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Information
Län: Skåne
Kommun: Båstad
Kategorier: Stugor
Position: 56.3753,12.7869

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S11268?A=2043646

Beskrivning
Semesterhuset ligger mitt på Bjärehalvön med vidunderlig utsikt
över fälten och hela vägen över Skälderviken till Kullaberg.
Stugan är väl utrustad och trevligt inredd med stora luftiga ytor
där den stora familjen eller träningsgänget lätt kan samlas.
Uteplatsen är väl skyddad för vind och insyn med en generös
häck. Här finns gott om plats för grillning och spel och lekar. Om
man söker en aktiv semester är läget perfekt med närheten till
Båstad och dess tennis och segling. För golfaren finns 6
golfbanor inom några mils radie. Cyklister och cykelklubbar har
hittat hit där nästan alla småvägar är asfalterade, med kuperad
terräng och vackra vyer. Kattegattleden går längs kusten hela
vägen upp till Göteborg. Vandringsleder finns utanför knuten i
form av Skåneleden liksom andra leder och strövområden som
Sinarpsdalen som bara måste upplevas. Grevie Backar med sina
blåsippor på våren är unikt. Havet bjuder på segling och vill du ge
dig ut själv, finns fiskebåt att hyra i Kattvik eller kan du fiska vid
kusten eller i Stensån. Sälsafari finns från Båstad och Torekov.
Åk runt till Bjäres duktiga bönder och mathantverkare för att köpa
färska grönsaker, ost och kött. Om du inte vill laga maten själv
finns ett stort urval matställen i alla prisklasser. Kvinnaböske krog
ligger på gångavstånd från semesterhuset. Urvalet för en riktig
svensk ?Fika? är rejält med runt 20 olika ställen att välja på.
Andra utflyktsmål är Hallands Väderö, Hovs hallar och Norrviken.
Kultur och musik evenemangen finns det extra mycket av under
sommarhalvåret. Många konshantverkare har valt att bosätta sig
på Bjärehalvön varför utbudet är stort och gallerierna många.

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


