Beskrivning
1 Avre s e s täd ingår

Gäster

Från

Till

När avresestädning ingår sker avresa vid kl. 10.00
Inför er avresa ska ni diska, torka glas och porslin och ställa in det i köksskåpen på rätt plats, diskmaskinen kan lämnas igång. Tömma
kyl och frys. Vik ihop täckena och lägg dem ihopvikta på sängarna.
Ta med soporna och kasta på avfallsstationen.
1 Sjungarback e n plus 1088

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm (delvis renoverad) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Barngrind. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Torkskåp. Skotork. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Rymlig
altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch. (ej renoverad).
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1089

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind. Torkskåp. Skotork. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per
lägenhet. Rymlig altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD, CD, radio och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
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Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1094

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Barngrind finns i trappen både uppe och nere. Barnsäng med täcke och kudde.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 15:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Sjungarback e n plus 1096

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst.Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med keramikhäll, ugn samt micro.
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) 32 tum med DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
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Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1097

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning. (Delvis renoverad 2016)
Barnstol. Barngrind uppe. Barnsäng (ta med egna sängkläder) Skotork. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per
lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med häll och ugn samt micro. Allrummet innehåller
soffa, matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: två enkelsängar (2x90 cm dubbelsäng) samt 1 säng 140cm (sängarna på loftet nya till vinter2017),
1 WC/dusch. (ej renoverad)
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1115

5

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkong mot väst i marknivå.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar. Loftfönster
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 75 meter till Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
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Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1131

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn+micro (kombi).
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng (nedre bädden ny sen hösten 2017)
Loft: 2 dubbelsängar (nya sen hösten 2017)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga. (källarplan under lgh 1137-1140)
Lift/pist: 50 meter till trapp upp i pisten, 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1117

1

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind.Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Balkong mot söder.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 75 meter till Tranantorget.
Rök- och djurförbud. (Ägaren har hund) Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
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hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1030

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster (lite större, staket runt om). Utemöbler.
Storstuga med delvis renoverad köksavdelning (2012) innehållande: diskmaskin, kyl 200 l / frys 65 l, spishäll med varmluftsugn samt
micro. Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV)50 tum med bioljud, DVD och öppen spis. Takfläkt.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: Ca 25 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1116

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol, Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind uppe. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Balkong mot väst i marknivå. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng. (nedre bädd 105 cm och övre 80 cm)
Loft: 2 dubbelsängar (140 cm). Loftfönster
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 75 meter till Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
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Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1132

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barngrind uppe. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga. (källarplan under lgh 1137-1140)
Lift/pist: 50 meter till trapp upp i pisten, 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1133

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga. (källarplan under lgh 1137-1140)
Lift/pist: 50 meter till trapp upp i pisten, 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1135

6

2020-12-20

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
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Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 193 l / frys 73 l, spis med ugn (häll) samt micro. Allrummet innehåller
soffa, matbord, TV (kabel-TV) 40 tum LED, Blue Ray DVD radio m cd och öppen spis.
6+1 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar (160 cm och 140 cm) samt 1 enkelsäng (80 cm) Duntäcken.
"säng-tv" m inbyggd VHS och sep DVD
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga. (källarplan under lgh 1137-1140)
Lift/pist: 50 meter till trapp upp i pisten, 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.

1 Sjungarback e n plus 1086

1

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm (delvisrenoverad) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Torkskåp. Skotork. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.

r360 invspec01

6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch. (ej renoverad).
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1084

1

2020-12-20

2020-12-27

Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1104

1

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2018) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot
nordväst, avdelad mot granne. Liten altan vid entrén.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
7 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar samt 1 enkelsäng (80 cm).

r360 invspec01

1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 10 meter till skidväg 75 meter till Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1051

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst samt liten altan vid ingången mot söder.
Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng och två enkelsängar (till dubbel).
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 150 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1052

1

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot
nordväst samt liten altan vid ingången mot söder.Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn+ micro (kombi. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng och två enkelsängar (till dubbel).

r360 invspec01

1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 200 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1055

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst samt liten altan vid ingången mot
söder.Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn+ micro (kombi. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng och två enkelsängar (till dubbel).
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 200 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1113

1

2020-12-20

Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkong mot väst i marknivå.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.

