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Information
Län: Gotland
Kommun: Gotland
Kategorier: Stugor, Bo på lantgård
Position: 57.6421,18.4749

Kontaktuppgifter
Tel: 0498-261505
Fax: mob 0768-461505
E-post: fbserv@gotlandica.se
Hemsida: http://www.nickarvegard.se
Facebook: https://www.facebook.com/nickarvegard

Beskrivning
Fyra stugor utgör vår lilla stugby i Hejdeby. Två av stugorna med
8 bäddar och en med 4 och den fjärde med 2 bäddar. De större är
nu tv. permanentuthyrda men vi har två stugor ytterligare med 13
bäddar i. De större kan förses med extrabäddar vid behov. Vi har
även barnsängar.(2 st)Alla stugorna har spis och kök eller
köksavdelning. Tvättmaskin finns i alla utom Eremitstugan.
Eremitstugan tillkom under 2009. Den sist producerade,
Stenhuset, är färdigställd under 2011. Det är nu hög tid att boka
det som finns kvar att boka för 2020. Bredband finns nu i alla 
stugorna. Vi odlar även ekologiska grönsaker och jordgubbar. Du
kan läsa mer om oss på vår hemsida. www.nickarvegard.se. 
Nytt sedan 2012 är att Du kan välja ankomstdag själv. Boka minst
tre nätter under lågsäsong och fyra under högsäsong.

Priser
Priser varierar efter säsong och stuga.
Gå till vår hemsida för mer information.
Skicka ett mail så får Du svar.

Öppettider
E posta eller ring för vidare information. Kl 6,30 - 21,00

Vägbeskrivning
Åk väg 147 från Visby till Hejdeby ka. Kör vidare förbi
vägkorsning Bro/Endre och ytterligare 400 m. Sväng vänster efter
´avståndsskylten Slite 24´. 
Vi bor 400 m in på denna väg och stugorna ligger ca 100 m från
oss på olika håll.
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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


