SWEDOM
Vänskapsföreningen Sverige-Dominica

MEDLEMSFÖRMÅNER 2015
HIBISCUS VALLEY INN
Välkommen till det svenskägda guesthouset Hibiscus
Valley Inn som ligger i en vacker dalgång i regnskogen.
Hibiscus erbjuder ett vitt spektrum av äventyrs- och
kulturturer. Hibiscus består av tre ”naturbungalows” som
ligger utmed en vackert porlande flod i direkt anknytning
till Carib Territory. Det finns en liten restaurang med
lokala specialiteter. SWEDOM:s medlemmar får 10 %
rabatt på logi.

Polen på
Anchorage
Hotel

PICARD BEACH COTTAGES
Vid Dominicas längsta sandstrand ligger våra Wellness Eco
Cottages omgivna av blommor och fruktträd. Varje hus har
ett sovrum med dubbelsäng, badrum, pentry, vardagsrum
med en sovplats, veranda, kabel-TV och Wifi. Vi kan
erbjuda äventyrs- och regnskogsutflykter, dykning och spabehandlingar. SWEDOM:s medlemmar får 20 % rabatt på
logi och 30 % rabatt på logi vid grupper över nio personer.
För mer information kontakta Norun Persson
Tel 031 21 80 39
E-post info@hibiscusvalley.com
Webb www.hibiscusvalley.com

ANCHORAGE HOTEL
Vårt hotell ligger vid havet strax söder om huvudstaden
Roseau, en idealisk plats för familjer och alla som vill
dyka, snorkla, åka på valsafari eller koppla av vid poolen.
Hotellet arrangerar vandringar och utflykter till alla delar
av ön. Vi har 32 stora sovrum med A/C, bekvämt
möblerade i karibisk stil, badrum och höghastighetsinternet
och kabel-TV. Pool och restaurang. Frukost ingår.
SWEDOM:s medlemmar får 20 % rabatt på logi.
Anchorage Hotel
Tel (+1 767) 448 2638
E-post reservations@anchoragehotel.dm
Webb www.anchoragehotel.dm
För att få rabatterna måste medlemskortet kunna
visas upp vid förfrågan. Lars Berg är medlemsansvarig på SWEDOM, tel 08 560 324 35,
e-post lars.berg@spray.se

Picard Beach
Tel (+1 767) 445 5131
E-post picardbeach@cwdom.dm
Webb www.picardbeachcottages.dm

Harmony Villa
Bo lite lyxigt i regnskogen vid foten av Morne Trois Pitons
nationalpark – utsett som världsarv av FN. I närheten finns
Spannys vattenfall, Jacos trappa, Emerald pool och många
andra servärdheter. I villan kan man på ett bekvämt sätt bo
upp till 8 vuxna och 4 barn. SWEDOM:s medlemmar får
15 % rabatt på logi vid minst fyra nätters övernattning.

Harmony Villa
Tel (+1 767) 612 4166
E-post info@harmonyvilla.com
Webb www.harmonyvilla.com

CARIB TERRITORY GUEST HOUSE
Bo hos Kalinagos hövding. Familjen Charles och Margaret
Williams erbjuder 10 % rabatt på logi och mat för gäster
som stannar en vecka. Är det en grupp på 10 eller fler
personer är rabatten 15 %.
Jones hus

TOUNA VILLAGE
Förre karibhövdingen och medlemmen av SWEDOM
Irvince Auguiste och hans familj inbjuder till besök i byn
Touna vid Pagua River. En guide visar runt i byn och
berättar om vilda och odlade växter. Bybor visar
traditionell hemslöjd och matlagning. Efter ett
uppfriskande bad i flodens klara vatten serveras lunch med
karibiska rätter. Medlemmar i SWEDOM erbjuds
specialpris.

Carib Territory Guest House
Tel/fax (+1 767) 445 72 56
E-post charlohotel@yahoo.com
Webb www.avirtualdominica.com/ctgh.htm

SEA VIEW
Francis (Frank) Charles driver tillsammans med sin hustru
Caroline Sea View Apartments i Scotts Head. Han
erbjuder SWEDOM:s medlemmar ett specialpris för en
vecka på 6 nätter à 60 USD, och den sjunde natten gratis.

Tel (+1 767) 445 77 08
E-post onenicepeople@gmail.com
Webb www.kalinagopeople.com välj Touna Village
Hyr bil på Dominica

LARTIGUE TOURS
Taxi och sightseeing.
Lartigue Symes Daniel
St. Joseph
Tel (+1 767) 449 7678 eller 6565

PRIME RENTALS
Sea View Apartments
Tel (+1 767) 449 82 66
E-post oceanview_apts@hotmail.com

Sherman Boston
Roseau
Tel (+1 767)316 0746 eller 265 6196

JONES HUS I ST. PAUL, MAHAUT

Small Island Chocolates & coffee

Huset ligger i ett lugnt område med vacker utsikt över
Karibiska havet. Det har två sovrum för två personer
vardera, vardagsrum, kök, dusch och toalett. Huset är
välutrustad med sängkläder, handdukar, tvättmaskin, kyl
och frys, kabel-TV, internet och luftkonditionering.
SWEDOM:s medlemmar erbjuds ett specialpris på 35
pund per person och natt.
För mer information kontakta Jones Thomas Julien
Mobil 0709 781 749
E-post joncy1290@hotmail.com

Duane Dove är Sveriges ende kakaobonde som har en
plantage på Tobago, Duanes födelseö. I sin butik på
Södermalm i Stockholm säljer Duane choklad, bland annat
från sin egen plantage, kaffe och kokböcker. Han anordnar
choklad- och romprovningar. SWEDOM:s medlemmar får
10 % rabatt när de handlar i butiken. Referens Duane
Dove.
Small Island Chocolates & coffee
Timmermansgatan 26
118 55 Stockholm
Tel 08 720 00 70
E-post info@smallislandchocolates.com
Webb http://smallislandchocolates.com

