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Information
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Kategorier: Bed and Breakfast
Position: 59.6928,18.2698

Kontaktuppgifter
Tel: Mob: 070 699 0941
E-post: sparrens.bedandbreakfast@gmail.com
Hemsida: www.sparrens-bedandbreakfast.se
Facebook: https://www.facebook.com/SparrensBedAndBreakfast

Beskrivning
Välkommen till Sparrens Bed & Breakfast!

Här vid den idylliska sjön Sparren  inbjuder Sparrens Bed and
Breakfast dig en lugn och fridfull tillvaro med ett varmt
välkomnande och hög komfort.

Detta charmiga gamla hus från tidigt 1800-tal har vackra vyer
över trädgården, parken,  sjön och angränsande betesmarker.

Sparrens Bed and Breakfast ligger idealisk till för dagsutflykter till
Stockholm, Uppsala, Norrtälje och även till skärgården för er som
kommer med bil.
Cykelturer och skogspromenader kan locka till behaglig motion
och kanske sedan till ett bad vid vår egen sandstrand.

Sparrens Bed and Breakfast har ett rökfritt boende.
Båda hund och katt bor här också.
Frukost, sänglinne, och handdukar ingår.

Vi har fem söta rum med sköna sängar och på sommaren även
en liten sjöstuga med fyra sängar.

>

Viktorias Rum      har två sängar, bäddsoffa, bord & stolar. Det
finns
                                  en TV med många kanaler   och en stor,
                                  alldeles egen balkong.   
                                  2 400:- tre eller fyra pers. per natt. 
                                  1 900:-  två pers. per natt.
                                     900:- en person per natt. 
                            
Mathildas Rum    har två sängar och ett eget badrum. 
                                  1 400:- två pers. per natt.
                                     700:-en person per natt.

          
Elsas Rum             har tre sängar  med tillgång till dusch
                                  och toalett.
                                  1 700:- tre pers. per natt.
                                   1 300:- två pers. per natt.
                                     700:- en  person per natt.

Emils Svit     med fyra sängar i tre angränsande rum. Privat dusch
och toalett.
                                   1 900:- tre pers. per natt.



                                   1 500:- två pers. per natt.
                                   

Alexanders Rum  har en enkelsäng   med tillgång till stor dusch
                                   och toalett.
                                   700:- per natt.

Sjöstugan               har fyra sängar med tillgång till dusch 
                        och toalett uppe vid stora huset.
                              1 200:- per natt med egna sovsäckar
                              2 000:- per natt med bäddat sängar

Barn i delad säng, 200:- per natt.
Babysäng finns att låna.
Hundar/katter är också välkomna i vissa rum. 50:-tillkommer.

Vi är ett litet familjeföretag där miljön och  våra djur  har en viktig
plats och där våra gäster ska  få känna sig som del i familjen.

Vi har fem tillgängliga rum med plats för upp till tio personer och
även en liten röd stuga vid sjön med plats för fyra personer.

Det finns gott om parkeringsplatser vid huset.
Vi kan efter överenskommelse och ett litet avgift,  hämta gäster 
som kommer med tåg till Kårsta station, eller med buss till Rimbo.
Vi  hämtar och lämnar även gärna på Arlanda flygplats. 

Sparrens Bed and Breakfast ligger 55 km norr om Stockholm och
ungefär lika långt från Uppsala.
Rimbo är vårt närmaste samhälle och dit tar det endast 15 min.
med bil.

Vi har öppet året runt men föreslår förbokning.

Vi  tar kreditkort men föredrar helst kontant betalning vid ankomst.

Vi ser fram emot att ha dig som gäst och önskar dig en trevlig
vistelse!

Öppettider
Året runt.

Vägbeskrivning
GPS 
N:59-692785
E:18-269720
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