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Information
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Kategorier: Stugor
Position: 56.9479,13.7483

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S25047?A=2043646

Beskrivning
Fint semesterhus på Bolmsö med närhet till sjön Bolmen i
Småland. Ägaren berättar att huset är i mycket gott skick och
välutrustat samt ligger i en lantlig miljö på den egna gården.
Bolmsö är en fantastisk ö i sjön Bolmen med mycket historia och
anor ända tillbaks till vikingatiden. Här finns 365 öar att besöka
och ett flertal sandstränder runt sjön. Området erbjuder både ett
rikt sjöliv och en avkopplande lantlig omgivning med skog och
mark. Huset innehåller två sovrum. Ljus och fräsch inredning.
Braskamin finns för mysiga kvällar och värmepump för både
värme och svalka. Tvättmaskin i separat utrymme. Fin barnvänlig
badplats med sandstrand och brygga ca. 200m från huset. Sjön
erbjuder ett bra fiske efter gädda, gös och abborre. Roddbåt med
eller utan motor samt kajak kan hyras. Hamnplats finns i närheten
att hyra för båtar upp till ca 25 fot. Nära till bra bär och
svampmarker. Ridskolan i närheten ger möjlighet till ridlektioner
och turridningar. Gör gärna ett besök till westernstaden High
Chaparral eller vandra i nationalparken Store Mosse. Laganland
som ligger i närheten erbjuder Älgpark och för barnen ett lekland,
Buslandet. Trevlig shopping erbjuds i de närbelägna städerna
Ljungby och Värnamo. Astrid Lindgrens Värld är också värd ett
besök. Vill man äta fisk från sjön Bolmen kan man besöka
fiskrestaurangen i Tiraholm, ta färjan från Bolmsö till fastlandet på
Bolmens västra sida. Granne med S25046.
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