Slalom och Solviken
– en perfekt kombination
Välkommen till oss på Solvikens Vandrarhem & Konferens.
Vi ligger precis vid sjön Sommens strand och utgör en
perfekt bas för några dagar i Asby slalombacke, kanske
kombinerat med skridskor på den makalöst vackra sjön
Sommen. Asby Alpina har sin anläggning med tre
nedfarter endast 6 km från vårt trevliga vandrarhem.
Utförsåkningspaket på Solvikens Vandrarhem &
Konferens

Följande ingår:
 Boende i dubbelrum inkl sänglinne och slutstädning
 Frukostbuffé där man också kan göra en matsäck.
 Tillgång till gästkök om du vill ordna dina måltider
själv
 Samlingsrum, pingisrum och batu
 Wifi
Per person och natt
Per person i dubbelrum, första natten:
Per person i dubbelrum, natt 2 och
framåt

Vuxen
525 kr

Barn
315 kr

340 kr

200 kr

Middag

Du kan också köpa till en tvårättersmiddag som serveras kl 18
– 19.30 varje kväll under sportlovsveckan (v 7). Den kostar
195 kr per person, 135 kr för barn. Alkoholfri dryck och kaffe
ingår. Barn är man t o m 15 år.
Asby Alpina

Asbybacken är en mycket omtyckt familjebacke, inte bara för
fina backar, utan även för att grillplatser och cafeteria ligger i
direkt anslutning till backen. Med två liftar och tre nedfarter så
finns något för alla, från nybörjare till mer avancerade åkare.
Besök http://www.asbyalpina.com/ för mer info.
Säkert!

Självfallet har vi vidtagit flera åtgärder för att både du och vår
personal ska kunna vistas på Solviken under trygga former.
Läs gärna på vår hemsida där berättar mer (startsidan).
Övrigt

Du bokar via e-post på tessan@solviken.nu eller genom att
ringa till Therese på 072-539 7070. Vi hjälper er gärna med
information om snöläge och isar.
Är ni en större grupp som vill komma så begär offert från
Peter Sterne (peter@solviken.nu, 070-628 20 41).
Tveka inte att kontakta oss för mer information!!
Solvikens Vandrarhem & Konferens
573 94 Ydre

www.solviken.nu
072-539 7070
Erbjudande vintern 2021

Fakta Solviken:
Antal bäddar: 71
Antal konferensrum: 3, det största
för 80 gäster
Kök: Vi har tre gästkök för självhushåll samt ett restaurangkök som
går att hyra.
Torkmöjligheter: Finns
Bastu: Finns
Betalning: Mot faktura vid bokning
Avbokning: 25% av paketkostnaden om senare än 48 h före
bokat datum.
Husdjur: Vi har rum där vi tillåter
hund och katt.
Hitta hit: Vi finns inte långt från
Torpa Kyrka, rv 131 mellan Tranås
och Österbymo.
GPS: N 58°01’42,9’’ E 15°05’21,9’’
Hemsida: www.solviken.nu
Telefon: 072-539 7070
Vandrarhemsvärd (bokning):
Therese Johansson

e-post: solviken@solviken.nu

