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Information
Län: Skåne
Kommun: Hässleholm
Kategorier: Bo på lantgård
Position: 56.0751,13.6109

Kontaktuppgifter
Tel: 070-3212524
E-post: info@sventorpsgard.se
Hemsida: http://svenstorpsgard.se/index.html

Beskrivning
Välkomna till Svenstorp

En vistelse i naturens tecken. Växter och djur går genom den
unika inredningen liksom i skogens rika miljöer.

Gårdens omgivningar är varierande med naturbete, blandskog
och våtmarker. Naturbetesmarkerna hålls öppna av gårdens egna
simmentalkor.

Naturen inspirerar till skogs-promenader. Med turen på sin sida är
det inte ovanligt att se vilt. Älg och rådjur finns året om. Om våren
stannar tranorna till på våtmarkerna.

Vi erbjuder två unikt inredda bostäder byggda 2011. Både den
lilla och stora familjen finner komfort och trevnad. Perfekt boende
för en helg på landet eller en vecka med naturen runt knuten.

Med öppen taknock har bostäderna rymd och gemyt. Sov i sköna
sängar och njut av tystnad, lugn och ro.

Hovdala slott, Finjasjön, golf, fiske och Skånes Djurpark lockar till
utflykter.

Svenstorps Gård ligger på bekvämt avstånd från flera skånska
städer:  Hässleholm 25 km, Kristianstad 50 km, Malmö 80 km,
Helsingborg 75 km.

Priser
Vi uppskattar personlig kontakt.

Ring gärna för bokning och frågor:

1  : 070-3212524
2 .: 070-2778730
3  : 0451-65024

 

Välkomna!

Vägbeskrivning
FRÅN MALMÖ E22 mot Kalmar, Rolsberga väg 23 vänster.
Passera Höör mot Hässleholm. Södra avfart Sösdala-Häglinge. I
Sösdala vid Ica sväng vänster (skylt Norra Rörum). Efter Sösdala
kör rakt fram mot Maglö fortsätt till skylt Tyringe 13 sväng höger.
Kör 1,5 km skylt Svenstorp. Efter Svenstorps by vid postens gula
brevlåda sväng höger till gården, c:a 250 m.



FRÅN HELSINGBORG
Väg 21 mot Kristianstad, i Tyringe rondell sväng höger mot Norra
Rörum . Efter cirka 6 km skylt Sösdala 11 sväng vänster åk cirka
4 km. Före Svenstorps by vid postens gula brevlåda sväng
vänster till gården, c:a 250m.

GPS
(56.0744, 13.6090)
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