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Information
Län: Öland
Kommun: Borgholm
Kategorier: Övrigt gratis
Position: 57.2321,17.0534

Kontaktuppgifter
Tel: 0485-22120
E-post: mellboda.gard@gmail.com
Hemsida: www.mellboda-gard.com

Beskrivning
Här kan du i genuit miljö leka, fika, handla, prova drakflygning,
delta på kurser och fira årets stora kalas på Mellböda Gård. En
riktig favoritställe för barnfamiljer och lekfullt folk i alla åldrar.

Gratis att upptäcka på vår gård:
Prova drakflygning
Gå på lina (s.k. slackline i trädgården)
Naturlärostationer med ”Grand insekt Hotel”
Gissa dasset
Lekplats i caféträdgården

Lekladan mot inträde 30 kr/barn (perfekt vid dåligt väder):
Lek köpman & köpgumma på lilla marknadstorg
Lek-som-förr-stationer
Bygg en variabel jätte-kulbana
Minirutschkana, m.m.

Kurser 2013 under högsäsongen (1 juli – 18 augusti):

Måndags kl. 10 	Gör en egen minidocka (till dockhus) 
Tisdags kl. 10 	Bygg din egen drake 
Onsdags kl. 10 	Bygg ett litet insektshus eller en flotte
Torsdags kl. 10 Bygg din egen drake 
Fredags kl. 10 	Kulor & Co: Gatuspel ur mormors tid

Avgift 100 kr inkl. material. Kurser hållas i cirka 2 timmar. Kom i
tid! Barn under 10 år i sällskap av en hjälpande person.

Kurser i Drakstyrning (2 linor, t.ex. skärmar och sportkite):
Vi erbjuder både nybörjarkurser och prova-på-drakflygning för
hela familjen ( 2 timmar inkl. 4 drakar). Ring innan för att kolla
bäst tillfälle (beror ju på vinden!).

Ponnyridning med Maja & Ebba
18/7, 25/7 och 1/8  kl. 15

Café Kex = frukost, lunch och fika!
På Café Kex kan du med gott samvete fika och till och med
frossa: Apfelstrudel, hembakade kakor med fullkornsmjöl och
råsocker, matiga smörgåsar och olika smårätter. KRAV-märkt
kaffe! För sommargäster serveras ett stort frukost dygnet runt!
Glutenfria och mjölkfria bakelser finns under högsäsong. I den
mysiga trädgården finns bredvid de vanliga utemöbler även en
hängmatta och en hammock för att koppla av. Kom och fika i vår
lummiga trädgård eller i caférummet!

Leksaksbutik Drakens Koja



Drakens Koja är Ölands enda drakaffär med runt 100 olika
drakmodeller ( barndrakar, sportkites, styrbara skärmar och
ovanliga designerdrakar) och mer än 60 olika vindsnurror. Vi
säljer även ett stort urval av annorlunda, fina och gammalmodiga
leksaker - roliga pedagogiska leksaker som du inte hittar någon
annanstans. Vi lovar!

Vår gård är rullstolanpassad och handikapsvänlig. Hundar på
koppel är välkomna. MC-folk ser vi gärna!

Priser
Gratis entré till gården, men olika avgifter för olika aktiviteter -
kolla på vår hemsidans aktivitetskalender.

Öppettider
25/6 - 25/8:  alla dagar kl. 9-18 
Påsk, Öland Spirar, Skördefest, Advent

Vägbeskrivning
7 km norr om Löttorp och 1 km söder om Böda, intill väg 136.
Busstationen Brännegatan (busslinje 106).
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