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Information
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Kategorier: Stugor
Position: 56.1598,15.213

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S20070?A=2043646

Beskrivning
Trivsam stuga belägen i skärgården 9 km sydväst om Ronneby i
Blekinge. Kombinerat all- och sovrum med utgång till altan.
Möblerad altan i trä delvis under tak längs hela södersidan på
huset. Mindre trädgård med plats för spel och lek. Cirka 300m
från stugan finns ett fint litet havsbad. Fritt fiske i havet. Större
allmänt bad cirka 3 km. I Ronneby kan ni shoppa, fika, äta på
någon restaurang. I Ronneby Brunnspark kan ni strosa runt i den
fina parken eller bada i Brunnsbadets, ett äventyrsbad som ligger
utomhus. På sommaren kan ni ta skärgårdsbåten från Ronneby
Brunn ut till havet via den vackra Ronnebyån ut till Aspan, Ekenäs
och Karön. För den som gillar att promenera finns Blekinge leden
som är en vandringsled som går genom hela Blekinge, bl a från
Ronneby till Järnavik. För den fiskeintresserade som bor i
trakterna av Ronneby kan välja mellan insjöfiske, havsfiske eller
fiska i strömmande vatten. Varje år lockas många fiskeentusiaster
från när och fjärran hit för att försöka fånga havsöring och
regnbåge i Ronnebyån. Tänk dock på att det är fiskeförbud
mellan 1 oktober till mitten av mars. Vill man försöka fånga de
riktigt stora är det ca. 37 km till Mörrumsån. För den som hyr
stugan ligger en roddbåt och väntar vid strandkanten ca. 300m
från stugan. Den är fri att använda. Tänk att ro ut en stilla
sommarkväll och njuta av havets dofter och kanske hitta en
undanskymd vik och ta ett kvällsdopp. För er som stifta närmare
bekantskap med skogens konung älgen är det ca. 40 km till
Räntemåla gård. Här får man under en timme lära sig det mesta
om detta ståtliga djur och även mata dem. Andra trevliga
utflyktsmål är Karlskrona, Eriksbergs vilt och natur reservat, Tjärö
mm. Stugan är belägen på värdens tomt i en blandning av
åretruntboende och sommarstugor. Ett mysigt boende i bästa
skärgårdsmiljö.
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