Objekt: 1001
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med
husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1002
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med
husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1003
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med
husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1004
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1005
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1006
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl
140l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm
breda dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i
servicebyggnad. Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift.
OBS! Rökförbud! Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1007
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1008
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1009
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1010
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Handikappanpassad.Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud!
Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1012
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Loftfönster. I servicebyggnad finns familjespa med
bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga. Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per
lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1013
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Loftfönster. I servicebyggnad finns familjespa med
bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga. Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per
lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1014
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Loftfönster. I servicebyggnad finns familjespa med
bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga. Skidförråd. Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per
lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rökförbud! Tillåtet med husdjur!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1036
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch, torkskåp, kabel-TV. Loftfönster. I servicebyggnad finns familjespa med
bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca
200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud men ägaren har hund.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1041
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1042
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1043
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1044
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1045
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1046
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca
200 meter till lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnaden
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1047
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca
200 meter till lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnaden
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1048
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca
200 meter till lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnaden
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1049
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1050
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1051
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1052
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1053
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1054
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1055
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1056
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp.Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till
lift. OBS! Rök- och husdjursförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnad
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1057
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca
200 meter till lift. OBS! Rökförbud.
Tillgång till familjespa med bubbelbadkar+bastu, gym och solarium, gemensam festlokal för upp till 20
personer (förbokas), lekrum för barn med spel, bollhav mm. Gameroom med Playstation, TV spel mm.
Vedeldade badtunnor (förbokas). Under sommartid finns även uppvärmd utomhuspool. I servicebyggnaden
finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.

VÄGBESKRIVNING
Tillgång till vedeldad badtunna, gym, solarium, festlokal (upp till 20 pers) samt till ett spelrum med bla.
biljardbord. Festlokalen och badtunnan ska förbokas. Under sommartid har man även tillgång till en
uppvärmd utomhuspool.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1102
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd,
motorvärmar- uttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1105
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV/dvd.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad . Loftfönster,
skidförråd, motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1106
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad . Loftfönster,
skidförråd, motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1107
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Möjlighet att öppna dörr till lägenhet 1108. Nyckel hämtas i receptionen.
Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd, Motorvärmaruttag. 1 p-plats per
lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1110
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV. Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad . Inbyggt loft m
fönster o TV. Skidförråd, motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o
djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1111
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, stängbart sovloft med 2 st 150
cm breda dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Loftfönster. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad
.Skidförråd, Utemöbler.Motorvärmaruttag. Utemöbler. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS!
Rök o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1112
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn, micro,(nya vitvaror 2009), öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st
150 cm breda dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Loftfönster. Bastu och tvättstuga i
servicebyggnad .Skidförråd, Utemöbler. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift.
OBS! Rök- och djurförbud!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1113
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd,
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift OBS! Rök- o husdjursförbud!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1114
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV, video, torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd,
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud. Ägaren har hund.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1115
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar, loftfönster. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad
.Skidförråd, Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1116
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med renoverad köksavd -07,
diskmaskin, kyl 140 l./frys 40 l., spis m ugn, micro, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st
150 cm breda dubbelsängar. Loftfönster! WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i
servicebyggnad .Skidförråd, Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o
djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1117
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1 sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd,
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud. Ägaren har hund.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1118
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad .Skidförråd, Motorvärmaruttag. 1
p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1120
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med renoverad köksavd -07,
diskmaskin, kyl 140 l./frys 40 l., spis m ugn, micro, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, stängbart sovloft
med 2 st 150 cm breda dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i
servicebyggnad . Loftfönster. Skidförråd, Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift.
OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1134
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägnhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 40 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. Takfläkt! WC/dusch.Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad . Skidförråd.
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1135
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 193
l./frys 73 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Video+DVD+loft-tv.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad.
Skidförråd. Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***
Objekt: 1136
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl 140
l./frys 60 l., spis m ugn+micro kombi, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda
dubbelsängar. WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad . Skidförråd.
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud.

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

Objekt: 1145
OBJEKTBESKRIVNING

Sjungarbackens Lägenhetsby Kläppen. Lgh 44 kvm, 6 bäddar, allrum med köksavd, diskmaskin, kyl/frys,
spis m ugn+micro, öppen spis, 1sovrum m våningssäng, sovloft med 2 st 150 cm breda dubbelsängar.
WC/dusch. Kabel-TV.Torkskåp. Loftfönster. Bastu och tvättstuga i servicebyggnad. Skidförråd.
Motorvärmaruttag. 1 p-plats per lägenhet. Ca 200 meter till lift. OBS! Rök- o djurförbud!

VÄGBESKRIVNING
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 71, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni
via Mora,sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.

NYCKELADRESS
Incheckning 14.00 - 18.00 i Kläppens reception, Kläppentorget. Vid ankomst efter receptionens stängning
finns nyckel plus karta utlagt i ett kuvert, märkt med gästnamn, i en låda till höger om entréen.
Utcheckningstid tilldelas vid incheckning. OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper. ***
Välkomna till Kläppen och en skön semester! ***