r360 invspec01

2020-12-27

I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 75 meter till Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1057

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm (renoverad ???) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Altan mot nordväst samt liten altan vid ingången mot söder. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller bardisk m 3 stolar, soffa, matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6+1 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med familjesäng (nedre slafen 140 cm övre 80 cm)
Loft: 1familjesäng (140 cm, övre 80 cm) + Enkelsäng (75 cm)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 150 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 15:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Sjungarback e n plus 1060

1

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken 1060
Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm (renoverad ???) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder) Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Altan mot nordväst samt liten altan vid ingången mot söder. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro.
Allrummet innehåller bardisk m 3 stolar, soffa, matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6+1 bäddar fördelade på 2 sovrum.

r360 invspec01

Nedre plan: 1 sovrum med familjesäng (nedre slafen 140 cm övre 80 cm)
Loft: 1familjesäng (140 cm, övre 80 cm) + Extrabädd i sovalkov (75 cm)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 150 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarbacken 1136

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Hall med klinker och golvvärme
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / f rys 40 l, spis med ugn (häll)
samt micro. Allrummet innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) 42 tum LED och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng. Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
I servicebyggnad f inns bastu och tvättstuga. (källarplan under lgh 1137-1140)
Lift/pist: 50 meter till trapp upp i pisten, 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens lif tanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning senast kl.16.00. När er lägenhet/stuga är klar för incheckning erhåller ni ett sms f
rån Kläppens bokning. Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och
karta till Check-in stationen bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception.
Efter att receptionen stängt, hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1. OBS!
Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.

1 Sjungarback e n plus 1083

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.

r360 invspec01

Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6+1 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 1 dubbelsäng samt 1 familjesäng.
1 WC/dusch. Handukstork
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1032

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2016) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spishäll med inbyggnadsugn samt micro. Allrummet
innehåller soffa, matbord, TV (kabel-TV) Bluerayspelare samt soundbar + bas för TV-ljud och musikstreaming. Öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar. Takfläkt.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns barnstol att låna (ställs tillbaka före avresa), två bokningsbara bastur, samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare finns i anslutning.
Lift/pist: Ca 15 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1033
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Lägenhet på 44 kvm (renoverad sommar 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning
Barnsäng och barngrind (monterad på sovloftet). Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot
väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
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Loft: 2 dubbelsängar. Takfläkt.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns barnstol att låna (ställs tillbaka före avresa), två bokningsbara bastur, samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare finns i anslutning.
Lift/pist: Ca 15 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1034
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Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2011) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns barnstol att låna (ställs tillbaka före avresa), två bokningsbara bastur, samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare finns i anslutning.
Lift/pist: Ca 10 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1071
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Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barnstol. Barngrind. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan
mot sydväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
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I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1072
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Lägenhet på 44 kvm med bra planlösning. Enkel standard.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barnstol. Barngrind. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan
mot sydväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1074
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Lägenhet på 44 kvm (renoverad hösten 2019) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind på sovloftet. Barnstol (finns att låna i servicehuset, ställs tillbaka före avresa)
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot sydväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med häll, ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
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Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1077
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Lägenhet på 44 kvm (renoverad hösten 2019) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind på sovloftet. Barnstol (finns att låna i servicehuset, ställs tillbaka före avresa)
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkong i markplan mot nordväst.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.

1 Sjungarbacken 1031 - djurtillåten 1 2020-12-20 2020-12-27
Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2015) välplanerad med bra planlösning, f in standard och inredning.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barnstol.Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster.
Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / f rys 40 l, spis med varmluf tsugn samt micro. Allrummet innehåller
sof fa, matbord, TV (kabel-TV), ljudanläggning och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med familjesäng (140 cm/80 cm)
Lof t: 1 dubbelsäng. Sittmöbel och TV (kabel-TV) med DVD samt sovalkov m 1 enkelsäng (70 cm)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad f inns barnstol att låna (ställs tillbaka före avresa), två bokningsbara bastur, samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare f inns i anslutning.
Lif t/pist: Ca 15 m till skidväg och 100 meter till knapplif t "Lommen" och Gondolen.
Rökförbud. Husdjur tillåtet. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens lif tanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning senast kl.16.00. När er lägenhet/stuga är klar för incheckning erhåller ni ett sms f rån Kläppens bokning. Boende i
Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Ef ter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.

