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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Bo på lantgård
Position: 55.5412,14.2746

Kontaktuppgifter
Tel: 070-5875559
E-post: per.enochsson@swipnet.se
Hemsida: www.jacobsgarden.se
Facebook:
https://www.facebook.com/Jacobsg%C3%A5rden-165276571495
8818/

Beskrivning
Jacobsgården – tre separata lägenheter med totalt 15 bäddar för
ett underbart boende i hjärtat av Österlen
Vill du uppleva en härlig och avkopplande semestervecka i
genuin skånsk miljö med underbar natur? Då är Jacobsgården
strax utanför Simrishamn det perfekta valet för dig, dina vänner
och din familj.
Strax utanför den lilla byn Järrestad, sex kilometer från
Simrishamn ligger denna charmiga kringbyggda Skånegård med
underbar utsikt över Österlenlandskapet.Jacobsgården byggdes
1860 och är varsamt renoverad för att bevara den gamla stilen.
Det finns tre separata lägenheter att hyra, alla fullständigt
utrustade för självhushåll. Den mysiga grönskande innergården
utrustad med trädgårdsmöbler och grillar bjuder på avkoppling
och härliga kvällar. I den stora trädgården finns gungställning och
fotbollsmål för barnen. På Jacobsgården finns ett flertal cyklar
att låna för färd in till Simrishamn eller kanske till Glimmingehus,
Nordens bäst bevarade borg från medeltiden. Dessutom finns
inom gångavstånd Skånes bäst bevarade hällristningar.  Inom
några kilometers bilfärd från gården nås flera av Sveriges
vackraste stränder och ett flertal golfbanor av hög kvalitet och
Simrishamn bjuder på fina fiskevatten för alla trollingfiskare.

Priser
se hemsida

Öppettider
hela året

Vägbeskrivning
VÄGBESKRIVNING (se även karta på hemsidan)
Kör väg 9/11 från Simrishamn mot Ystad/Tomelilla. Efter ca 4 km
innan avtagsvägen mot Ystad tar du av till höger vid skylten
Järrestad. Passera  genom samhället och följ skylten mot
Gladsax (vägen svänger till vänster). Passera kyrkan på vänster
sida och precis när du korsat  järnvägsspåret  tar du till vänster in
på Järrestad-Stockholmsvägen. Efter ca 500 m svänger vägen
kraftigt till höger. Fortsätt ytterligare ca 500m uppför backen  och
ta sedan av in på vägen till vänster.  Framför dig ligger nu
JACOBSGÅRDEN .
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