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Information
Län: Skåne
Kommun: Trelleborg
Kategorier: Stugor
Position: 55.4051,13.4855

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S11482?A=2043646

Beskrivning
Fint litet semesterhus med härlig atmosfär och bedårande utsikt
över det vackra slättlandskapet i sydvästra Skåne. Vid bra väder
skymtas havet, vilket nås med ett par minuters bilfärd, eller varför
inte passa på att låna de cyklar som tillhör huset och utforska
några av de fina och cykelvänliga vägarna ner till havet och härlig
sandstrand. Huset är beläget utmed landsvägen men har en
mysig och delvis insynsskyddad uteplats med trädgårdsmöbler
och grill i söderläge, en perfekt plats att koppla av på och njuta av
de vackra landskapsvyerna. Husets gamla karaktär gör sig
påmind i låga takbjälkar och dörrposter liksom den genuina
köksinredningen med låg diskbänk. På ovanvåningen finns två
sovutrymmen med snedtak. Brant trappa. Sänglinnen och
handdukar ingår i hyran. För den som är pigg på utflykter finns
det mycket att se och göra i hela området. Besök gärna
Svaneholms slott och museum och gör en spännande natur- och
kulturvandring längs någon av slottsrundorna. Hästhagens
naturreservat erbjuder en av landets finaste ängsbokskogar och
för den historiskt intresserade kan fornlämningarna
Vemmenhögarna från bronsåldern vara ett intressant besök.
Abbekås golfklubb erbjuder en fin hedbana i ett varierande
landskap och för den som vill prova fiskelyckan finns det ?Catch
and release?-fiske i Svaneholmssjön. Fiskekort krävs. Passa
också gärna på att besöka den mysiga korsvirkesstaden Ystad för
trevlig shopping och mysiga fikaställen. Längs med kusten finns
flera mysiga små orter och hamnar att upptäcka och strosa runt i.
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