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Erbjudande till deltagare på Fotbollsskolan!
Järvzoopaketet – spännande zoobesök och övernattning på Bergshotellet i Järvsö.
Bergshotellet i Järvsö och IFK Lidingö har ett nära samarbete för att skapa mervärde för de som 
går på Fotbollsskolan. Tillsammans har vi satt ihop ett spännande erbjudande.

När du bokar minst en natt på Bergshotellet – ingår 2 dagars entré till Järvzoo. 

Pris 2-bäddsrum – 1 natt
2-bäddsrum inkl. hotellfrukost, 2 dagars entré till Järvzoo och Rovdjurscentret ”De 5 Stora”. 
Just nu – Vard. 1.435 kr (Ord. ca pris 1.750 kr) Helg. 1.795 kr (Ord. ca pris 2.250 kr)

Pris 4-bäddsrum – 1 natt
4-bäddsrum inkl. hotellfrukost, 2 dagars entré till Järvzoo och Rovdjurscentret ”De 5 Stora”. 
Just nu – Vard. 1.975 kr (Ord. ca pris 2.665 kr) Helg. 2.250 kr (Ord. ca pris 2.970 kr)

Bokning
Uppge kod ”Fotbollsskolan IFK Lidingö” när du bokar din vistelse. 
För bokning ring 0651 – 56 52 52 eller maila till info@bergshotellet.se

Järvzoo och Bergshotellet i Järvsö
Ett besök på Järvzoo, Nordens vildmarkspark, är en magisk och minnesvärd upplevelse för hela 
familjen. Här finns något för alla, ung som gammal. Här möter du nordens vilda djur på deras 
egna villkor i en fantastisk  omgivning. Brunbjörn, varg, lo, räv och ren är bara några av alla djur 
du kan träffa här.

Du går genom djurparken på en tre kilometer lång trätrottoar där du upplever parken i din egen 
takt. Njut av den vilda orörda skogen, tystnaden och den trolska stämningen. Längs vägen finns 
flera platser där du kan sitta ner och vila, njuta av utsikten och kanske äta något gott. 

Bergshotellet är beläget i direkt anslutning till Järvzoo, Järvsöbacken och Järvsö Bergscykel Park. 
Här finns 52 rymliga funktionella familjerum, restaurang, bastu samt lekrum för de mindre barnen.  

Järvsö ligger i Hälsingland, mitt i Sverige. Endast 3 timmar från Stockholm. Hit kan man ta sig med 
både bil, tåg och buss. Här finns skidåkning för alla på vintern och cykling för alla i form av vanlig 
cykling, cross country och downhill på sommaren. Här finns även forsränning, klättring, sköna bad 
och många andra aktiviteter. Helt enkelt en fantastisk upplevelse!

Välkommen!

Erbjudandet gäller fram till 20 december 2018 och barn upp till 15 år. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
Entré till Järvzoo kostar ord. 170 kr per vuxen och 85 kr per barn alt. familj 470 kr (2 vuxna, 2 barn). Alla priser är inkl. moms.


