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Information
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Kategorier: Stugor
Position: 57.5047,18.4461

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S42499?A=2043646

Beskrivning
Stort trivsamt semesterhus med enskilt läge. Detta är ett härligt
boende för stora sällskap, men gott om utrymme både inomhus
och ute. Tomten är fullt insynsskyddad med stora lekytor och stor
terrass. Huset är en fördetta disponentbostad som användes
medan sockerbruket i Roma var i bruk. Roma är en bra
utgångspunkt för utflykter på hela Gotland, med ungefär 25 km till
havet både på väst- och östsidan. För badsugna kan vi
rekommendera både Tofta och Åminne havsbad och ingen
Gotlandsbesökare borde missa att åka till mysiga Fårö. Ett tips är
att starta tidigt, för att undvika kö till Fåröfärjan. På Fårö kan ni
besöka Bergmancenter där ni kan ta del av Ingemar Bergmans
verk, vid Norsta Aurar och Sundersand kan ni bada, kör till
Digerhuvud och häpnas över de mäktiga raukarna, Helgumannen
är ett fiskeläge som ofta syns å bilder från Gotland pga av sin
skönhet. Detta är dock bara en liten del av vad Fårö har att
erbjuda. Som ni säkert förstår har själva Gotland väldigt mycket
mer att erbjuda. Här kan ni strosa runt i den medeltida staden
Visby, handla närproducerade och ekologiska grönsaker i någon
gårdsbutik, stanna till vid en loppis, njuta av nybakade bullar på
stranden i Ljugarn, spela golf i Västergarn, När, Slite, Visby eller
Stånga, besöka gotlandsrussen på Lojsta hed, besöka någon av
de 92 medeltida kyrkorna som finns runt om på ön mm.
Husägaren berättar: Ortens stolthet är nog Roma klosterruin och
Roma kungsgård som ligger i anslutning till varandra. Ett trevligt
utflyktsmål med mycket historia. Även känd för sin årliga
Shakespeare utomhusteater i ruinen. Där finns även café,
hantverk, köksträdgård, lamm och souvenirer. Ca 30 min
promenad från huset. Går också bra att cykla eller köra bil dit.
Finns även en pilgrimsled som utgår därifrån. Lite kuriosa. På en
av öppna spisarna i vårt huset är ruinen avbildad. Även arkitekten
tycks ha hämtat inspiration från ruinen med sina bågformer. Från
Roma går också museitåg till Dalhem. Även det gångavstånd, ca
15 min.
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