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Information
Län: Värmland
Kommun: Kil
Kategorier: Stugor
Position: 59.5664,13.3116

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S45822?A=2043646

Beskrivning
10 km från Kil och 25 km från Karlstad ligger detta mycket trevliga
semesterhus. I Karlstad finns rikt utbud av affärer, bl a IKEA,
kultur och nöjesliv och Kil finns alla nödvändiga affärer. Det är ett
väl insynsskyddat läge med mycket närbelägen privat badplats.
En rymlig fin extrastuga med stor veranda med utsikt över sjön
Fryken erbjuder 3 extra sovplatser. Besök gärna
Mariebergsskogen i Karlstad en stor park med djur, lek- och
badplats. Några av de utflyktsmål som finns i området är, t ex
Rottneros park, Selma Lagerlöfs Mårbacka. Nöjesfabriken med
ett av norra Europa största inomhus lekland och Sunne
Vattenland. Flera golfbanor finns inom 5 mils radie med Kils
golfbana närmast. Följ gärna med på en tur på Fryken med
ångbåten Freja. Goda möjligheter för bär- och svamp plockning
och fiske. Minigolf och lekplats 5 km. Wi-Fi finns att hyra för 200
SEK (20 EUR) per vecka. Det går även att hyra båt med eller
utan motor via husägaren.  Båt utan motor för 500 SEK (50 EUR)
per vecka.  Båt med motor och 5 liter bensin 1300 SEK (130
EUR) för 1 vecka.  Båt med motor och 5 liter bensin 2000 SEK
(200 EUR) för 2 veckor.  Båt med motor och 5 liter bensin 2500
SEK (250 EUR) för 3 veckor.  Inget återköp av icke använd
bensin.  OBS! Man måste i förväg informera husägaren om vad
man vill hyra/beställa. Detta gäller även Wi-Fi.
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