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Information
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Kategorier: Stugor
Position: 57.3722,16.5492

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S06858?A=2043646

Beskrivning
Charmigt semesterhus med historia som ligger nära vattnet och
hamnen, en prisbelönad gästhamn, livligt besökt även av båtar
från andra länder. En kvällspromenad i hamnen ger chans till
samspråk med långfärdsseglare och andra. Musikkvällar ordnas
där, och det finns en utflyktsbåt som kan ta er ut till den
kringliggande skärgården. Vill man ha egen båt kan man hyra det
i hamnen och hitta sin egen lilla ö, för små öar är det gott om!
Huset har historia från 1600-talet och ett museum finns alldeles
intill hamnen med båtar tackel och tåg som berättar om
Figeholms gamla ärevördiga historia där bl a en gång Tsaren från
Ryssland sökte nödhamn med sin flotta. Ett naturskyddat
skogsområde inne i byn, Stenhagen, där träd och blommor får
växa ifred ger underbara promenader och upptäcktsfärder av djur
och natur och i närheten finns en oskiftad gård med sina djur att
besöka som sköts på gammalt sätt. Man kan bada nästan var
som helst, men vill man vara vid ett havsbad med sandstrand så
finns det på promenadavstånd, eller 5 minuter med bil. Tvärs över
gatan i detta kulturområde ligger ett Café som är ett museum i sig
och som bakar sina goda bullar i en gammal stenugn och där
man kan fika eller få sitt dagsfärska bröd på morgonen! Och bara
runt hörnet ligger en restaurang om man vill vara lat och vill man
handla eget är livsmedelsaffären lika nära! Ett större utbud av mat
och nöjen finns i Oskarshamn 15 minuter med bil och Västervik
en halvtimme därifrån. Till Oskarshamn går det också
regelbundet bussar från hamnen. Kalmar med Öland finns ca. 45
minuter bort och Astrid Lindgren och Pippi Långstrumps
Vimmerby finns också på kort bilavstånd. Detta hus har alla
möjligheter för en härlig semester! Är man fiskeintresserad så har
detta hus ett toppenläge. Här finns 9 håls golfbana vid havsbadet.
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