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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Stugor
Position: 55.4454,14.2527

Kontaktuppgifter
Tel: 0762007717
E-post: john@abooking.net
Hemsida: www.abooking.se

Beskrivning
Vår sommarstuga Kyhlstrand – en verklig pärla! 
Vi har også grannehus nr 10101 og 10112 og 10146
Kyhls strand ligger 17 km från Simrishamn, 6 km från Skillinge, 12
km från Kåseberga, ca. 30 km från Ystad och ca. 90 minuter från
Köpenhamn. 
Sommarstugan är på 230 m² och har alla faciliteter. Den ligger
bara 150 meter från stranden på en 1100 m² stor naturtomt. Det
går inte att se stranden från huset, men man kan njuta av
stillheten och höra vågorna brusa. 
Närmaste affärer och restauranger i fiskelägret Skillinge, 5 km till
livsmedelsaffär och bank, ridskola ca. 4 km. Det är ca. 25 km till
Ystads 3 golfbanor och tennisstadion kombinerad med badminton
och handboll. Satellit-TV och stereoanläggning/CD. Ljust och
trevligt inrett med träpanelväggar och ljusa möbler i skandinavisk
stil. Tvättmaskin och torktumlare, elvärme: vattenbåret golvvärme.

Vi som har stått för projektet Kyhlstrand har jobbat med
stuguthyrning sedan 1973, vi har byggt och byggt om flera hus för
att få fram en optimal sommarstuga. Sommarstugan på Kyhls
strand är den optimalaste och bäst lämpade sommarstuga vi har
utformat hittills. 
Tomten är på över 1100 m². Vi tar gärna emot ris och ros och
andra synpunkter angående sommarstugan.

Lugn och ro för hela familjen! 

När man är turist och hyr sommarstuga reser man ofta flera
familjer tillsammans, skall semestern bli lyckad behöver både
barn, ungdomar och föräldrar lite lugn och ro emellanåt. Här finns
massor av plats, både inne och ute. Tomten ligger i en lantlig
miljö. 

Semester och trivsel för alla 

Vi har satsat på bra sängar, sover man inte bra är det inte
semester. I de 7 sovrummen finns resårmadrasser som kan
sättas ihop med lås till dubbelsäng, eller så kan man ha sängarna
delade om så önskas. Klädskåp med stor spegel finns i alla
sovrum. Fönstren har persienner så att det går att få mörkt i
rummet även på ljusa dagen, så att de små kan få sin
välbehövliga sömn. 

Alla golv på bottenvåningen har klinkers med vattenbåren
golvvärme. Det gör att det blir en behaglig värme också under
höst- och vinterhalvåret, och att det är lätt att hålla rent.



Vi vill att våra gäster skall trivas och få en trevlig upplevelse. 

Välkommen till fina dagar och sköna nätter i Kyhls strand

OBS vi setter hos oss aldersgrense 23 år og kun utleie til familier
og voksne

Priser
fra SEK 6000til SEK 35.000

Öppettider
Hele året

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


