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Information
Län: Örebro
Kommun: Karlskoga
Kategorier: Stugor
Position: 59.4293,14.3343

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S45051?A=2043646

Beskrivning
Enkelt möblerat hus för 2-3 personer, beläget i mycket viltrikt
område. Nära till sjö. Möjlighet för erfarna ryttare att hyra häst.
Kristinehamn 25 km. Ägaren berättar: Om du vill ha lugn och ro är
detta platsen för dig!I ett hus vid skogens slut där kan du vila
ut....mitt i den värmländska naturen med skogen bakom knuten
och ängar och hagar med utsikt över Bjurtjärnsdalen. Vi lovar att
du nästan varje dag ser ett eller flera rådjur, några stolta tranor,
hör ugglor och andra fåglar. Har du tur möter du en älg eller ser
en bäver i sjön. Det gamla Brygghuset är sparsamt men trevligt
möblerat med delvis antika möbler från släktgården. På
morgonen äter du din frukost i solen på verandan vid
äppelträdgården.Om solen skiner kan du svalka dig med
jordgubbssaft under det gamla vårdträdet......Området bjuder på
gott om unika fotoobjekt i de vackra omgivningarna. Den gamla,
vackra, röda sockenkyrkan ligger på gångavstånd från
sommarhuset. Hästarna betar på ängarna vid sjön och du kan ta
en roddtur i Bjurtjärnen för att njuta av vita och gula näckrosor
som gungar på vattenytan.Hyresvärdarna (som talar engelska
och en del tyska) är mycket naturintresserade och tar dig gärna
med på en skogspromenad på fina stigar i den nära, bevarade
gammelskogen.På gården finns Storfors enda naturäng som
sköts på gammalt sätt med lieslåtter och räfsas för hand i slutet
av juli. En kväll under sommaren gör vi vackra gräskronor till
prydnad.
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