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Information
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Kategorier: Bo på lantgård, Konferensanläggningar
Position: 59.9307,17.4621

Kontaktuppgifter
Tel: 018-4702810
E-post: info@krokstagard.se
Hemsida: http://www.krokstagard.se/
Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Kroksta-G%C3%A5rd-Lantligt-b
oende-och-konferens/154038854658846?sk=info&tab=overview

Beskrivning
Kroksta Gård ligger vackert och lantligt beläget bland enebackar
och sädesfält, cirka en mil nordväst om Uppsala. Gården har
gamla anor och ligger i ett särskilt historiskt skyddat område med
fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Idag används
gården av såväl övernattande privatpersoner som
konferenskollegor och festdeltagare. Hos oss finner du den
perfekta platsen för naturliga möten, bokstavligt talat.

Sedan 1940-talet har gården varit i familjen Hedenskogs ägo och
vi driver sedan många år ett ekologiskt jordbruk. År 2000 blev
början på en ny inriktning då vi slog vi upp portarna till vår
nuvarande boende- och konferensverksamhet, som fram till 2012
bedrevs under namnet Huset Bror August. April 2013 hade vi
nyinvigning i samband med övertagandet av gårdens
mangårdsbyggnad. I och med nyöppningen har vi nu fler rum,
bättre konferensmöjligheter, fler aktiviteter och paketlösningar
som passar alla. Allt detta, men fortfarande med lugnet och
lantluften runt husknuten!

Bo
Att bo på Kroksta Gård innebär chans till avkoppling i naturnära
miljö. Här finns två hus för övernattning, Mangården och Huset
Bror August. Våra sovrum är personligt inredda med gamla
möbler och detaljer och har alla fått sina namn efter personer som
satt sin prägel på gården. Vår matsal i Mangården, samt
konferenssalen och relaxavdelningen i Huset Bror August nyttjas
av gäster boende i båda husen. Titta gärna närmare på husen
och våra fina rum!

För att hyra ett hus i samband med festligheter eller semester, läs
mer här och kontakta oss för mer information.

Priser
Övernattning i Huset Bror August
Dubbelrum (gemensam TV, WC & dusch)	
425 kr per person

Enkelrum (gemensam TV, WC & dusch)	
550 kr

Övernattning i Mangården
Dubbelrum (egen TV, gemensam WC & dusch)	
450 kr per person



Enkelrum (egen TV, gemensam WC & dusch)	
575 kr

Dubbelrum (egen TV, WC & dusch)	
550 kr per person

Enkelrum (egen TV, WC & dusch)	
675 kr

´Ingers kammare´ Dubbelrum (egen TV, WC & dusch,
bubbelbadkar, bastu)	
675 kr per person

´Ingers kammare´ Enkelrum (egen TV, WC & dusch,
bubbelbadkar, bastu)	
825 kr

Övrigt
• Bad i vedeldad tunna
3 timmars tillgång till relaxavdelning med bastu & biljardrum.
Läskande dryck & snacks, lån av handdukar.
Pris övernattande gäster: 800 kr i grundavgift + 100 kr/person.
Pris ej övernattande gäster: 800 kr i grundavgift + 150 kr/person.
• Kroksta Gårds traditionella kafferep Pris stora kakfatet : 140
kr/person
(sju sorter)
Pris lilla kakfatet: 100 kr/person
(tre sorter)
• Picknickkorg
Kaffe/ thé, hemmagjord saft, smörgås och kanelbulle
eller
Varm choklad, närproducerad korv med tillbehör samt frukt
Pris: 100 kr/person
•    Hyra cykel
Pris per dag: 100 kr/person

Öppettider
Receptionens öppettider
Vi har reception- och telefontid alla dagar mellan klockan
09.00-18.00. Vid övriga tider, vänligen kontakta oss via mail.

In- och utcheckning
Incheckning kan göras från klockan 15.00 och utcheckning senast
klockan 11.00.

Vägbeskrivning
Kroksta Gård ligger cirka 10 km nordväst om Uppsala längs väg
272 som går mot Gysinge.
Från E4:an tag avfart mot väg 55, 72. Se skylt 272. Följ väg 272
från Uppsala ca 10 km. Sväng vänster vid skylt ´Kroksta´ och ´B
& B´. Kör rakt fram på grusväg ca 500 meter. Det andra röda
huset med vita knutar är Mangården och där finns vår reception.

Kroksta 21
GPS koordinater (WGS 84):
Lat. 59.9306
Long. 17.4628

Upplands lokaltrafik med buss 844 går regelbundet dagtid och
stannar precis vid hållplatsen och skyltarna Kroksta och B & B.
För att se hur bussarna går från Kroksta in till Uppsala, titta efter
Jumkilsmacken i busstidtabellerna. Den hållplatsen ligger dock
ytterligare 5 minuter norrut från Kroksta.

Hör gärna av er för mer information eller hjälp.
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