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Information
Län: Blekinge
Kommun: Karlskrona
Kategorier: Stugor
Position: 56.3019,15.9326

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20121?A=2043646

Beskrivning
Vackert beläget hus på stor tomt i skogen, med bara en granne
ca 500 m bort. I allrummet finns en braskamin och i den öppna
spisen i uterummet kan du grilla. I ett av badrummen finns ett
hörnbadkar. Det finns även en stor modern bastu med
infrarödfunktion som är mycket hälsosam mot huden samt en
vanlig tradtionell finsk bastu. Bastun är utrustad med MP3, radio,
relaxbelysning och har även en discofuntion. Dessutom finns ett
biljardbord och på den stora tomten finns fotbollsmål, så man kan
spela fotboll. På tomten man kan även spela kubb samt
badminton och hoppa studsmatta. 2018 finns på övervåningen en
trampmaskin och en träningscykel, för den som vill träna lite. Njut
av härliga promenader i omgivningen, plocka bär eller svamp,
gott om vilt i området. Husets läge mitt emellan Fågelmara och
Kristianopel gör att du har nära till hela kusten med Blekinge
Skärgård att utforska. Semesterhus ligger nära gränsen till
Småland, du gör enkelt dagsutflykter till t ex Glasriket, Kalmar och
Öland med bl a Ölands Djurpark. Nära till Barnens Gård,
Karlskrona med bl a Marinmuseet och möjlighet att ta någon av
båtarna ut till någon av öarna, eller strosa runt, fika eller äta gott.
Ett besök på Aspö kan rekommenderas. Semesterhuset är enligt
uppgift ett av de äldsta husen i sydöstra Blekinge. Sovrum 2 är
genomgångsrum till sovrum 3. Här trivs den som söker lugn och
ro samt vill vara ifred. Det finns 3 cyklar att låna om man vill göra
utflykter i skogen.
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