1 Sjungarbacken 1037 - djurtillåten 1 20 2020-12-27
Sjungarbacken 1037
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Barngrind. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst (staket runt). Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / f rys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller sof fa,
matbord, TV (kabel-TV) radio m CD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Lof t: 2 dubbelsängar. Lof tfönster (gavel).
1 WC/dusch.
I servicebyggnad f inns barnstol att låna (ställs tillbaka före avresa), två bokningsbara bastur, samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry. Tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare f inns i anslutning.
Lif t/pist: Ca 15 m till skidväg och 100 meter till knapplif t "Lommen" och Gondolen.
Rökförbud. Husdjur tillåtet Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens lif tanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning senast kl.16.00. När er lägenhet/stuga är klar för incheckning erhåller ni ett sms f rån Kläppens bokning. Boende i
Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Ef ter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
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1 Sjungarback e n 1172

2

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkongen mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Kläppback e n ne dre 361

12
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2020-12-27

Kläppbacken är ett fint område med friliggande hus som har plats för flera familjer. Varje hus har en egen utomhusjacuzzi, tillgång till
WIFI och området har en egen replift som gör att du enkelt tar dig till pisten och barnområdet på Tranantorget.
Detta boende säljes med avresestäd.
Fristående stuga 125 kvm, byggd 2010, utomhusjacuzzi på altanen för 6-8 pers. 2 p-platser med motorvärmaruttag, 2 Skidförråd,
samt lekplats i området. Barnstol, barnsäng och barngrind finns i boendet.
Storstuga med braskamin. 2 kabel-TV (platt), DVD, CD/radio.WIFI** Köksavd. m. espressomaskin (anv. m. hela kaffebönor) o kolsyrat
vatten i kran. Kyl o sep. frys, diskm, micro, häll och ugn.
12 bäddar fördelade på 5 sovrum.
Nedre plan:

r360 invspec01

1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
Övre plan:
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med 2 våningssängar
Wc/dusch nedre plan: 3 toaletter. 2 duschar. Bastu o 2 pers bubbelbad. Tvättmaskin, torkskåp.
Lift/pist: Transportlift Domherren (replift) vid tomtgräns*. Fr Domherrenslift till pist(barnområde) ca 300 m.
Rök- o husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
*Anslutningsliften är öppen vid tillgång av natursnö, ingår ej i snögarantin.
**WIFI tillhandahålls i ditt boende kostnadsfritt av stugägaren.
Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner: http://klappen.se/om-klappen/w ifi-zoner/

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 16:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Kläppback e n Ne dre 362
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Kläppbacken är ett fint område med friliggande hus som har plats för flera familjer. Varje hus har en egen utomhusjacuzzi, tillgång till
WIFI och området har en egen replift som gör att du enkelt tar dig till pisten och barnområdet på Tranantorget.
Detta boende säljes med avresestäd.
Fristående stuga 125 kvm, byggd 2010, utomhusjacuzzi på altanen för 6-8 pers. 2 p-platser med motorvärmaruttag, 2 Skidförråd,
samt lekplats i området. Barnstol, barnsäng och barngrind finns i boendet.
Storstuga med braskamin. 2 kabel-TV (platt), DVD, CD/radio.WIFI** Köksavd. m. espressomaskin (anv. m. hela kaffebönor) o kolsyrat
vatten i kran. Kyl o sep. frys, diskm, micro, häll och ugn.
12 bäddar fördelade på 5 sovrum.
Nedre plan:
1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
Övre plan:
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med 2 våningssängar
Wc/dusch nedre plan: 3 toaletter. 2 duschar. Bastu o 2 pers bubbelbad. Tvättmaskin, torkskåp.
Lift/pist: Transportlift Domherren (replift) vid tomtgräns*. Fr Domherrenslift till pist(barnområde) ca 450 m.
Rök- o husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
*Anslutningsliften är öppen vid tillgång av natursnö, ingår ej i snögarantin.
**WIFI tillhandahålls i ditt boende kostnadsfritt av stugägaren.
Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner: http://klappen.se/om-klappen/w ifi-zoner/

r360 invspec01

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 16:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Kläppback e n Ne dre 363

