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Information
Län: Östergötland
Kommun: Linköping
Kategorier: Bed and Breakfast
Position: 58.3641,15.4204

Kontaktuppgifter
Tel: 013-80029 / 0703-628768
E-post: merlinda.jakobsson@gmail.com
Hemsida: http://www.gustad.se/

Beskrivning
Gustad Källgård är ett familjevänligt Bed & Breakfast vackert
beläget på den östgötska landsbygden, väl avskilt från stad och
trafik men ändå nära till många populära utflyktsmål. Vi erbjuder
ett trivsamt boende i vårt rymliga hus och den stora härliga
trädgården är perfekt för grillkvällar och lek. I huset finns 4
sovrum med plats för sammanlagt 8 personer, ett rymligt kök
utrustat för många gäster, allrum med tv, 2 badrum och ett
tvättrum. Allt är renoverat våren 2012. Parkering intill huset.
Generös frukostbuffé. Specialkost ordnas till de som behöver.
Öppet året runt.

Gå gärna in på vår hemsida. Där finns mer information om
Gustad, om utflyktsmål i vår närhet och många bilder på huset,
rummen, trädgården och omgivningen.
Bokning sker via telefon eller mail.
Välkommen till oss.

Priser
Hos oss på Gustad Bed & Breakfast bor du bekvämt och
hemtrevligt i ett härligt hus med stora rum. Allt till överkomligt pris.
Du kan bo ett eller några dygn eller, när det är lågsäsong, hyra
hela huset för en längre period.

Vid korttidsboende ingår lakan och handdukar.
Städning vid utcheckning ingår.

Det kostar 600 kr/dubbelrum och natt. Rummet med egen toalett
kostar 750 kr/natt. Man tillgång till hela huset och trädgården.

Frukost kostar 65 kr per person och dag.

För längre tids boende, kontakta oss för pris.
Kontant betalning.

Öppettider
Vi har öppet hela året!

Vägbeskrivning
E4 söderifrån:
Ta av vid Mantorp och följ skyltar mot Vikingstad (vänster 1,1 km
efter avfarten).
Efter 8 km, i Vikingstadrondellen, sväng höger mot Ulrika.
Följ Ulrikavägen i 1,8 km, vid Skylt B&B (busshållplats Gustad)
sväng vänster.
Följ vägen i 160 m till skylt Gustad Bed & Breakfast, sväng höger.
Ni är framme.
E4 norrifrån:



Ta av vid Linköping Västra och följ skyltar mot Linköping i 3,6 km,
sväng sedan höger mot Vimmerby (väg 34).
Efter 1,5 km, i Kåparpsrondellen, sväng höger mot Vikingstad.
Efter 7,2 km, i Vikingstadrondellen, sväng vänster mot Ulrika.
Följ Ulrikavägen i 1,8 km, vid Skylt B&B (busshållplats Gustad)
sväng vänster.
Följ vägen i 160 m till skylt Gustad Bed & Breakfast, sväng höger.
Ni är framme.
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