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Information
Län: Öland
Kommun: Borgholm
Kategorier: Lägenheter och rum
Position: 57.3269,17.0094

Kontaktuppgifter
Tel: +46 (0)485-28 600
E-post: info@byxelkroksgasthem.se
Hemsida: www.byxelkroksgasthem.se

Beskrivning
Byxelkroks Gästhem är en fräsch och modern anläggning som
ligger nära havet på natursköna norra Öland i Kalmar län. 
Gästhemmet är familjevänligt byggt och mycket uppskattat av
besökare.

Vi har ett antal toppmoderna lägenheter i markplanet klara för
uthyrning. 
Lägenheterna har plats för 2 personer och är bl.a. utrustade med
TV och microvågsugn. 
Önskar gästen frukostbuffé beställes denna dagen före i
receptionen.

Vi har även fräscha och moderna rum med en till fyra bäddar. 
Samtliga rum är förlagda i huvudbyggnaden,och vissa har
havsutsikt. 
Gästen har tillgång till stort trivsamt sällskapsrum med TV, trevlig
frukost- och kaffeservering samt gästkök för självhushåll. 
Flertalet rum har WC och dusch i korridor men vissa har eget
WC.

Våra stugor är toppmoderna och har plats för 2 personer.
Samtliga är utrustade med WC/dusch och TV. Önskar gästen
frukostbuffé beställes denna dagen före i receptionen.
• Sänglinne och frukost ingår ej i dygnspriset.
• Tillgång till stor trädgård med grillstuga.
• Naturligtvis har vi fri parkering alldeles utanför.

Välkomna till oss!

Priser
Besök vår hemsida för aktuella priser.
http://www.byxelkroksgasthem.se/priser

Vägbeskrivning
Vår placering centralt i Byxelkrok gör att det är nära till bad,
restauranger, livsmedelsbutik och övriga serviceinrättningar. 
Ni finner oss bara ett stenkast från den pittoreska och av
nöjesseglare populära hamnen.

Hit kommer man enkelt och snabbt via Ölandsbron eller varför
inte med färja från Oskarshamn direkt till Byxelkrok.
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