12

2020-12-20

2020-12-27

Kläppbacken är ett fint område med friliggande hus som har plats för flera familjer. Varje hus har en egen utomhusjacuzzi, tillgång till
WIFI och området har en egen replift som gör att du enkelt tar dig till pisten och barnområdet på Tranantorget.
Detta boende säljes med avresestäd.
Fristående stuga 125 kvm, byggd 2010, utomhusjacuzzi på altanen för 6-8 pers. 2 p-platser med motorvärmaruttag, 2 Skidförråd,
samt lekplats i området. Barnstol, barnsäng och barngrind finns i boendet.
Storstuga med braskamin. 2 kabel-TV (platt), DVD, CD/radio.WIFI** Köksavd. m. espressomaskin (anv. m. hela kaffebönor) o kolsyrat
vatten i kran. Kyl o sep. frys, diskm, micro, häll och ugn.
12 bäddar fördelade på 5 sovrum.
Nedre plan:
1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
1 sovrum med dubbelsäng (150cm)
Övre plan:
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med dubbelsäng (150 cm)
1 rum med 2 våningssängar
Wc/dusch nedre plan: 3 toaletter. 2 duschar. Bastu o 2 pers bubbelbad. Tvättmaskin, torkskåp.
Lift/pist: Transportlift Domherren (replift) vid tomtgräns*. Fr Domherrenslift till pist(barnområde) ca 300 m.
Rök- o husdjursförbud. Detta är ett förmedlat boende.
*Anslutningsliften är öppen vid tillgång av natursnö, ingår ej i snögarantin.
**WIFI tillhandahålls i ditt boende kostnadsfritt av stugägaren.
Vid problem med WIFI hänvisar vi till Kläppens fria surf-zoner: http://klappen.se/om-klappen/w ifi-zoner/

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 16:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Sjungarback e n 1161

5

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
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matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1
1
1
1

Sjungarback e n
Sjungarback e n
Sjungarback e n
Sjungarback e n

1162
1163
1164
1165

5
5
5
5

2020-12-20
2020-12-20
2020-12-20
2020-12-20

2020-12-27
2020-12-27
2020-12-27
2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkongen mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1166
1 Sjungarback e n 1167

5
5

2020-12-20
2020-12-20

2020-12-27
2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkong mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
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Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
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Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkongen mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1173
1 Sjungarback e n 1174
1 Sjungarback e n 1015

5
5
6
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2020-12-27
2020-12-27
2020-12-27

Sjungarbacken 1015
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barnstol. Barngrind på loftet. 2 Skotorkar. Torkskåp. Skidförråd.
1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
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Loft: 2 dubbelsängar. Loftfönster på gavel.
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu,, separat bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1016

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barnstol. Barngrind uppe. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar. Loftfönster.
1 WC/dusch. (renoverad)
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu,, separat bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1018

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnsäng (spjälsäng med täcke och kudde finns i lägenheten). Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per
lägenhet. Altan mot väster.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, separat bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
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Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1021

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken 1021
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot söder. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar. Loftfönster (gavel)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1022

5

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot söder. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot söder. Utemöbler.
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Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1024

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot söder. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar. Loftfönster. (gavel)
1 WC/dusch. (renoverad)
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen.
Reser ni via Mora, sväng vänster mot Kläppen i Fiskarheden.
Direktincheckning från kl. 15:00 Lägenheten är utrustad med kodlås till dörren. Koden skickas ut ca 48h innan ankomst till den email
adress som angivits vid bokningstillfället.
Den kod som skickas till er används den första gången för att öppna dörren. Efterföljande gånger används endast de fem sista
siffrorna i kombinationen. Obs, för att koden ska skickas krävs det att bokningen är betald.
Utcheckningstiden är kl. 10:00 då även koden kommer sluta fungera.
Förbokade skipass levereras direkt till lägenheten.
Välkomna till Kläppen och trevlig semester
1 Sjungarback e n 1026

5

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV), Mp3 stereo och öppen spis.
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6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: Ca 25 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1027

6

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning.
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Barngrind uppe. Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet.
Altan mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV), DVD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 2 dubbelsängar (160 cm)
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns två bokningsbara bastur, tvättstuga med tvättmaskin och torktumlare samt ett pingisbord. Samlingsrum m. 16
sittplatser och pentry.
Lift/pist: Ca 25 m till skidväg och 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Avre s e s täd ingår

