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Information
Län: Halland
Kommun: Halmstad
Kategorier: Stugor
Position: 56.7602,12.6394

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S02737?A=2043646

Beskrivning
I Steninge, som ligger vid den vackraste delen av Hallandskusten,
finner du detta fräscha och välhållna semesterhus. Rymlig och
ljus planlösning med golvvärme i badavdelning och i ett av
allrummen. Huset har ett helkaklat badrum och tre ljusa fräscha
sovrum. Det ena allrummet, med soffa och tv, har också en
öppen spis, som förhöjer mysfaktorn. Från det andra allrummet,
med matplats, leder de stora glasdörrarna dig ut mot trädäcket,
vilket ger ett speciellt ljus in i huset. Huset har en stor altan varav
en del är under tak och dessutom utrustad med markis. Husets
trädgård i västerläge ger ett bra insynsskydd och havet skymtar
man mellan träden. Ett perfekt ställe att uppleva det bästa av
Hallandskusten under alla årstider! Det är 300m till
naturreservatet vid havet, som erbjuder en karg natur där hästar
och kor går på bete. I närheten av huset finns underbara
promenadstråk samt sju golfbanor inom 25 km radie. På bekvämt
gångavstånd finns salta bad från både klippor och sandstrand
samt två restauranger. Vuxencyklar finns att hyra – njut av alla
fina cykelvägar utmed havet. Många intressanta städer och
platser finns i närheten, som bl.a. Halmstad, Varberg med sin
fästning eller varför inte ta en tur till Borås Djurpark. På ca 30
minuter kommer du till Ullared, där Sveriges populäraste
besöksmål finns med närmare 5 miljoner besökare per år –
Gekås varuhus med låga priser, alla dagar, året om.
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