Svalemåla Holiday Village

Outdoor weekend activity
for a couple

Some kayaking experience
recommended.

Fiber glass kayaks
English speakin g staff

2 person package including:
3 or 4 nights in a 6 bed cottage
2 kayaks + gear
Sauna and hot tub one evening
Available May to mid-June &

SVALEMÅLA KAYAKING

September.

100% KAYAKING LONG WEEKEND FOR 2

Priced 4000 SEK for 2 person

Explore the best of the southernmost archipelago in Sweden.

What you should bring?
Meals, groceries, drinks and

Welcome to Svalemåla Holiday Village (stugby) for a long, nice weekend of
outdoor activities 100% focused on kayaking. Now we offer discount for 2
person Thursday to Sunday or Sunday to Thursday (in low season).
•

2 fiber glass kayaks Remus One with all equipment, for the entire stay,
from check-in to check-out.

•

Accommodation 3 nights (or 4 nights Sunday-Thursday) nights for 2
person in a 6 bed cottage.

•

One evening (2h) with wood fired sauna by the beach

•

Final cleaning

Use discount code "kajakweekend" and choose dates and the discounted extras
as above (sauna, final cleaning...) when you book online.
These activities are all part of the ARK56 - "Connected coastal trails in a UNESCO
biosphere reserve".

other necessities.
Bring your own suitable clothes,
bedlinen and towels.

Svalemåla Stugby
+46 708 180022
www.svalemala.se
info@svalemala.se

Svalemåla Stugby

Outdoor weekend för 2

Viss kajakerfarenhet
rekommenderas

Glasfiberkajaker
English speakin g staff

Ett paket för 2 som inkluderar:
3 eler 4 nätter I en 6-bäddstuga
2 kajaker + all utrustning
Bastu vid stranden en kväll (2 h)

SVALEMÅLA KAJAK
100% KAJAKWEEKEND FÖR 2
Utforska Sveriges sydligaste skärgård, Blekinge Skärgård
Välkommen till Svalemåla Stugby för en lång, trevlig helg med
utomhusaktiviteter 100% med kajakpaddling. Nu erbjuder vi rabatt för 2
personer torsdag till söndag eller söndag till torsdag (under lågsäsong).
•

2 glasfiber-kajaker, Remus One, med all nödvändig utrustning från
check-in till check-out.

•

Boende 3 nätter (eller 4 nätter söndag-torsdag) för 2 personer i en 6bäddstuga.

•

En kväll (2 h) med vedeldad bastu vid stranden

•

Slutstädning

Använd rabattkoden "kajakweekend" och välj alla tillval och datum enligt ovan
när ni bokar online på vår sida. Kontakta oss om ni vill ändra tillval eller datum.
Dessa aktiviteter är alla en del av ARK56 - " Länkade kustleder i ett UNESCO
biosfärområde".

Bokningsbart maj till halva juni
och september
Pris 4000 SEK för 2 personer
Vad ska du ta med dig?
Mat, dryck och andra
nödvändigheter.
Ta med egna lämpliga kläder,
sängkläder, handduk och soligt
väder.

Svalemåla Stugby
+46 708 180022
www.svalemala.se
info@svalemala.se

