Det här är vi
Om oss
Sedan 1990 har konferens-, vandrarhemsoch restaurangverksamhet bedrivits på Snöå
Bruk. I maj 2014 tillträdde Maria Ljunggren
och Jan Egermalm som nya arrendatorer på
Snöå Bruk.

Snöå Bruk i all sin prakt

Välkommen till Snöå Bruk
På vackra och rofyllda STF Snöå Bruk
vandrarhem, beläget i Dala-Järna, kan Ni
njuta av underbar natur, god mat, bra
boende, ändamålsenliga lokaler och ett brett
utbud av aktiviteter.
Med över 90 bäddar, en festsal för 90 personer,
konferenslokaler för upp till 90 gäster
(biosittning) och restaurang ämnar sig
anläggningen ypperligt för stora, såväl som små,
sammankomster såsom konferenser, läger,
släktträffar och bröllop.
För Er som bara vill bo gör fräscha, stilrena rum
med egen toalett och dusch, likaväl som
traditionella vandrarhemsrum, att såväl den som
efterfrågar kvalitet som kvantitet finner sig till
rätta.
Snöå Bruks läge, bara en km från E16/
busshållplats och samtidigt omgivet av underbar
natur, porlande vatten och en mängd
verksamheter gör vistelsen här både rofylld och
aktiv – beroende på vad Ni önskar.

Det som gör Snöåområdet unikt är den
gamla, välbevarade kulturmiljön – som
skapar en vacker och rofylld plats - i
kombination med närheten till naturen och
ett brett utbud av aktiviteter såsom
vandringsleder, cykelvägar, golf, rullskidor,
längdskidspår, badsjö, travbana, pistolskyttebana, skogsarbetarby med mera.
Vår ambition för en vistelse hos oss är

En upplevelse för alla!

Kontakta oss

SNÖÅ RESORT

Telefon: 0281-240 80
E-post: upplevelse@snoaresort.se
Webb: www.snoaresort.se
Facebook: www.facebook.com/snoaresort

STF Snöå Bruk
vandrarhem

Konferens, boende eller fest?
Vi har något för varje gäst!
SNÖÅ RESORT AB
Snöå Bruk, Snöån
780 51 DALA-JÄRNA

Restaurang & festsal
I herrgården finns vår fina restaurang. Här
äter Ni gott i gemytlig miljö. På nedre plan
finns 60 sittplatser, på övre plan kan festsalen dukas för 90 personer. I en del av
restaurangen är även Er hund välkommen.
Fullständiga rättigheter finns.

” Så bra! Trevlig personal, fin

Ett av våra stilrena rum i Elevhemmet, med
utsikt över konferensbyggnaden

konferenslokal, fina
motions(vandrings)spår och
mat 5 stjärnig. Helt supert!”

Våra produkter och tjänster
Konferenser, såväl dags- som flerdagarsKurser
Läger

Konferenslokaler
Långbord dukat till festmåltid

Lite kort om Snöå Bruk
Historik
1806 ansökte Bergslaget om tillstånd att anlägga ett järnverk vid Snöåns utlopp ur Storsjön, det beviljades dock först 1811. Fram till
1866, då verksamheten lades ner, var Snöå
Bruk känt för smedjan där man tillverkade
liar och spik. Många av byggnaderna från
brukstiden finns kvar och används än idag.
1909 startades på initiativ av disponent E J
Ljungberg, Bergslaget, en av de första lanthushållsskolorna på Snöå Bruk. Vid avvecklingen 1989 var den en av de sista i sitt slag.
Idag finns ett museum som bl a visar den
matkultur som var skolans huvudtema.

Det finns konferenslokaler i varierande
storlek och särart. Lindgren, belägen i
herrgården, passar bra till den mindre
gruppen. Stora textil och Lilla textil, för
upp till 90 respektive 48 deltagare, är
traditionella konferenslokaler belägna i
markplan i friliggande byggnad. Storstugan,
med öppet upp i nock och sin fina akustik,
lämpar sig väl för sång- och kulturaktivitet.

Boende i Rättargården – traditionellt
vandrarhem
Boende i Elevhemmet – fräscha rum med
egen toalett & dusch, flertalet en suite
Bastu-/relaxavdelning
Massage
Minigolf
Golfpaket m fl boendepaket
Bröllop

Boende

Sammankomster & fester

Elevhemmet ger ett boende med bra
standard. Här finns 56 bäddar fördelade på
14 rum som alla har egen toalett och dusch,
merparten av dem en suite.

Begravningskaffe med/utan mat

Rättargården är ett traditionellt vandrarhem. Här finns 37 bäddar fördelade på 8
rum och tre lägenheter. I varje lägenhet
finns ett kök och en toalett och dusch.

Julbord med influenser från
lanthushållsskolans tid & Skåne
Catering
Lunch och middag
Husdjur är välkomna

