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Information
Län: Kalmar
Kommun: Torsås
Kategorier: Stugor
Position: 56.434,16.1078

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S06046?A=2043646

Beskrivning
Stuga i Djursvik där ni har 200m till havet vid Kalmarsund. Här
ligger denna stuga med ostört läge i lummig miljö. En stig går från
huset ner till havsbadet. Den här delen av Småland kallas även
en orörd pärla. Här kan ni njuta av lugn och ro i den sköna
naturen och vackra kusten. 5 km från stugan ligger
naturreservatet Örarevet. Det är en två kilometer lång landtunga
som går ut i havet. Här finns gott om enebuskar och är en
underbar plats om man gillar frisk luft, skön natur, spana på fåglar
och bada. Här finns grillplatser, så du kan ta med din egen
grillkorg. I närheten finn även vackra cykel- och vandringsleder
som går genom natursköna och historiska trakter. Här kan du
även bada, cykla, paddla kanot eller spela golf på någon av de 3
golfbanorna som ligger inom en radie på 30 km. Till Bergkvara är
det 10 km och här kan ni besöka Sjöfartsmuseum eller ta en
båttur och åka på sälsafari. Det är inte heller långt till Glasriket om
ni vill se hur man gör ett glas. Den närmaste hyttan är Nybro 45
km. Olika förslag på dagsutflykter är Karlskrona, 50 km, där ni
kan titta på Marinmuseet, Kungsholms fort, Blekinges vackra
skärgård mm. Åker ni norrut är det 40 km till Kalmar där det också
finns ett vackert slott och en vacker kullersstensbelagd äldre
stadsdel. När ni ändå är här kan ni ta bron över till Öland. Här kan
ni besöka Borgholms Slott, fyren Långe Jan, kungliga Soliden
med sin vackra park mm. Ca. 50m till S06045.
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