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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Stugor
Position: 55.6459,14.2624

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S11100?A=2043646

Beskrivning
En genuin stuga belägen på en härlig naturtomt i utkanten av ett
fridfullt fritidsområde. Stenshuvuds nationalpark och Knäbäcks
underbara strand finns alldeles i närheten. Läget är perfekt för
såväl barnfamiljer som sällskap som vill komma nära Österlens
vackra natur! Med en promenad på ca. 15 minuter genom
nationalparken och längs Rörums norra å når man havet och den
vackra stranden. Här reser sig också berget Stenshuvud i
bakgrunden och omgivningen är för många ett ljuvligt
smultronställe. Morgonsolens första solstrålar möter stugans
träveranda i österläge och är en perfekt plats att inta frukosten på
innan dagen tar vid. På Österlen finns det många utflyktsmål,
såsom Christinehofs slott och ekopark, medeltidsborgen
Glimmingehus, Ales stenar vid Kåseberga och flera
forntidsminnen såsom Havängsdösen och hällristningar vid
Järrestad och Simrislund. Österlen är signifikant med sin
småskalighet och det finns många små gårdsbutiker, öppna
ateljéer och konsthantverkare att besöka. Missa inte heller de
små mysiga fiskelägena längs kusten, såsom Kivik, Vik, Brantevik
och Skillinge, liksom den pittoreska lilla staden Simrishamn och
Ystad med sina mysiga korsvirkesgränder. Ta en paus på ett café
eller mysig restaurang och njut avgod mat och dryck, ofta
närodlat och lokalproducerat. För den golfintresserade finns de
fina golfbanorna Lilla Vik och Djupadal alldeles i närheten. Stugan
med sin praktiska planlösning har tre sovrum med två
enkelsängar i vardera rum. Köksdelen är i öppen planlösning med
allrummet och här finns både matbord och soffhörna med TV
samt en öppen spis att elda i vid mysdagar.
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