Prislistan är giltig under perioderna 20180529-20180614 och 20180701—20180930
Frukost, sänglinne & avresestäd ingår inte i stugpriset. I studios & hotellrum ingår frukost, sänglinne & städ.
Breakfast, bed linen & cleaning is not included in the cabins. In the studios & hotel rooms breakfast, bed linen & cleaning is included.
Linneset, lakan, örngott, påslakan, badlakan och handduk pris: 95:- styck. Uppbäddad säng 130:- styck
Linen set: bed sheet, pillowcase, duvet cover, bath towel and towel Price: 95: - piece. Made bed 130: - piece

K1

1 Bäddsstuga

K1

1-bedcabin

Sovrum med en 90 cm bred säng. Allrum
med köksmöbler, pentry (ej ugn). Kabel TV,
telefon, WC & dusch.

Bedroom with one 90cm wide bed. Kitchen
table, kitchenette (no oven). Satellite-TV,
telephone, bathroom & shower.

Pris:

Price:

595:-/natt

K3 3-bädds stuga

K3

595:-/night

3-bed cabin

Allrum med en 120cm bred säng samt bädd- Living room with one 120cm wide bed,
soffa för 2. Köksmöbel, pentry (ej ugn). Kabel sleeping couch for 2. Kitchen table, kitchen-TV, telefon och torkskåp, WC och dusch.
ette (no oven), satellite-TV, telephone and
drying cabinet. Bathroom with shower.
Pris:
795:-/ natt
Price:
795:-/ night
2095:-/3 nätter
2095:-/3 nights

K4

4-bädds stuga, 1 sovrum

Pris:

Price:

HOTELLRUM
Kingsize

895:-/ natt
1995:-/ 3 nätter

K42

En våningsäng i varje sovrum där undersängen är 120cm bred. Allrum med kök och
vardagsrum, vissa har bäddsoffa för 2. Pentry
(ej ugn). Kabel TV, telefon, WC och dusch.

One bunk bed in each room, the lower bed is
120cm wide. Living room with sofa or sleeping couch for 2. Kitchen table, kitchenette (no
oven). Satellite TV, telephone, bathroom &
shower.
Price:
1095:-/night
2995:-/ 3 nights

1095:-/natt
2995:- / 3 nätter

6 bäddsstuga, 2 sovrum

K6

4-bedcabin, 2 bedroom

6-bedcabin, 2 bedroom

En våningsäng i varje sovrum. Allrum med
kök & vardagsrum samt bäddsoffa för 2.
Pentry, kabel TV, telefon, WC & dusch.

One bunk bed in each bedroom.
Living room with sofa for 2. Kitchenette (no
oven), satellite-Tv, shower & bathroom.

Pris:

Price:

1395:-/natt

KS Studio-Hotellrum med pentry
Hotellrum med pentry ligger i
fristående byggnader på området. Frukost
ingår.
Enkelrum
895:-/ natt
Dubbelrum
995:-/ natt
Familjerum (2+2)
1595:-/natt
KH
Hotellrum
Hotellrum i Kraja huvudbyggnad
2x enkelsängar Kingsize säng
Enkelrum 995:-/ natt
Dubbelrum 1095:-/ natt

995:-/natt
1195:-/natt

There are 5 cabins
where dogs are
allowed. Please
inform us.

6 stugor för hund är
tillåtet. Meddela om
ni behöver djurstuga.
There are 6 cabins
where dogs are
allowed. Please
inform us.

6 stugor för hund är
tillåtet. Meddela om
ni behöver djurstuga.
There are 6 cabins
where dogs are
allowed. Please
inform us.

895:-/ night
1995:-/ 3 nights

K42 4-bäddsstuga, 2 sovrum

K6

HOTELLRUM
enkel

4-bed cabin, 1 bedroom

Bedroom with 2 bunk beds. Living room with
kitchen table, kitchenette with microwave
oven. Satellite-TV, telephone and drying cabinet. Bathroom with shower.

Pris:

STUDIO

K4

Sovrum med 2 våningssängar. Allrum med
köksmöbel samt pentry med mikrovågsugn.
Kabel-TV, telefon och torkskåp. WC och
dusch.

5 stugor för hund är
tillåtet. Meddela om
ni behöver djurstuga.

6 stugor för hund är
tillåtet. Meddela om
ni behöver djurstuga.
There are 6 cabins
where dogs are
allowed. Please
inform us.

Det är ej tillåtet att
ha husdjur i någon av
våra 6 bäddsstugor
You are not allowed
to bring animals in to
any of our 6bedcabins

1395:-/night

KS Studio-Hotelroom with kitchenette
Hotel rooms with kitchenette are
located in twin buildings around the Kraja
area. Breakfast is included.
Single Room
895:-/ night
Double Room 995:-/ night
Family Room (2+2) 1595:-/ night
Hotelroom
Hotelrooms in the main building

2 studios finns där
hund är tillåtet.
Meddela om ni
behöver djurstuga.

Single beds kingsize bed
Single Room 995:-/ night
995:-/night
Double Room 1095:-/ night 1195:-/night

You are not allowed
to bring animals in to
any of our hotel
rooms

Kraja, Box 94, S-930 90, Arjeplog, Tele: +46-(0)961-31500,
E-mail: info@silverresort.se, www.kraja.se
Priserna är angivna i SEK och inkluderar moms.

There is 2 studios
where dogs are
allowed. Please
inform us.

Det är ej tillåtet att
ha husdjur i något av
våra hotellrum

