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Information
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Kategorier: Stugor
Position: 58.8833,17.5578

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S67115?A=2043646

Beskrivning
Trevligt semesterhus på Edanö med fint läge nära natur, fiske,
bad och Trosa stad. Huset ligger på en ö med bilförbindelse och
det är nära till havet överallt. Huset har stora sällskapsytor med
braskamin i både sällskapsrum och kök. Stora altaner runt huset
för både morgon och kvällssol. Bastu och badrum med dusch och
toalett, samt 3 separata toaletter. Poolhus med sovplats vid
insynsskyddad pool och uteplats. Stor tomt med fin trädgård och
gräsmatta för lek och spel. Barnvänligt havsbad med
minigolfbana och båtuthyrning på promenadavstånd. 5 km till Åda
golfbana med 18 hål. Flera slott att besöka i området. Det
kungliga slottet Tullgarn med ljuvligt vacker trädgård med
orangeri och restaurang. Från huset är det gångavstånd till den
idylliska staden Trosa med sin charmiga bebyggelse där det finns
bra affärer, caféer och restauranger. Promenader till hamnen och
längs Trosaån där många besökande båtar ligger längs kajerna. I
Trosa centrum finns turistbyrån med bra service och information
till dig som är på besök. Fint bibliotek finns i lokalerna vid
turistbyrån. Nära semesterhuset på Edanö finns fina naturstigar
och bra vägar för promenader och jogging. Det är lätt att besöka
Stockholm när du bor i Trosa. Busstation med buss till Stockholm
(1 timme) finns på 15 minuters gångavstånd från huset för den
som vill besöka huvudstaden under en dag. Bussarna avgår
ungefär varannan timme.
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