
Myra 1 – Stjärnebo
Råda

Ruime vakantievilla met 5 slaapplaatsen, voorzien van een 
royale tuin met omheining. Overdekt gemeubileerd terras, 

trampoline en zandbak. Luxe keuken en badkamer, met 
separaat toilet. Gelegen in Råda, Värmland aan de Klarälven
rivier en vier km van het strand. Volop fiets-, wandel-, zwem 

en vismogelijkheden. 



Faciliteiten
Algemeen

• Vrijstaand

• Drie slaapkamers

• Centrale verwarming/ vloerverwarming

• Wi-Fi 

• Rookvrij en huisdiervrij

• Voorzien van rookmelders

Slaapkamer(s)

• Slaapkamer met tweepersoons boxspringbed en

zachte matrastopper 

• Slaapkamer met twee eenpersoons bedden

• Slaapkamer met eenpersoons bed

• Bedden voorzien van dekbedden en kussens, 

opgemaakt bij aankomst

Woon-/eetkamer

• Zithoek

• Eethoek

• Flatscreen smart TV

• DVD Speler

Kinderfaciliteiten

• Babybed

• Kinderstoel

• Tuin met omheining

Keuken

• Vaatwasmachine

• Magnetron

• (Stoom) oven

• Standaard keukeninventaris

• Koffiezetapparaat & waterkoker

• Inductie kookplaat

Sanitair

• Badkamer met douchecabine, toilet en wastafel

• Separaat toilet op de eerste verdieping

• Wasmachine

Openlucht/ Buiten

• Ruime veranda

• Tuinmeubelen

• Trampoline

• Zandbak

• BBQ









Wat is er allemaal te doen in de omgeving? 

Behalve dat er volop wandel-, fiets-, vis- en zwemmogelijkheden zijn, is 
er ook de mogelijkheid tot het bezoeken van musea, restaurants, 
golfterrrein en een elandenfarm. 

Onderstaande link geeft een overzicht van alle activiteiten in de regio. 
Surroundings härlig heden - Google Maps

Meer informatie en links: 

Klarälvsbanan | (klaralvsbanan.se)

Holidays in Sweden | Visit Sweden

Startsida | Visit Hagfors Hagfors kommuns officiella besökssida

Värmlands officiella besökssida | Visit Värmland (visitvarmland.se)

Varmlands Moose Park • Varmlands Moose Park (moose-world.se)

Uddeholms GK - Golf - IdrottOnline Klubb

Färja Sverige Tyskland - Bekvämt & enkelt - Stena Line

Boeken is van zaterdag (aankomst vanaf 15u) tot zaterdag (vertrek vóór 
10 u).  Andere tijden graag in overleg. Informeer via de contact button 
op de website, stuur een email naar desireewinters@hotmail.com of bel 
06-54797416

https://www.google.com/maps/@60.196956,12.456369,8z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s16VwttoX-b1KrzP6481IrxghpxNlvt9Rt
https://www.klaralvsbanan.se/sv
https://visitsweden.com/
https://www.visithagfors.se/sv
https://www.visitvarmland.se/sv?utm_source=ae.se&utm_medium=domainredirect&utm_campaign=Redirect
https://moose-world.se/
https://www.uddeholmsgk.se/
https://www.stenaline.se/vara-linjer/goteborg-kiel
mailto:desireewinters@hotmail.com

