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Information
Län: Kronoberg
Kommun: Alvesta
Kategorier: Stugor
Position: 56.7092,14.5974

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S25088?A=2043646

Beskrivning
Mysig stuga med utsikt över sjön Åsnen. Denna pittoreska
timmerstuga ligger i ett fågelrikt och naturskönt område cirka 30
kilometerfrån Växjö i Småland. Stugan är själfullt inredd och har
ett mysigt loft där du sover på tjocka madrasser med en
tempurbäddmadrass ovanpå. Till loftet tar du dig via en
trappstege och takhöjden är endast 1,80 meter. I anslutning till
stugan hittar du ett inglasat uterum och en härlig veranda där du
kan äta frukost och titta ut över den glittrande sjön. Sjön Åsnen
erbjuder både svalkande bad och fint fiske – har du tur kan du dra
upp en gädda eller två. Önskar du hyra båt eller köpa fiskekort,
kan du ta dig till Torne Camping som ligger cirka en kilometer
bort. Där finns även en fin badplats. Fågelentusiaster
rekommenderas att besöka naturreservatet Husebymaden som
även har ett utsiktstorn. Banvallsleden och Åsnen Runt erbjuder
fina cykelvägar i området. Passa också på att besöka den vackra
herrgården Huseby Bruk med sin fantastiska restaurang och
trädgård under vistelsen i en stuga vid Åsnen. I slutet av maj
2018 kommer Åsnens nationalpark att invigas. Detta område
omfattar Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra Åsnens övärld samt
den mytomspunna platsen Trollberget. Nationalparken
representerar ett sydsvenskt slättlandskap med gammal bokskog
och vanliga svampar, mossor och lavar. Här finns ett rikt fågelliv
med bl a fiskgjuse, lärkfalk, bivråk, havsörn, grågås, mindre
hackspett, skäggdopping mm.
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