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Information
Län: Kalmar
Kommun: Hultsfred
Kategorier: Vandrarhem
Position: 57.5025,15.871

Kontaktuppgifter
Tel: 0495-12888
E-post: klostergard@telia.com
Hemsida: http://www.klostergard.se

Beskrivning
Borggården består av 4 lägehheter och sex stugor med, ca 70
bäddar, där man kan hyra rum, stuga eller lägenhet per dygn eller
vecka.
Här bor du till humana priser i naturskön miljö.
 

 
Nära till bad, friluftsliv, fiske, golf, sportanläggningar och med
gångavstånd till centrum.
Vi har även husvagnsplatser och tältplatser.
Kloster Gård ligger 20 km söder om Vimmerby.

Rum & Stugor
 
När du hyr hus, rum, lägenhet eller stuga av oss bor du mitt i
naturen, men ändå nära till affärer och annan service.
 
Vi har totalt 95 bäddar i lägenheter med 3-bädds, 4-bädds,
6-bäddsrum med eller utan toalett. Våra lägenheter har upp till 10
bäddar.
Du väljer själv hur länge du vill hyra - per dygn,
vecka eller längre.
Emils Modal ligger i anslutning till Borggården.
 
Härifrån är det inte långt till Astrid Lindgrens Värld, Det lilla lilla
landet, Alla vi barn i Bullerbyn, Emils Katthult, Glasriket, Stora
Hammarsjö- området med sina fiskevatten, golf, vandringsleder
och badplatser.
 
Nära till allmänna badplatser, mitt mellan två sjöar.
Ett stenkast från Hultsfredsfestivalen!

Äventyrsrunda på Kloster Gård
 
Kloster Gårds äventyrsrunda passar för alla åldrar.
Tävlingsgrenarna kan anpassas så att alla kan ha roligt och ändå
få känna av vildmarken och tävlingsmomentet.
 
Äventyrsrundan går igenom naturskön miljö, med skogens vilda
djur som åskådare och består av sju grenar.
Under rundans gång serveras kaffe och två smörgåsar eller
annan dryck.
Grillning och annan förtäring kan ordnas efter rundans slut.

Kloster gårds konferensanläggning är ämnad för de mindre
konferenserna.
Konferenssalen rymmer upp till 45 personer och i anslutning till



den finns även grupprum.
Salen är utrustad med white board och blädderblock. Overhead,
TV/video, stereo finns också
att tillgå. Beställning av utrustning sker i samband med
konferensbokningen.
Önskas tillgång till annan utrustning hjälper vi naturligtvis till med
att hyra in sådan.
 
Lugn och ro nära naturen, för en aktiv och givande konferens, du
väljer själv.
Kloster gård bjuder på härlig natur mitt i Småland och musikens
Hultsfred.

VI HÄLSAR ER VÄLKOMNA!

Priser
Se hemsida för aktuella priser

Öppettider
Se hemsida
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