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Information
Län: Örebro
Kommun: Askersund
Kategorier: Hotell
Position: 58.9588,15.0648

Kontaktuppgifter
Tel: 0583-40535
Fax: 0583-40009
E-post: info@perolofgarden.se
Hemsida: www.perolofgarden.se

Beskrivning
I det vackra Bergslagen, på gränsen till Sveriges sydligaste
urskog, Tiveden, omgiven av vackra sjöar hittar ni
PerOlofGården. Här finner ni lugnet som får omvärlden att kännas
långt borta. I den rökfria miljön på PerOlofGården finns utrymme
för nöje och avkoppling. Ta del av våra tillfälliga erbjudanden och
evenemang tillsammans med hela familjen och vännerna. Runt
och omkring Hotel PerOlofGården finns en barnvänlig
badplats,Lerbäcks Labyrint med 4200 gröna bok(häck)planter,
samt härlig terras med SommarCafé

Priser
Från priser:
Enkelrum från 635:00 sek: Dubbelrum från 835:00 sek

Öppettider
Reception 07:00 - 21:00

Vägbeskrivning
GPS-koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 58° 57.522´, E 15° 3.828´
WGS 84 decimal (lat, lon):N58.57522, E15.06381
RT90:6537688, 1457339
SWEREF99 TM:6535469, 503670
 
Med Enskilt transportmedel.
 Ifrån västra, norra och östra Sverige:
 E20. Från Göteborg, forbi Laxå och vid avfart 106  ta RV50 till
Jönköping och Askersund vid E20 mötesplats Brändåsen. Välj
Åsbro avfart, över bron till vägskylt Mariedamm, Lerbäck K:A och 
Hembygdsgård. Åk till vänster här. Vid första korsningen åk till
vänster. På östra sidan hittar ni POG efter 100 meter. 

I från södra Sverige:
 Från Jönköping ta RV50 vid Ödeshög till Örebro. Efter
Askersund ta RV 50 norrut till Örebro. Välj hoger vid Lerbäck
avfart SKYLT(after 14 km), under tunnel och fortsätt fram till
vägskylt Mariedamm, Lerbäck K:A och Hembyggård. Åk till höger
på korsningen. Vid första korsningen åk till vänster. På östra
sidan hittar ni POG efter 100 meter.
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