B&B Gårdeby Stuteri
Pris:

Självhushåll

Vuxen:

300:-/natt o person

Barn 3 – 15 år

150:-/natt o barn

Barn 0-2

Gratis vi fixar extrasäng till föräldrarnas rum vid behov.

Om du tar med dig egen häst:

150:-/dygn exkl ev. strö/hö

Vi accepterar avbokningar av boende fram till klockan 18.00 dagen före
ankomst. Det går att hyra lakan för 50:-/st
Du kan städa själv men om du vill städar vi ditt rum vid avfärd för 50:- eller 500:- för hela lägenheten
efter en veckas vistelse.
Längre vistelse/ Hyra anläggningen för kurs
Hör av dig för offert
Vad finns?
Gemensamt kök med kyl och frysfack, vardagsrum och 4 rum med 10 bäddar..
Gårdeby stuteri ligger mellan Norrköping och Linköping i Östergötlands hjärta mitt i kultutbygden
med vacker natur att vandra eller rida i.
Vi kan ta emot dig med eller utan häst. Boxplatser och betesfållor finns. Paddock och rundkorall.
På gården finns hästar, gutefår och linderödsvin. Inom räckhåll har vi Söderköping med ”världens bästa”
glassrestaurang och ett rikt utbud av kaféer och restauranger, Kolmårdens djurpark, Norrköpings och
Linköpings köpcentra, flygplansmuséum och i närområdet finns slott och herrasäten att besöka och
mycket mer.
Standard som vandrarhem med sköna sängar, 3 toaletter samt dusch. Lägenheten/rummen ligger
en trappa upp, inte anpassat för rörelsehindrade.
Vi visar dig gärna djuren och vi kan ordna så barnen kan vara med när vi matar t ex grisarna som går
ute i hägn och bökar. Våra grisar och får är av svensk lantras, de är genbanksdjur. Vi har Nordsvenska
brukshästar och därutöver installade hästar av olika ras och storlek.
Det finns fin natur (rik svampskog) att gå eller rida i. Det tar lite styvt trekvart med bil till
Kolmårdens djurpark och knappt två timmar till Astrid Lindgrens värld.

Vägbeskrivning från E4
Gårdeby Stuteri ligger
mellan Norrköping och
Linköping
Närmsta stad:
Söderköping.
En del gps hittar inte rätt
väg Eniros gör det. Kolla
gärna vägbeskrivningen:

Vägbeskrivning:
Från E4 ta avfart 115.
Kör mot Söderköping.
Efter ca 1 kilometer sväng vänster in på väg 210 mot Söderköping.
Efter c:a 5 km kör höger mot Kvästad (avfarten är strax efter en backe)
Vid T-kors ta vänster.
Kör tills du ser skylt vänster mot Gårdeby Stuteri
Framme.

Stort och hjärtligt
VÄLKOMMEN
Ronny
011 71100
0708 29 33 98

