Hagestad 47/Österlen/Semesterlägenh...
https://turistmal.se/turistmal-1123.html

Information
Län: Skåne
Kommun: Ystad
Kategorier: Bo på lantgård
Position: 55.4137,14.1839
Kontaktuppgifter
Tel: 0730-207904, 0411-20790
Fax: 0411-20790
E-post: jenny@hagestad47.se
Hemsida: http://www.hagestad47.se
Beskrivning
5 st självhushållslägenheter mycket fräscha och med hög
standard.
Boendet ligger ute på landet mellan åkrarna.
Enskild väg, därför barnvänligt.
UNDANTAGET 6+2 bäddar, Pris 1.000 kr/natt eller 5.800 kr/v.
KVARNHUSET OCH GARAGET har vardera 4+1 bäddar, pris
800 kr/natt eller 4.800 kr/v.
LOGEN delvis handikappanpassad 5+4 bäddar, pris 1.000 kr/natt
eller 5.800 kr/v.
STALLET 8+3 bäddar, pris 1.200kr/natt eller 6.800 kr/v.
Sänglinne ingår.
Spjälsäng och barnstolar finns att låna i mån av tillgång.
Hund får följa med enligt överenskommelse.
Barnvänligt, mindre lekplats finns.
Tvättmaskin med torktumlare finns att boka.
Uthyres var för sig eller i kombination med varandra.
Här kan ni fira semester, ha kick off, släktträff/ kompisträff.
Totalt finns 27+15 bäddar.
Högsäsong v 27-32 är det veckouthyrning med bytesdag lördag.
Lågsäsong v 1-26 och 33-52 kan man hyra per natt.
Kolla in våran hemsida och blogg http://hagestad.blogg.se/
Ni är hjärtligt välkomna!
Priser
Från 800 kr - 4800 kr/dygn.
Öppettider
Helår.
Vägbeskrivning
Från Ystad kör ni mot Simrishamn (väg 9), efter ca 10 km (efter
Kabusa konsthall) tar ni av till höger mot Löderup. När ni har kört
genom orterna Ingelstorp och Valleberga kommer ni fram till
Löderups kyrka. Fortsätt rakt fram i fyrkorset, och kör genom hela
Hagestad radby. I slutet av radbyn ser ni en blå skylt till höger
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som är märkt med Gillshög 3. Precis ovanför den blåa skylten ser
ni en vit mindre skylt märkt med Gamla Mälarhusvägen. Sväng
höger ner på denna väg och kör 1,9 km tills ni ser en skylt med
texten Hagestad 47, invid en grusväg på höger sida. Sväng ner
på grusvägen, och kör 600 meter och ni är framme!

Från Simrishamn kör ni väg 9 mot Ystad. I Hammenhög tar ni
vänster mot Borrby. När ni kommer till Borrby svänger ni höger
mot Ystad. Följ vägen genom Borrby. Ungefär mitt i byn svänger
vägen och det är bara att följa med. Ni ska således ha
Sparbanken Syd till vänster och pizzerian till höger. Fortsätt rakt
fram i knappt 5 km tills ni ser en skylt märkt Hagestad. Strax efter
den skylten ser ni en blå skylt som är märkt med Gillshög 3.
Precis ovanför den blåa skylten ser ni en vit mindre skylt märkt
med Gamla Mälarhusvägen. Sväng vänster ner på denna väg och
kör 1,9 km tills ni ser en skylt med texten Hagestad 47, invid en
grusväg på höger sida. Sväng ner på grusvägen, och kör 600
meter och ni är framme!

Fastighetens adress är Gamla Mälarhusvägen 127-62, 271 77
Löderup
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