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Annan Information
Lägenheten var så centralt i Varberg som möjligt. Vid starten 1904 fanns det en trabyggnad
med plats för cirka 20 patienter, darutover mat och rum för skotsk och bitrerade. I slutet vill
du göra en hel del och ha en fantastisk tid, rätt. Bra frukost och middag var läckra på
restaurangen. Tack Rune och Lena! Vi kommer snart tillbaka igen. Ej licensierade paket säljs
också av BravoNext S.A. och skyddas enligt ABTA-systemet för ekonomiskt skydd (Y6407).
Tyvärr kunde vi inte skicka tillbaka dina begärda bekräftelser. Kolla in gästen 1 gäst Begär
bokning Du kommer inte att debiteras ännu Ange datum för att se totalpriset, inklusive
tilläggsavgifter och eventuella skatter.

Se detaljer Senaste bokningen var för 3 dagar sedan Hotell Gastis Hotell Gastis
Borgmastaregatan 1, Varberg 3.5 av 5.0 Detta hotell ligger i hjärtat av Varberg, inom 10
minuters promenad från Kallbadhuset, Varbergs fästning och Varbergs slott. Olympia
Photography Museum och Vallarnas Open Air Theatre ligger också inom 2 miles (3 km). ? 106
Visa detaljer Hotell Hamngatan 27 Hotell Hamngatan 27 Hamngatan 27, Falkenberg 3.5 av 5.0
Detta hotell ligger i hjärtat av Falkenberg, bara några steg från Falkenbergs museum och Saint
Lawrence-kyrkan. När du har hangat i Apelviken ett tag, utforska södra Sveriges många andra
läckerheter. Semesteranläggningens lägenheter har gratis trådlöst internet och privata terrasser.
Hela upplevelsen var helt enkelt, snabb och trevlig. Varbergs station ligger 3 km bort.
Elektriska spisar, mikrovågor och diskmaskiner är standard på Apelviken Lagenhetshotell. Ja
Nej Osäker Ger denna verksamhet en aktivitet. Värden avbokade denna reservation 20 dagar
före ankomst. Det är ett surfareparadis, men se upp för den röda flaggan som flyger på blåsiga
dagar (det betyder att det kan finnas farliga strömmar).
Undvik att använda profanity eller försök att approximera profanity med kreativ stavning, på
vilket språk som helst. Ann-Christin 2016-07-16T00: 00: 00Z Ett jättefint och lugnt radhus i ett
lugnt område, med bra plats för 2 familjer. Avstånd till busshallplats 300 m Närheten till
stranden kan du cykla ner till stranden i några minuter. Olympia Photography Museum och
Vallarnas Open Air Theatre ligger också inom 2 km (3 km). Du kanske har angett en okänd epostadress eller ett felaktigt lösenord.
Varg vattentäta jackor är gjorda av högkvalitativa tyger som håller dig torra och bekväma,
sömmar är tejpade och tyg består av flera lager. Avbokningsregler och förskottsbetalningar
varierar beroende på rumstyp. Marine 2017-08-21T00: 00: 00Z Vi har verkligen haft vår
vistelse med Lynn och Olle. Ballston Beach är en historisk strand känd genom åren som
surfare strand med spännande vågor som ger stor spänning till alla vattensporter fans. Med
vårt exklusiva VIP-program kan du njuta av massor av exklusiva extraerbjudanden och
erbjudanden för att få ut det mesta av din tid i Apelviken, Varberg. Jag var sen än arbetstiden i
receptionen men mina nycklar lämnades på säkert ställe och det finns special service som
hjälper till allt om jag var dissapoined vad man ska göra. Förutsägelser är tillgängliga i tidssteg
på 1 timme i upp till 3 dagar in i framtiden. När ditt konto har avbrutits, kommer kommande
bokade resor att avbrytas.
Bilder och beskrivning av boende stämmer bra med verkligheten. Viktig information: Om du
förväntar dig att anlända utanför receptionens öppettider, vänligen informera Apelviken
Lagenhetshotell i förväg. Observera att öppettiderna för restaurangen varierar under året. Du
kommer att få nyhetsbrevet oftast än en gång i veckan. Men håll det på sommaren, natten var
lite på den kalla sidan även med en eldstad. Den har en omslagskrage med nackskydd för att
hålla dig snygg. Schweiziska myndigheter vittnar om över 40 års funktionsförväntad livslängd.
Utforska i närheten Köpenhamn 98 km away Frederiksberg 98 mi bort Göteborg 44 mi bort
Aarhus 101 mi bort Malmö 107 mi bort Täby 267 mi bort Boras 51 mi away Lidingo 266 mi
bort Gotland Municipality 235 mi away Tyreso 265 mi bort Varmdo 274 mi bort Solna 262 mi
bort Villkor Sekretess Webbplatskarta Airbnbmag. Oavsett om du har barn i släp eller reser
solo, erbjuder vi en rad utflykter så att alla kommer säkert att hitta något de älskar. Spara en
bunt med våra paket Förutom våra oslagbara priser på rum, kan du hålla ännu mer pengar och
effektivisera dina planer genom att kombinera ditt Apelviken boende med din flygbiljett. Be
oss att bekräfta vilket skydd som kan gälla för din bokning. När du klickar på "Närliggande
Flygplatser" efter din första sökning visas en lista över närmaste alternativ.

