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Information
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Kategorier: Stugor
Position: 59.5363,17.4935

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S44781?A=2043646

Beskrivning
Renoverat, fräscht semesterhus med härlig öppen spis i
vardagsrummet. Stor, öppen altan i söderläge. Fin, barnvänlig
badstrand. Bra kommunikationer till Stockholm. Kanot och 4
cyklar ingår. Ägaren berättar: Från Bålsta är det enkelt att med bil
ta sig till Uppsala och besöka alla dess sevärdheter. Ett annat
populärt resmål är Mariefred och Gripsholm eller Enköping som
ligger nära och är känt för sina fina parker. Om ni tänker besöka
Stockholm är det enklast är att ta pendeltåg från Bålsta till
Stockholms Central. Resan tar ca. 40 minuter. Från Sth Central
går tunnelbanan som tar dig till många sevärdheter.. Ni kan även
besöka ABBA muséet, strosa runt på Djurgården, beundra det
mäktiga skeppet Vasa, åka en hissnande åkattraktion på Grön
Lund, se vaktavlösningen vid Kungliga Slottet eller varför inte
njuta av alla vackra föremål i Skattkammaren listan kan göras
väldigt lång. Gamla Stan ligger med gångavstånd från Sth Central
vilket gör att man  längs vägen får uppleva en fantastisk bild av
Stockholm. Eller varför inte välja en båttur ut i Stockholms
berömda skärgård. Vill du se mycket på kort tid? Välj  en ?hop on,
hop off ? tur med buss eller båt runt Stockholm. Allra viktigast är
ändå möjligheten att direkt utanför huset kunna gå ut i skogen
eller ta promenader längs Mälarens strand. Det finns många fina
platser längs Mälaren som ligger på cykelavstånd. Ta med
picknickkorgen och bara njut. Här får ni en semester som ger
både kultur, upplevelser och harmoni. Vägen till badplatsen och
båten (som ligger vid strandkanten) är kuperad.
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