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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Stugor
Position: 55.6852,14.2309

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S11132?A=2043646

Beskrivning
Detta trivsamma semesterhus med mycket ljus och härlig
atmosfär ligger fördelaktigt i Kivik på det vackra Österlen. Med
havsutsikt och ett stenkast från den mysiga lilla hamnen är det lätt
för hela familjen att trivas. Huset som är i tre plan har tre sovrum,
ett stort härligt kök och ett allrum med utgång till den plattbelagda
terrassen i söderläge. I den inhägnade trädgården finns både
studsmatta, sandlåda och gunga för leklystna barn. Huset är
utrustat med bekvämligheter såsom mikro, diskmaskin och
tvättmaskin. Det finns tillgång till Internet och skulle någon dag
vara kulen är det mysigt att samlas kring braskaminen i köket. Det
finns mycket att se och upptäcka i området. Kivik är ett gammalt
fiskeläge och att strosa längs de mysiga gamla gränderna
kantade av små byhus är en upplevelse i sig. I utkanten av Kivik
finns Kiviksgraven, en av Sveriges största bronsåldersgravar och
missa inte heller Havängsdösen ett par kilometer norrut. De
många äppelodlingarna är signifikanta för Kivikstrakten och den
ljuvliga äppelblommen på våren och sensommarens
äppelmognad och skörd lockar årligen många besökare.
Österlens många fina vita sandstränder inbjuder till både härligt
solbad och friska promenader längs vattenbrynet. Några av de
mest populära utflyktsmålen är Stenshuvuds nationalpark,
medeltidsborgen Glimmingehus och det mytomspunna Ales
stenar vid Kåseberga. Med 15 minuters bilfärd når man pittoreska
Simrishamn med mysig shopping och trevliga caféer och i hela
området finns det gott om små gårdsbutiker, hantverkare och
öppna ateljéer att besöka. Sommartid kan en tur med Ångtåget
på Österlen, dressincykling eller kanske en dagsutflykt till
Tosselilla sommarland eller Ystads djurpark vara en trevlig
upplevelse för den aktiva familjen. På granntomten byggs nya fina
skånska hus.
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