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Information
Län: Värmland
Kommun: Arvika
Kategorier: Stugor
Position: 59.5718,12.8353

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S45846?A=2043646

Beskrivning
Välkommen till Torpsand i Klässbol och denna stuga med
panoramautsikt över Värmeln och egen strandtomt med båt och
kanot som ingår. Flytvästar finns till både barn och vuxna (max 90
kg). Härlig brygga. Fiske från land och brygga får endast ske från
den egna tomten och man måste även ha ett giltigt fiskekort. Ett
semesterparadis för barnfamiljen som önskar lugn och ro. I
Värmeln finns det gott om fisk och har du tur nappar kanske en
gädda eller abborre. I skogarna runt stugan finns rikligt med bär
och svamp och har ni tur får ni kanske se älg eller rådjur. Arvika
ligger 25 km från stugan och här kan ni handla, gå på
systembolaget eller äta en bit mat. Varje onsdag och lördag
förmiddag (under säsong) sätter torghandlarna upp sina stånd, så
då kan ni handla närproducerade varor. Utanför Arvika ligger
Klässbols linneväveri som är ett av det sista damastväveriet i
Norden. Till Karlstad är det ca. 70 km och det är en trevlig stad
med flera shoppingmöjligheter och sevärdheter. I Värmland kan
den sportige få sitt behov stillat. Här kan man cykla, vandra,
paddla kanot, åka timmerflotte, rida, cykla mountainbike, spela
golf, upplevelsebada, fiska, åka båtbuss och mycket mera. Tyvärr
kan man inte ta med sig någon egen båt eftersom tomten är så
kuperad och man får inte heller använda grannens tomt för ev.
sjösättning. Om ni vill beställa slutstädning måste ni minst två
veckor före avresa informera husägaren om detta.
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