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Information
Län: Skåne
Kommun: Simrishamn
Kategorier: Stugor
Position: 55.5938,14.2031
Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S01194?A=2043646
Beskrivning
Denna stuga med sin öppna spis är härlig att fira sin semester i.
Den stora tomten erbjuder möjligheter till mycket lek och spel.
Huset ligger strax intill Gyllebosjön som är en bad- och fiskesjö.
Runt Gyllebosjön kan ni få se både älg, kronhjort och rådjur. Nu
när ni är på Österlen - varför inte ge er ut på upptäcktsfärd till
Kivik där ni kan få lära er mycket om äpplen. Kommer ni under
hösten kan ni få se den magnifika äppeltavlan som byggts upp av
många ton äpplen. Simrishamn är en liten, charmig stad med
många kulturella byggnader med restauranger och caféer.
Nationalparken Stenshuvud är väl värd ett besök, så tar er tid och
vandra runt. Utmärkt för en heldagsutflykt med matsäck. Under
påsken varje år anordnas Konstrundan där många av dagens
konstnärer på Österlen ställer ut sina målningar och skulpturer.
Dessutom spelades en del av Wallanderfilrmerna in på Österlen.
För barnen finns Tosselilla i Tomelilla där man kan åka
vattenrutschkana, bada och åka karusell mm. Vill ni ha mer att
göra så ta er till Ystad djurpark och varför inte ta ett bad i deras
stora bassäng. Ta också en tur till Kåseberga och avnjut en god
middag på rökeriet i hamnen och kom ihåg att besöka de
berömda Ale stenar. Därifrån har ni en fantastisk utsikt över havet
och klara dagar kan man se ända till Bornholm. Efter en skön dag
i Skåne känns det härligt att komma till stugans fina altan och
grilla samt ha något gott i glaset.
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