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Information
Län: Skåne
Kommun: Lund
Kategorier: Stugor
Position: 55.702,13.572

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S01890?A=2043646

Beskrivning
Härligt sommarhus på strandtomt vid Vombsjön nordväst om
Sjöbo i Skåne. Här kan ni sitta vid sjökanten och njuta av utsikten
ut över den 12 km2 stora Vombsjön. Ni kan bada från husets
båtbrygga och närmaste sandstrand (strand foto) ligger 6,5 km
från stugan. Vombsjön är känt för sitt rika fågelliv samt mycket
bra fiske av abborre, gädda, gös, m fl. Fiskekort krävs och kan
köpas av ägaren. Det finns möjligt att få se kronhjort, vita dovhjort
samt havs- och kungsörnar i skogarna kring Vombsjön. Många
slott och herresäten i närheten och det närmaste är Övedskloster.
Här kan ni vandra runt i den engelska parken eller på någon av
de många vandringslederna som finns runt om. För golfaren finns
9 golfbanor inom en radie på 32 km och till den närmaste Sjöbo
GK bara 10 km. Banan ligger i vackert skogsmiljö och är känd för
att var spelbar långt in på hösten. Stugans perfekta läge mitt i
Skåne ger dig möjligheten att, in om kort körsträcka, få uppleva
vita sandstränder på Österlen, fiskehamnen i Simrishamn, gamla
staden i Ystad, Universitets miljö i Lund samt shopping mm i
Malmö och Köpenhamn. Vombsjön har väldig hög kvalitet på
vattnet. Som dricksvattentäkt regleras vattennivåen året om, vilket
under hösten kan ge problem vid båtuthyrning. Vill du fiska under
din semester så prioritera perioden fram till 15 augusti.
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