommer 200 kronor per
dygn. Spjälsäng kan beställas för 200
kronor per vistelse.

Kolla din hemförsäkring innan du
beställer avbeställningsskydd.
För specialbokningar, till exempel kalas
och bröllop, kontakta oss för offert.

Stamgäster som bott hos oss minst 3
nätter innevarande eller föregående
år och som bokar direkt hos oss får 10
procent rabatt på priserna.

STORSÄTRA FJÄLLHOTELL
Grövelsjövägen 401, 790 91 Idre

Tel +46 (0) 253 231 50

info@storsatra.se

www.storsatra.se

Med reservation för tryckfel och eventuell höjning av restaurangmomsen under perioden

Datum