Annett 2017-07-10T00: 00: 00Z Frida och Johannes är fantastiska värdar. Du kan se från
sovrumsfönstret om det pumpas på den lokala platsen. Det utökade distriktet södra Sverige är
verkligen värt att kolla in. Flyga under lågsäsong Vissa resmål har särskilt hög volym under
vissa årstider. Kontakta fastigheten med informationen i bokningsbekräftelsen mottagen efter
bokningen. It is near and convenient to the city center, but has a quiet and calm folelse. Vi
söker igenom erbjudanden på mer än 600 flygbolag och resebyråer.
Nils 2016-07-24T00: 00: 00Z Gunilla och hennes man välkomnade oss på ett underbart sätt och
såg till att allt var omhändertagen. Månadsutfällningar över 150 mm är oftast våta, under 30
mm mestadels torra. Det finns också ett kök med alla bekvämligheter som en vanlig
diskmaskin, vilket innebär att tvätten är klar på mindre än en minut. Apelvikens hotellkarta
finns på målsidan länkad ovan. Reser 25 kilometer söderut från Apelviken och du kommer att
upptäcka Falkenberg. Apelvikstrand Strandhus erbjuder moderna lägenheter med självhushåll
vid Apelvik-stranden, 3 km söder om centrala Varberg. Vi njöt verkligen av vår vistelse i
Varberg, hyrde cyklar och cyklade in i landssidan och den lokala kustcykeln. Det är omgivet
av en grön trädgård med blommor och med härliga terrasser. Lägenheten har också en bifogad
grill som är ledig tillgänglig av gästerna.
Huset ligger ungefär en kilometer från marinan, som erbjuder en rad glas kiosker, färsk havs
kräftor, café, restaurang och pizzeria under sommaren. Beskrivning av objektet motsvarar
beskrivningen Robert 2016-08-13T00: 00: 00Z Det hela var som sagt. Ditt bidrag borde vara
ditt. Booking.com egendomspartners bör inte posta på uppdrag av gäster eller erbjuda
incitament i utbyte mot recensioner. Hotel Pigalle och Avalon Hotel ligger nära handlingen.
Platsen är faktiskt underbar, havsutsikt, nära stranden. Vi har som målsättning att skapa en
smart hem-från-hem med periodegenskaper som vi har kompletterat med samtida färger och
inredning. Tidigt på morgonen simmar i havet, gångavstånd till restauranger och nära Varberg
centrum och allt det har att erbjuda. Se alla gästrecensioner för Apelviken Lagenhetshotell.
Falkhändelser. Hämta priser Falkenberg Strandbad Falkenberg Strandbad Havsbadsallen 2,
Falkenberg 3.5 av 5,0 Senaste bokning: 3 dagar sedan 10 andra som tittar på denna fastighet
Detta hotell ligger i Falkenberg, nära Skrea-stranden, Falkenbergs museum och Saint
Lawrence Church.
Ju högre upp pa straffskalan man kommer, desto troligare är det att dom överklagas. Valdigt
centralt. Trevligt valkomnande bad via telefon och nar vi mottogs för visning och
överlamnande av nyckel. Ytterligare sorteringsalternativ kan vara tillgängliga (beroende på typ
av resenär, efter poäng etc.). Du kommer att ha tillgång till en frodig och mysig
innergårdsträdgård där grilldegen sprider sig ofta i grannskapet. Chrysanthi 2016-10-10T00:
00: 00Z Vänlig värd och en kort promenad till en god måltid asmund 2017-04-13T00: 00: 00Z
Vi hade en perfekt vistelse här. De baseras på dagens växelkurs, men hotellet debiterar dig i
lokal valuta. Värden avbokade denna reservation 142 dagar före ankomst. Kayak söker
igenom hundratals resesajter för att hjälpa dig hitta och boka hotellpriserna på Apelviken
Lagenhetshotell som passar dig bäst. Vi hyr oss uppe i vårt hus men det finns också möjlighet
att hyra hela huset i några veckor.
Varberg slott och Getteron naturreservat är också. Superforecast är tillgänglig för Europa,
Nordamerika, Sydafrika, Egypten och Kanarieöarna. Känner sig lätt att ha på sig och fungerar
bra som en heltäckande skaljacka. När solen kokar varm kan du koppla av på ditt eget rymliga
soldäck och när det är kallt och våt kan du njuta av elementen från inomhus bakom de stora
fönstren. Kanske kan det smaka en solig tomat från orangeriet när säsongen tillåter det.?

Trevligt lugnt område bara 5 minuter från Varbergs centrum. Vår sida ger dig en mängd olika
filter som du kan använda för att begränsa resultaten av din sökning.

