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Information
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Kategorier: Stugor
Position: 57.609,18.2503

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S42289?A=2043646

Beskrivning
Villa i närheten av Kneippbyns Vatten- och Sommarland där
Pippis hus Villa Villekulla står. Båda sovrummen i semesterhuset
ligger på övre plan och rummet med dubbelsäng är ett
genomgångsrum. Det är lågt i taket i båda sovrummen, 1,80 m i
mitten samt snedtak. Värden har katt och bor i en stuga på
tomten. Från huset är det cykelavstånd in till Visby, så ett tips är
att hyra cykel och utforska omgivningarna samt Världsarvsstaden
Visby. Här finns Högklints vackra utsiktsplats med obruten
horisont. Vid Fridhem byggde Prinsessan Eugenie under mitten
av 1800-talet ett sommarresidens där hon tillbringade sina
somrar. Hon köpte upp angränsande mark och byggde ett
barnhem samt startade Gotlands sjukhem och Eugeniahemmet i
Stockholm. Numera är det en stiftelse som äger fastigheten och
på sommaren finns det ett kafé här, så man kan njuta av utsikten
under tiden man fikar. Man kan även ta med sig egen fikakorg
och gå längs med den steniga kusten, leta fossiler och se solen
gå ner i havet. Kusten vid Fridhem är en mysig plats för
picknickkorgen. Väljer man att åka in till Visby finns det mycket att
se och göra. Sitta på en uteservering, strosa runt i stan och bli
överraskad av den vackra staden. Här finns ringmuren, kyrkor,
ruiner, hus, rosor, havet att vila ögonen på. Det finns även en
massa butiker där man kan köpa gotländskt hantverk. Visby 4 km.
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