70 km norr om Falun, 70 km nordost om Rättvik, 30 km söder om Alfta / Edsbyn utmed riksväg 50, 280 km nordväst Stockholm

Välkommen till Skålsjögården på gränsen
mellan Hälsingland och Dalarna!
Skålsjögården är en familjeägd kurs och konferensanläggning
i den lilla byn Skålsjön. Området är rikt på skogar och sjöar i
gränslandet mellan norra och södra Sverige.
Tystnad och stillhet kommer att utgöra grunden i din upplevelse
av vistelsen hos oss. Där källorna porlar ut ur berget försvinner
tid och stress. Att bara vara närvarande i upplevelsen.
Du kommer direkt ut i naturen via utmärkta vandringsleder och
naturstigar i en underbar natur. Att cykla eller åka skidor på
våra leder är en stor upplevelse. I omgivningarna finns det gott
om sjöar och vattendrag där det går att fiska och bada. Här
finns pärlor som kallas ”Lilla Hawaii”
Vårt spa är en Finsk Rökbastu (ångbastu) och en badtunna
som vi fyller med vatten från källorna och värmer till 40 grader.
I dammen kan man svalka sig i kallt, friskt källvatten.
I Eldpallskojan på det lilla berget kan upp till 30 personer njuta
av elden från eldpallen eller en öppen eld ute. Den gamla
bagarstugan med en vedeldad bakugn i det ena rummet och
en stor öppen spis i rummet intill ger en smak av historien.
Vårt kök kan servera 100 personer inomhus och när vädret
tillåter äter man på uteserveringen. Om ni så vill så ordnar vi
lunchen som en picknick att ta med på någon naturupplevelse.
Vi använder källvatten i köket och serverar det direkt från
källan som bordsdryck. Vi har även fullständiga rättigheter.
I huvudbyggnaden finns en dam och en herravdelning med
rejält tilltagna omklädningsrum, duschar och bastu.
Vår största konferenslokal är ett fristående timmerhus som
rymmer upp till 80 personer i biosittning och 45 vid bord.
Berätta för oss vad ni vill uppnå med ert möte så ger vi förslag
på aktiviteter och upplevelser som är anpassade för er grupp.
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Våra sovrum finns i fyra timmerbyggnader, alla med sin egen
karaktär och charm. Rummen har varken TV eller telefon.
Sommartid kan man somna in till porlet från bäcken med
källvatten som rinner förbi utanför fönstret.
Som vår gäst kan du njuta av den underbara naturen med
stora skogar, sjöar och vildmark samtidigt som det är nära till
lokala turistattraktioner och upplevelser i Hälsingland och
Dalarna.
Anläggningen har följande kapaciteter:
• Logi för 60 personer i 30 rum.
• Konferensrum för upp till 80 personer och ett flertal
grupprum.
• Restaurang med 100 platser, uteservering och
fullständiga rättigheter.
• 50 km vandringsleder och naturstigar, pilgrimsled.
• Skidspår, elljusspår och mountenbike leder.
• Skoterleder, orienteringskartor, fiskekort och båt.
• Rejält tilltagna omklädningsrum med dusch och bastu.
• Finsk rökbastu, vildmarksspa.
• Eldpallkoja och bagarstuga.
• Källvatten direkt från källorna på Skålsjögården
Arrangemang: Konferenser, Kurser, Kick-off, Teambuilding,
Bröllop och fest.
Vad det handlar om är att nyttja de unika förutsättningar
Skålsjögården har och vad du som vår gäst vill skall ingå i din
upplevelse.
Välkommen som våra gäster önskar Elisabeth och Åke med
personal och katten Molle!

Läs mer på www.skalsjogarden.se
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