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Information
Län: Kalmar
Kommun: Kalmar
Kategorier: Stugor
Position: 56.783,16.4018

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S35088?A=2043646

Beskrivning
Semesterhuset ligger fantastiskt vackert med endast 50 m ner till
viken som går in från havet. Vacker utsikt över Kalmar sund och
endast 20 km in till historiska Kalmar med många sevärdheter
och aktiviteter. Här hittar ni också ett stort utbud av restauranger,
butiker samt ett stort kulturutbud. Passa på att besöka t ex
Kalmar slott, Kalmar läns museum med regalskeppet kronan eller
ta bron över till vackra Öland. Detta är ett hus att umgås i och har
bl a ett generöst vardagsrum med stort fönster ut mot vattnet,
braskamin och öppet in till köket. Huset har också en väl tilltagen
veranda för soliga dagar och ljumma sommarkvällar. Båten och
kanoten som ingår i huset ligger nere vid bryggan bara att
stenkast från ytterdörren och de delas med S35087. I
omgivningen hittar ni vacker natur, bra bad, utmärkt fiske och
möjlighet till svamp- och bärplockning när det är säsong för det.
Här finns även många strövområden och möjlighet till
mountainbikecykling. För den cykelintresserade finns det två
kvalitets mountainbike som förbokas och hyrs veckovis direkt av
ägaren för 1000 SEK/vecka/cykel. Cyklarna passar personer som
är ca. 160-175cm samt 175-190cm och syns på en av bilderna.
Mer info fås av ägaren. Utrustning såsom hjälm, skor och andra
skydd ingår inte, endast komplett cykel med pedaler. Gästerna
ansvarar för ev. skador eller stöld. Reparation och service görs
hos vår lokala Trek återförsäljare i Kalmar mot självkostnadspris.
Huset ligger också på lagom avståndet för dagsutflykter till t ex
Astrid Lindgrens värld, Västervik och inte minst Glasriket. Detta är
ett hus att trivas i året om.
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