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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Strömstad
Kategorier: Gårdsbutiker, Bo på lantgård
Position: 58.8672,11.364

Kontaktuppgifter
Tel: 070-6851964
E-post: elisabeth.arvidsson@telia.com
Hemsida: http://www.hammen.se
Facebook: https://www.facebook.com/hammensgard/?fref=ts

Beskrivning
Välkommen till Hämmens Gård! Vi är ett familjeföretag verksam
inom bärodling, stuguthyrning och jordbruk.

Rogivande lantgårdssemester nära hav och sjö, i kulturhistorisk
miljö. Nybyggd stuga, fullt utrustat kök. Frukosten finns i
kylskåpet. Servering enligt ök. Stor altan o trädgård till lek och
spel. Njut av bär från våra odlingar. Kanot & cyklar kan förmedlas
för hyra 20 km Strömstad/Koster. 25 km Tanumshede, Världsarv
Hällristningar, golf, etc

Vi har två jättefina stugor för uthyrning och en Gårdsbutik som
man kan besöka. Vi har även under våren 2018 installerat
Bredband och Bredbands Tv med ´Telias kanalpaket Lagom´samt
3 Norska TV kanaler i stugorna.

Vi rekommenderar även flertalet aktiviteter som finns i området
såsom att besöka Halden i Norge, Vandra och ta en cykeltur på
närliggande leder.
Vi kommer under sommaren 2018 ha tillgång till Islandshästar
som betar på ängen utanför huset.

Vi kan erbjuda en ´grill kväll.

Vi har ett forngravs område där det går att promenera igenom.

Naturen i området är vackert och Världsarvsområdet i Tanum
ligger inte långt bort!

Gården är besiktigad, godkänd och klassificerad av Föreningen
Bo på Lantgård.
Se våra certifikat på vår hemsida.

Välkomna!

Priser
Maila eller ring för prisuppgift
Lägsta pris/stuga 850 Kr/natt
Lägsta pris/Stuga 4500 kr/vecka
Frukost/person/dygn 100 Kr
Sänglinnen/person 60 kr
Slutstädning kan köpas för 400 kr

Öppettider
Besök vår hemsida för mer information.
Uthyrning av stugor hela året,  
Gårdsbutik öppen under sommarhalvåret, Ring innan besök



Vägbeskrivning
Se Reseplaneraren!
Kartan finns ockå på www.eniro.se
http://personer.eniro.se/query?what=wp&search_word=0526-271
00&geo_area=
sök på 0526-27100, Alt Hämmen 1, så får ni upp en likartad karta
Kort vägbeskrivning om Ni färdas norrut på E6:an .....
Kör till Skee, Cirkel-K macken, tag av E6 och kör in på väg 164.
Kör ca 1 mil sydost, tag av till höger vid vägskylt ´Björke 5´ km,
kör ca 800 meter in på denna väg, En skylt ´Hämmens Gård´
finns utmed vägen (Kan ev vara nedtagen)
En röd ladugård med 2 stugor, på höger sida, syns då uppe på
höjden.
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