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Information
Län: Skåne
Kommun: Kristianstad
Kategorier: Vandrarhem
Position: 55.8205,14.0775

Kontaktuppgifter
Tel: 044-350060
E-post: info@degebergastugby.se
Hemsida: http://www.degebergastugby.se/

Beskrivning
Välkommen till mysiga och fullt utrustade stugor i Skåne. I
grönskande och natursköna Degeberga i östra Skåne hittar ni
våra stugor. Perfekta för en veckas eller några dagars
avkopplande semester i Skåne med golf och andra aktiviteter
eller bara slappa på altanen med en spännande bok och njut av
den underbara naturen som finns i området eller ta en promenad i
den fina hembygdsparken som ligger granne med stugbyn inom
promenad avstånd ligger också Forsakarsravinen med dess
orörda natur. Längre ner i byn ligger ett annat naturområde som
heter Söndreklack där delar av Bröderna Lejonhjärta är inspelad,
även detta område väl värt ett besök under er vistelse här.

Degeberga Stugby är idealiskt belägen vid Linderödsåsen, intill
Forsakar i Degeberga, med fullt utrustade stugor och modernt
vandrarhem beläget i underbar natur. De mysiga stugorna ger er
det bästa av Skåne med fina skogs- och strövområden alldeles
runt knuten. Stugbyn ger också stora möjligheter till
sportaktiviteter och motion, avkoppling och rekreation i trakterna
runt Degeberga finns ett rikt utbud av kulturminnen och
sevärdheter som är väl värda ett besök.

Eller varför inte göra en dagsutflykt till havet och Hanöbuktens
vackra stränder? Degeberga erbjuder en rad natur och
kulturupplevelser. Hembygdsparken erbjuder guidade
rundvandringar i en av Skånes största hembygdsparker, med
många välbevarade byggnader. Förutom den närliggande vackra
naturen är det inte långt till Österlen med bl a Brösarps backar
och Kivik, där den årliga Kiviks marknad äger rum i mitten av juli
och sista helgen i september arrangeras äppelmarknaden i Kiviks
hamn. På Österlen finns många andra utflyktsmål att njuta av

Vandrarhemmet inryms i samma anläggning som vår reception
som ligger i anslutning till stugorna.
Totalt finns 25 bäddar. Bäddarna är fördelade på 5 st.
4-bäddsrum och 1 st 3-bäddsrum samt 1 2-bäddsrum.
Gemensamt kök ger möjlighet till självhushåll. Det finns även en
matsal med plats för totalt 24 personer, fördelat på 6 personer per
bord, vilket ger möjlighet till att vara lite privat vid måltider. I
matsalen finns även en TV. I korridoren finns det dusch och WC,
både för damer och herrar.
Anläggningen är delvis handikappanpassad, bland annat med
ramper till ytterdörr och handikapp toalett.
På vandrarhemmet är rökning och husdjur ej tillåtet.
Under er vistelse på vårt vandrarhem så gör gärna ett besök på
Österlen som bara ligger 15 minuters bilfärd från Degeberga, där
finns mycket att titta på bl.a. Brösarps backar, Kivik med det
välkända musteriet som är väl värt ett besök samt det pitoreska



Simrishamn och ni som gillar Wallander filmerna så är ett besök i
Ystad ett måste det är ju där alla filmerna utspelar sig, så
Österlen är ett måste om man besöker Skåne under sommaren

Priser
Stugpriser 2015

Högsäsong (HS):        19/6-9/8
Mellansäsong (MS):  15/3-19/6, 9/8-4/10
Lågsäsong (LS):        1/1-15/3, 4/10-31/12

Per stuga & vecka: Per stuga & dygn:
HS: 6 100 SEK/Vecka       1 060 SEK/Natt   OBS ! Endast 1 natt   
1250:-
MS: 4 800 SEK/Vecka       930 SEK/Natt
LS: 3 700 SEK/Vecka        790 SEK/Natt

OBS ! Midsommarhelgen går det inte att boka endast 1
övernattning i stugorna men på vandrarhemmet är det ok.

Avbeställningsskydd          400:-/stuga måste beställas vid
bokningstillfället.

Weekend pris:
1/1-16/3, 24/10- 31/12   1300:-/2 nätter och vill man ha 1 extra
natt så tillkommer 500:-

För långtidsboende kontakta oss för prisuppgifter.
____________________________________________________
____ 

____________________________________________________
__________

Slutstädning:
1-3 nätter               350:-
4 nätter eller mer   600:-

Sänglinne:

100:-/set inkl. Handdukar
80:-/set exkl. Handdukar

Camping:
Husvagn/Husbil       260:-/natt  inkl. el
Husvagn/Husbil       230:-/natt
Tält                          160:-/natt
Tält                          180:-/natt inkl. el

OBS ! När det gäller camping så tänk på att vi inte har möjlighet
till latrintömning i dagsläget

Vandrarhemmet:
Vuxen                            255:-/natt
Barn under 15 år           200:-/natt

Om man vill ha rummet för sig själv tillkommer 100:-/natt/rum
(meddelas vid bokning)
____________________________________________________
_______________________________________________



Vi säljer även fiskekort till Helgeå som ligger 15 km från
Degeberga.

Dagskort                50:-
Veckokort             200:-
Årskort                  500:-
____________________________________________________
_______________________________________________

Tennisbanan:

60:-/timme           om man själv har racketar & bollar
100:-/timme         inkl. racketar & bollar
____________________________________________________
_______________________________________________

Cyklar:

100:-/dag
500:-/vecka
____________________________________________________
_______________________________________________

Konferenslokal:

Heldag                     1 000:-
Halvdag (4 tim.)        600:-

Festlokal                  1 000:-
Kök inkl. porslin       400:-
____________________________________________________
_______________________________________________

Nere vid vår reception har vi även en mini turistbyrå med många
förslag på utflyktsmål från Österlen i söder till norra Skåne, när ni
är här hos oss kom in och få inspiration till dagens utflykt och
fråga gärna personalen om ni undrar över något så hjälper vi
gärna till om vi kan.
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