OM OSS
Vi är en tvåbarnsfamilj boende i
vackra Örsunsdbro i villaområdet
Salnecke Park längst med
Örsundaån i Uppland. Vi har just
nu 13 kaniner av raserna
sachsengold och dvärgvädur (med
stamtavla som vi föder upp) samt
teddydvärgvädur och dvärgteddy. I
hushållet finns även två lugna
katter samt akvariefiskar.
Våra två söner är gärna med och
hjälper till med att ta hand om
kaninerna.

”Det Bästa till DE Bästa”

Maecenas

HÄR FINNS VI

Curabitur leo

För dig som kommer ifrån Uppsala
Örsundsbro.

• Från Uppsala kör du 55:an cirka 3 mil tills du kommer till avfarten
• Följ avfarten – du passerar Salnecke på din högra sida.
vänstra sida. Kör in genom portalen.

• Efter 50-skyltarna har du en portal med skyltarna Salnecke Park på din
• Kör in på Vildrosvägen och sedan till vänster

För dig som kommer ifrån Enköping

• Ta därefter höger så har du Mistelvägen 24 på din vänstra sida.
• Från Enköping kör mot Litslena kyrka.
• Följ 55:an mot Örsundsbro
• Sväng höger in på Enköpingsvägen igenom samhället cirka 2 kilometer.
• Vid T-korsningen sväng höger mot Uppsalavägen
• Kör cirka 600 meter tills du kommer tills du se portal med skyltarna
Salnecke Park på din högra sida. Kör in genom portalen.
• Kör in på Vildrosvägen och sedan till vänster
• Ta därefter höger så har du Mistelvägen 24 på din vänstra sida.

Salnecke Parks kaningård & pensionat De Luxe
Mistelvägen 24, Salnecke park, 749 61 Örsundsbro
mail: salneckeparks.kaninpensionat@famtornstrom.se

web:http://salneckeparkskaninpensionat.famtornstrom,se

Vi tar hand om din kanin i vårt högklassiska
pensionat De Luxe i natursköna
Örsundsbro, medans du åker bort.
Hos oss är alla incheckade kaniner på vårt
pensionat - vår gäst.
Och för våra gäster vill vi alltid ge
Det Bästa ti! DE Bästa.

Vi föder även upp renrasig dvärgvädurs och
sachsengold kaninungar med stamtavla för
utställning, hoppning/sällskap.

OM PENSIONATET
Vi erbjuder våra kaningäster en utomhus fackbur

EN KANIN utomhus/inomhus

Våra priser fr.o.m. 2021-09-01

PRISUPPGIFTER

TRE TILL FYRA KANINER i samma bur utomhus/

Vi morgnar alla kaniner efter 8.30 på
fm och nattar samtliga efter 19.30 då
de behöver sin lugn inför natten

Vi tar emot både inomhus som utomhuskaniner
i vårt pensionat De Luxe

Vi är flexibla med tiden för in- och utcheckning

Kaninen får fri tillgång till hö, vatten, halm (och ekologiska grönsaker ). Vi erbjuder även grenar ifrån äppel-/
päron, sälj och pilträd. Vi står för mat/vattenskål men om din kanin är van vid vattenflaska tar du med detta.
Vill du att vi ger pellets under vistelsen tar du även med det.
Vi är väldigt generösa med mys och kel men på vår gästs villkor.
Betalningen görs i samband med incheckningen!
VÄL MÖTT!

atrialer. Storleken på fackburarna är 200 x 70 x

PRIS: Dag 1 till 7 - 95 kr / 110 kr

med bohus, sitthylla, myskorg, och aktiverings70cm. Nytt för 2021 är att vi nu även kan ta emot

Dag 8 och framåt 75 kr / 95 kr.

vill gärna ha en regelbunden kontakt med dig som

inomhus (max 3kg/kanin)

Dag 8 och framåt 115 kr / 130 kr.

PRIS: Dag 1 till 7 - 150 kr / 165 kr

TVÅ KANINER i samma bur utomhus/inomhus

inomhusgäster året runt. Gästerna få dagligen
möjlighet till att leka och springa av sig i tillhörande
rastgård fylld med sand för den som älskar att gräva
och där vi har låtit modernatur få komma in. Vi har

ägare under kaninens vistelse hos oss per mail/sms,

PRIS: Dag 1 till 7 - 220kr / 235 kr

även beteshagar samt en inomhushage att tillgå. Vi

då nya miljöbyten kan leda till förändrade beteenden

Dag 8 och framåt 165 kr / 185 kr.

i vårt pensionat De Luxe.

Kaniner uppfödda hos oss blir V.I.Bs vid första bokade tillfället

bokning därefter.

oss vid 3 tillfällen, får du 25 % rabatt vid varje kommande

V.I.B (Very Important Bunny). När du har haft din kanin hos

VE RY IMP O RTA NT B UNNY

Tilläggstjänster: Mobil kloklippning & Ihopsättning av kaniner

etc är också välkomna!

Övriga smådjursgäster som fåglar, chinchilla, marsvin

hos kaninen. Och för att Du som ägare ska känna
dig trygg med vetskapen att din kanin har det bra
här på sin semester, så att Du kan fortsätta med att
njuta av din semester.
OM UPPFÖDNINGEN
Vi föder upp dvärgvädur -/ & sachsengoldungar, med
stamtavla för kel/sällskap/hoppning och utställning.

Uppfödare nummer: Z33

Vi är medlem i Sveriges Kaninavelföreningarnas Riksförbund.

