Mysigt hus i Totebo m. båt nära Vimmerby Västervik
Beskrivning
Mysigt hus med 60qm boarea, 2 sovrum + 1
sovsoffa i vardagsrummet, fullutrustat kök
och badrum med dusch på 1:a våning hyrs ut
vid kanten av Totebo nära Vimmerby och
Västervik i Småland, Kalmar Län.
Lanthandel, lekpark, boule-bana m.m. finns i
byn. Roddbåten som ligger i Nässjön (10
min gångavstånd eller 3 cykelminuter) finns
med. 900qm trädgård med uteplats, leksaker
och grill. DVD spelare i vårdagsrummet
tillsammans med DVBT mottagare för ett
antal svenska kanaler + SAT mottagare för
tysk TV. Barnstol, många inne leksaker,
böcker och tidningar. Gästtoalett och
tvättstuga finns på bottenvåningen. Jätte bra
för familier. Besök oss också på vår tysk
hemsida www.haus-varbacke.se
Vi talar svenska.
Vi ses förhoppningsvis snart.
MVH Andy och Katja

Kontaktinformation :
Andreas och Katja Winkler
Tel : 0046-(0)-490-61108
Mobil : 0046-(0)-730-740-496
Hemsida: www.haus-varbacke.se
E-Post: andy.winkler@gmx.de

Beskrivning av
området

Totebo ligger 2,5 mil ifrån Astrid Lindgrens Vimmerby och 4 mil ifrån
Västervik med sina vackraste skärgårdar i hela Sverige. I Totebo har ni
möjlighet att hoppa på Smalspåret som förbinder Västervik med
Hultsfred. Även en lanthandel samt köttaffär med vilt, lamm och
närproducerat nötkött finns i byn. Huset ligger i Televägen 3 utan någon
trafik. Nässjön ligger bara några hundra meter ifrån huset (3 minuter med
cykeln som finns i huset).

Vägbeskrivning

Här kommer våra GPS koordinater: N 57.631739 E 16.190232 eller N
57:37:54 E 16:11:25. Adressen är Televägen 3, 59092 Totebo. Totebo
ligger mellan Västervik och Vimmerby. Ta riksväg 40 och sväng av vid
avfarten "Totebo" (8km) eller ta E22:n och sväng av vid avfarten
"Hjorted". Ta sen vägen mot Totebo (9km). Använd gärna Google Maps
för att hitta den bästa vägen till oss.

Antal sänger

6st

Boarea m2

60 m2

Antal badrum /
Gäst -WC

1st / 1st

Pris per vecka,
lågsäsong

2500 SEK

Pris per vecka,
högsäsong

3500 SEK

Information om högsäsong mellan mitten av juni och 1:a vecka i september allt annat
lågsäsong. Skicka ett mejl till andy.winkler@gmx.de för att boka vårt
säsonger
hus eller besök oss på vår hemsida under www.haus-varbacke.se
Närmaste större Vimmerby (2,5 mil) och Västervik (4 mil)
ort/stad
Är husdjur
välkomna?

Ja

Är rökning
tillåten?

Nej

Land

Sverige

Plats

Kalmar Län / Småland

Typ av bostad

Villa / hus

Faciliteter :
Dusch
Frys
Grillmöjligheter
Kylskåp
Micro
Mobiltelefon täckning
TV
Tvättmaskin
Uteplats
Internet via USB Telia mobilt bredband (200 SEK / vecka)

Aktiviteter i närheten :
Badplats
Fiske
Lekplats
Vandringsleder

andy.winkler@gmx.de
www.haus-varbacke.se

