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Information
Län: Jönköping
Kommun: Gnosjö
Kategorier: Stugor
Position: 57.3428,13.7142

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S04357?A=2043646

Beskrivning
På stor sjötomt med utsökt och helt privat läge, ligger detta
semesterhus, endast 5 m från Sjöarpssjön med bad och fiske.
Beläget i närheten av Gnosjö i Småland. Från den delvis
överbyggda terrassen har du fin utsikt över sjön. Den egna båten
ligger vid stranden ca 30 m längre bort. Huset är trevligt inrett och
det finns bl a braskamin och bastu för skön avkoppling. Två väl
tilltagna sovloft med bra takhöjd. Här njuter man av stillheten,
närheten till naturen, plockar bär eller svamp eller bara tar
avkopplande promenader. Till Isaberg/Hestra med slalombackar
och längdåkningsspår, samt äventysbana och en älgpark är det
ca 11 km. Nationalparken ”Store Mosse” är väl värt ett besök.
Flertal andra utflyktsmål i omgivningarna. Ett drömhus för
naturälskaren med höga anspråk. Husägaren berättar: Mitt hus
ligger där en gammal kvarn en gång var belägen, fortfarande
finns stenhjulet där det maldes säd kvar i trädgården. Närheten till
vattnet och dess möjlighet till härligt fiske gör platsen underbar
under alla årets månader. När jag ser solen gå ned över sjön och
hör brasan knastra i bakgrunden då gör det mitt liv härligt.Jag kan
sitta på altanen och grilla samtidigt som jag kan se både älg och
rådjur komma ned till vattenbrynet och dricka sitt vatten. De dagar
då jag tar en tur med båten i sjön och jag hör hur vågorna
skvalpar samtidigt som årorna bryter mot vattenytan, de ger mig
en känsla av välbefinnande och harmoni.
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