1

2020-12-27

När avresestädning ingår sker avresa vid kl. 10.00
Inför er avresa ska ni diska, torka glas och porslin och ställa in det i köksskåpen på rätt plats, diskmaskinen kan lämnas igång. Tömma
kyl och frys. Vik ihop täckena och lägg dem ihopvikta på sängarna.
Ta med soporna och kasta på avfallsstationen.
1 Avre s e s täd ingår

1

2020-12-27

När avresestädning ingår sker avresa vid kl. 10.00
Inför er avresa ska ni diska, torka glas och porslin och ställa in det i köksskåpen på rätt plats, diskmaskinen kan lämnas igång. Tömma
kyl och frys. Vik ihop täckena och lägg dem ihopvikta på sängarna.
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Ta med soporna och kasta på avfallsstationen.
1 Sjungarback e n 1179
1 Sjungarback e n 1177

5
5

2020-12-20
2020-12-20

2020-12-27
2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkong mot väster. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus 1087

6

2020-12-20

2020-12-27

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
Lägenhet på 44 kvm, välplanerad med bra planlösning, normal standard och inredning. (delvis renoverad H 2019)
Barnstol. Barnsäng (ta med egna sängkläder). Torkskåp. Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Rymlig Altan mot
nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: diskmaskin, kyl 140 l / frys 40 l, spis med ugn samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) DVD, CD och öppen spis.
6 bäddar fördelade på 2 sovrum.
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng
Loft: 2 dubbelsängar.
1 WC/dusch.
I servicebyggnad finns familjespa med bubbelbadkar+bastu, tvättstuga mm.
Lift/pist: 50 m till skidväg. 500 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen, alt Tranantorget.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.
Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n 1178
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5

2020-12-20

2020-12-27

1 Sjungarback e n 1176

5

2020-12-20

2020-12-27

Lägenhet på 44 kvm (renoverad 2017) välplanerad med bra planlösning, fin standard och inredning. Torkskåp (vägghängt, mindre
modell). Skidförråd. 1 p-plats med motorvärmaruttag per lägenhet. Balkongen mot nordväst. Utemöbler.
Storstuga med köksavdelning innehållande: Spis m. ugn, kyl140 l./frys 40 l, diskmaskin samt micro. Allrummet innehåller soffa,
matbord, TV (kabel-TV) och öppen spis.
5 bäddar fördelade på 3 sovrum/sovalkov
Nedre plan: 1 sovrum med våningssäng.
Loft: 1 dubbelsäng, samt 1 enkelsäng (75 cm) i sovalkov
1 WC/dusch. I servicebyggnad finns bastu och tvättstuga.
Lift/pist: 50 - 100 meter till knapplift "Lommen" och Gondolen.
Rök- och djurförbud. Detta är ett förmedlat boende.

Vägbeskrivning
Kläppens liftanläggning är belägen intill riksväg 66, 50 km norr om Malung, 14 km söder om Sälen. Reser ni via Mora, sväng vänster
mot Kläppen i Fiskarheden.
Incheckning från kl. 15.00 Boende i Sjungarbacken hämtar nyckelkuvert i Check-in station nr 1, kod och karta till Check-in stationen
bifogas vid bokning.
Vid ankomst på annan dag än ordinarie ankomstdag, hämtas ditt kuvert i Välkomstcentrets reception. Efter att receptionen stängt,
hittar du ditt kuvert i vita nyckellådan utanför.
Utcheckning kl. 11.00. Vid er avresa lämnas nycklarna nyckellådan vid Check-in station nr 1.
OBS! Kom ihåg sänglinne, handdukar och toalettpapper.
Välkomna till Kläppen och vi önskar er en skön vistelse.
1 Sjungarback e n plus

1

2020-12-20

Sjungarbacken Plus ger dig tillgång till utomhus jacuzzi, samlingslokal (upp till 20 pers), lekrum för barn med klätterställning samt till
Gameroom med X Box Kinect. Du har även tillgång till familje-spa med bubbelbadkar och bastu. Uppvärmd utomhus pool finns under
sommarsäsong.
I servicehuset på gården hittar du bastun och tvättstugan.
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