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Information
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Kategorier: Stugor
Position: 56.218,15.2828

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20124?A=2043646

Beskrivning
Vanlig svensk familjevilla med braskamin, inhägnad trädgård och
liten balkong. Semesterhuset ligger i ett lugnt villaområde ca
1000m från Ronneby centrum. Det finns Apple TV i huset så du
kan streama från din dator eller mobiltelefon genom Wi-Fi som
finns i huset. Vackra Ronneby är en gammal stad med mycket
kultur. Du kan koppla av i Ronneby brunnspark eller göra härliga
utflykter i Blekinge skärgård med någon av turbåtarna som går ut
från bl a till Karlskrona och Karlshamn till någon av öarna eller en
rundtur i skärgården. Fint bad i havet med sandstrand vid
Ekenäs, Gö eller Millegarne. Vill du fiska har du nära till både i
Mörrumsån (t ex lax) och havet, Ronnebyån eller Skärsjön ca 5
min promenad från villan där kan du också hyra båt och köpa
fiskekort. Både i Ronneby och runt omkring finns flertalet
vandringsleder. Ett besök på Barnens Gård, Ronneby Brunn med
SPA, poolområde med vattenrutschkana, minigolf, stor lekplats,
grönområden med grillplatser och restaurang kan
rekommenderas, liksom ett besök på Ericsbergs Naturreservat.
Vill du shoppa eller flanera i någon av de andra kuststäderna når
du snabbt Karlshamn eller Karlskrona. Stugans läge gör också att
du enkelt når flertalet turistmål både i Blekinge, Skåne, Småland
och på Öland, t ex kan du ta tåget till Malmö eller Köpenhamn.
Vill ni utnyttja lokaltrafiken är det 30m till närmaste busshållplats
och 1,8 km till järnvägstationen. Till närmaste flygplats är det 6
km. Beroende på var du åker finns det långa fina sandstränder,
skärgård, skog och insjöar. Ett besök på Ebbamåla Bruk (56 km)
tar dig tillbaka till tiden för industrialiseringen, bruket är
förmodligen Europas bäst bevarade och mest kompletta
verkstadsindustri från den tiden. På Räntemåla Gård (33 km)får
du träffa vuxna älgar och kalvar. I Ronneby kommun finns många
strövvänliga naturreservat som erbjuder fina naturupplevelser.
Välj mellan kustlandskap, odlingsmiljö eller skog och sjö. Inom
reservaten finns iordningställda strövstigar, ofta med rast- och
grillplatser och många av dessa ligger inom en radie på 50 km.
Allemansrätten gäller inte inom ett reservat. Denna stuga erbjuder
många möjligheter både för semesterfirare samt naturälskare.
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