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Information
Län: Skåne
Kommun: Landskrona
Kategorier: VIP-Kort
Position: 55.898,12.718

Kontaktuppgifter
Tel: 0418-72262
E-post: info@alltomven.se
Hemsida: https://www.alltomven.se/hem-privat/
Facebook: https://www.facebook.com/alltomven

Beskrivning
Välkommen till Ven – Paradis Ön i Öresund!

Gamlegård är en gård på södra kanten av ön Ven mitt i Öresund
& ligger ca 30-35 meter över havet och utsikt till Malmö och
Köpenhamn. När ni bor på Gamlegård har ni en lugn och
naturnära gårdsmiljö precis utanför dörren.

Vi har att erbjuda:
1st mindre stuga för max 4 pers
7st stugor för max 6 pers
1st stor stuga med kök för max 8 pers
1st 3 rums lägenhet på andra plan med kök för max 7 pers.

Vi hoppas även kunna erbjuda Glamping tält för 2 pers under
högsommaren, från midsommar och framåt.

Som boendegäst får du fritt utnyttja vår uppvärmda swimmingpool
och beachvolleybollplan. Vi har ett enklare allrum 5 meter från
poolen för upp till 40 personer med infravärmare. Perfekt till
grillmiddagar m.m.

Gården är en ombyggd lantbruksgård till en turist gård, med ett
hägn runt hela gården där det vandrar Mufflonfår, Highland Cattle
kor & kycklingar.

Här kan ni även äta och dricka ute vid vår swimmingpool medans
barnen badar och deltar i olika aktiviteter.
Det Gamlegårds lada är mest känt för är sina ”lavastenar”, vilket
innebär Ni får ut en tallrik med en sten som är 450 garder varm,
med er köttbit på, så ni steker köttet exakt som ni själva vill ha
det! Mycket populärt för både barn och vuxna.

Inom företaget har vi mängder med olika aktiviteter och priser för
att det ska passa så många som möjligt.
Exempel är våra 3-6 kamper som är uppdelade i olika kategorier
som skiljer sig i pris, tid och om det ska vara lite mer ”kul”
och/eller mer teambildande.

Nu har vi även Bubble balls & Pilbågskrig på Ven.

Om man vill göra aktiviterer samtidigt som man upplever den fina
miljön på Ven så är venexpiditionen en utmärkt aktivitet. Läs mer
om den på länken till höger som heter ”Venexpedition”.

Externt finns sen också på Ven:



Guidningar, visningar, konstnärsgård, kyrka, whiskey-provningar,
cykeluthyrningar och vi har även en väldigt fin golfbana med 9
hål!

Med Turistmåls VIP-kort får alla  20% på fotbollsgolf & fotbollsdart
aktiviteterna vi har på gården.

OBS! Gäller endast med Turistmåls VIP-kort.

Priser
Besök vår hemsida för mer information.

Öppettider
Besök vår hemsida för mer information.

Vägbeskrivning
Besök vår hemsida för mer information.
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