Active North Camp
Byskeälvens friluftsoas
-

För den aktiva naturen älskaren som vill ha närhet till den dansande laxälven, de bärrika skogarna och
den fina klättringen. För dig som gärna utför Yoga i naturen, vill koppla av i naturen lilla spa.

Active North Camp är friluftsoasen för dig som älskar att leva med naturen!

Boende möjligheter på Active North Camp sommaren 2016
Husvagnsplats
Husvagnsplats per vecka
Tältplats
Tältplats

300 kr dygn med el / 250 kr utan el
1800 kr per vecka med el
50 kr dygn per person
400 kr per vecka per person

Storstugan
En enklare sommarstuga med två sovrum och plats för 5 personer. Ett vardagsrum med öppenspis som mysfaktor
under regniga dagar. Ett enklare kök, med spis och liten ugn. Storstugan saknar fläkt och varmvatten men köket
är fullt utrustat och har även tekokare för att få varmvatten.
Pris per bädd
Veckopris
Ur städning

350 kr per person per dygn
4500 kr per vecka max 5 pers
750 kr per bokning

Lillstugan
Lillstugan, ett litet härbre utan kök och vatten. Det finns ett kylskåp och tre sängar. Sängen på nedervåningen är
120 bred och det två sängarna på loftet är 80 cm breda. Lillstugan är en liten timmerstuga, som passar den som
gärna lagar all måltider i naturen och för den som gärna ligger och läser en bok i sängen.
Pris per bädd
Veckopris
Ur städning

250 kr per person per dygn
3500 kr per vecka
750 kr per bokning

Vedeldad bastu med utsikt över älven
Välkomna att boka Active North Camp's vedeldade bastu med älvsutsikt!
En härlig stund för dig och de du håller kärt, eller varför inte en after salmon sauna? För att fira dagens fiske!
För våra gäster som bor hos oss, ingår bastun alla kvällar mellan 19.00–23.00 med undan tag för förbokning.
För dig som inte bor hos oss men endå känner en längtan efter en värmande bastu med älvsutsikt. - Du kan hyra
bastun till dig och dina vänner. Det kostar då 250 kr per person inkl moms (men som minst 500 kr. Du värmer
upp bastun själv.

Övrig information
Toalett med dusch finns ute i ett litet uthus, WC är till för alla gäster som bor på Active North Camp.
Storstugan går att hyra dygn och veckovis samt längre tid om så önskas.
Allt ni behöver slänga ska sorteras i våra sorterings tunnor nere på campingen.

Active North Camp
Ta alltid med en påse i ryggsäcken för att ta med Er hem skräpet från dagens tur!
- Ha alltid en tanke till den mark ni går på, denna underbara jord som vi får äran att vistas på!

Varmt välkomna till oss på Active North Camp!

Storstugan
För naturälskaren som vill ha närhet till naturen utan uppkoppling, tid för att bara vara. I Storstugan får du närhet
till älven och naturen. Storstugan är en enklare sommarstuga med två sovrum på övervåningen med plats för
totalt fem personer. På nedervåningen finns ett enklare kök, spis med liten ugn, kyl och frys. Storstugan saknar
varmvatten men det finns tillgång till vattenkokare samt övrig köksutrustning. I allrummet finns det två sängar
som går att använda som soffa när man känner för att vila en stund efter dagens upplevelser. I allrummet har ni
möjlighet att elda i den öppna spisen medan ni kan glimta ut mot älven. Storstugan ligger på kullen precis vid
vårt bostadshus, med fin älvsutsikt. Med 200 meter från älven så har ni nära till den vedeldade bastun med
utedusch. Grillplatser finns en bit nedanför stugan och även längst med älven. Yoga klass utförs varje söndag kl
10.00 nere vid älven. Finns även möjlighet att boka Naturens Lilla SPA för den som vill få ut mer av sin bastu
upplevelse.
Information
Varmt välkomna till Active North Camp,
Pris per bädd
Byskeälvens friluftsoas!
350 kr per natt per person max 5 pers
/ Rebecca & Magnus
Veckopris
4500 kr max 5 personer
Önskar ni att komma till bäddade
sängar tar vi 75:- för sänglinnen.
Storstugan är en stuga med
enklare kök utan varmvatten.
Toaletten och duschen är till för
samtliga gäster hos oss på Active
North & finns i det lilla uthuset.
Den vedeldade bastun finns tillgänglig
för våra stuggäster mellan 20.00–
23.00 varje vardag om inte den är
förbokad. Vi meddelar dock om detta
i god tid.
Helgdagar kan bastun vara uppbokad.
Ingår
El
Boende
vedeldad bastu
Boka gärna i god tid genom att ringa
Rebecca Björk 0046705677092

Active North Camp

Lillstugan
-Det lilla enkla!
Lillstugan är ett mysigt litet härbre, en timmerstuga med tre sängar. Boendet i Lillstugan passar den som gärna
lagar alla måltider i naturen. I lillstugan så finns det inget kök eller vatten i lillstugan men det finns ett kylskåp
med mindre frysbox. Sängen på nedervåningen är 120 bred och det två sängarna på loftet är 80 cm breda.
Från det lilla fönstret på loftet kan man skymta en glimt av älven. Loftet bjuder in till en härlig läsmiljö.
Lillstugan ligger på kullen vid det andra husen, med cirka 200 meter ner till älven där den vedeldade bastun
finns. Grillplatser finns tillgängliga längst med älven. Där finns även hängmattor som man kan lägga sig i och
vila när man känner för en liten tupplur. Yoga i Naturen utförs varje söndag kl 10.00 nere vid älven. Finns även
möjlighet att boka Naturens Lilla SPA för den som vill få ut mer av sin bastu upplevelse.
Ved eldad bastu ingår för våra stuggäster mellan 20.00–23.00 under vardagar så länge den inte är förbokad.
Önskar ni nattbastu så kontakta oss i förväg.

Vi önskar Er hjärtligt välkomna till oss på Active North Camp,
Byskeälvens friluftsoas!
/ Rebecca & Magnus

Information
Pris per bädd
250 kr per natt per
person
Veckopris
3500 kr
Önskar ni att komma till
bäddade sängar tar vi
75:- för sänglinnen.
Ingår
El
Handduk
Boende
Vedeldad bastu
Boka gärna i god tid
genom att ringa:
Rebecca Björk
0046705677092
www.activenorth.se

Active North Camp

