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Information
Län: Östergötland
Kommun: Boxholm
Kategorier: Stugor
Position: 57.9341,15.3066

Kontaktuppgifter
Hemsida: http://www.novasol.se/p/S09365?A=2043646

Beskrivning
Rustikt timmerhus med furuinredning 30 km från Österbymo i
Småland. Det finns totalt 8 sängplatser. Semesterhuset har ett
sovrum med en dubbelsäng, ett sovrum med två enkelsängar och
en bäddsoffa för två personer i allrummet. I det separata
bastuhuset finns det en bäddsoffa för två personer i relaxrummet.
Semesterhuset är vackert beläget vid sjön Sommen med
panoramautsikt och altan mot sjön. Nära bondgård med får och
kor. Från Tranås (34 km) kan ni under sommaren åka med på
härliga ångbåtsturer på Sommen och njuta av den vackra sjön.
Vid Tranås finns även en trevlig golfbana. Till Astrid Lindgrens
värld är det 54 km. Här kan ni vandra runt i parken och känna
igen de olika miljöerna där Emil, Pippi, Ronja, Karlsson på taket
och Bröderna Lejonhjärta levde. Fortsätter ni vidare mot Virum
kan ni där besöka en älgpark. Här kan ni åka på guidad safaritur
genom parken och se älgar och dovhjort på nära håll. Sjön
Sommen är en fantastisk fiskesjö och en fiske guide kan ordnas
till extra kostnad. Städning kan också ordnas till en extra kostnad.
Ni kan hyra sängkläder, en bubbelpool utomhus, bastu, roddbåt
med 5Hk motor samt en styrpulpetbåt med 80 Hp motor (ingen
licens krävs). För detta tar ägaren ut en särskild deposition samt
hyreskontrakt. Paketpris kan erbjudas. Maila ägaren i förväg om
ni är intresserade av detta.

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2023-05-24 02:05.

Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas

utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.turistmål.se


