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Information
Län: Västra Götaland
Kommun: Grästorp
Kategorier: Stugor
Position: 58.2725,12.6555

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S50153?A=2043646

Beskrivning
Lantligt belägen semesterbostad vid jordbruksfastighet med
nötkött djur, hästar och höns i Västergötland. Här kan ni på nära
håll studera hur ett jordbruk fungerar. Denna mysiga stuga har en
härlig terrass och badtunna. Gott om plats för en större familj.
Nära till Grästorp med mycket fin golfbana. Halle och Hunneberg
är känt för sitt stora bestånd av Älg. Trollhättan, 33 km, åker man
till för shopping, nöjen Saab-museum och kanske framför allt
Fallens Dagar. Till Lidköping är det 44 km och här kan ni besöka
Rörstrands porslins bruk med sitt museum och andra sorterings
affär. Läckö slott med sin vackra slottsträdgård. Viktoria museum
som visar skärgårdens djur och växter, ett måste för både barn
familjer eller för personer som gillar djur och natur. I Spikens
fiskehamn kan ni köpa dagsfärsk och nyrökta fiskar. Vecka 27
samlas tusentals fordon från hela Europa på det största motor
mötet i Sverige, BIG POWER MEET. Skara ligger 48 km från
huset och för barnfamiljer så är ju Skara sommarland ett självklart
resmål. Aten i Gräfsnäs och Lundsbrunns järnvägar är ett bara
resmål för tåg intresserade. Borås djurpark ligger på 76 km
avstånd från huset och även det ett självklart val för barnfamiljer
men även vuxna som vill se elefanter andra vilda djur på nära
håll. För den som vill shoppa så ligger Alingsås 39 km från huset
med trevliga caféer och unika shopping ställen. För den som vill
hitta det unika så finns Nossebro 10 km från huset med sin retro
promenad och torgmarknad sista onsdagen i varje månad.
Hornborgasjön är ett annat resmål för den som vill se trandansen
på våren och studera fåglar hela sommaren på nära håll. Här
finns många gårdsbutiker som erbjuder, grönsaker, glass, ost
mm. Till Göteborg är det 107 km och här kan ni roa er på
Liseberg, Universeum, shoppa eller sitta på en uteservering på
Avenyn.
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