ACCOMMODATION

Rumma västkuststugor
– härligt läge vid sjön
Ekbacken
5+1 bäddar, 50 kvm

Standard / Utrustning

 Uteplats med möbler och grill
 Kylskåp
Storsjön. Ca 100 m från stugan finns bad som är
 Spis med ugn
för våra gäster och ägare. Här badar du från brygga  Braskamin
med badstege eller i en liten vik. Vid sjön finns
 TV
trädgårdsmöbler där du kan slå dig ner. Stugan har 2  Dusch och WC
 Våningssäng + 3 bäddar
sovrum med 5 bäddar + 1 extrabädd. Storstuga med
 Modernt fullt utrustat kök
braskamin och TV. Modernt kök med kyl. WC och
 Kaffe- och vattenkokare
dusch. Stor veranda. Stugorna ligger nära varandra.  Täcken och kuddar
 Wi-fi
Naturskönt boende i mysig stuga med utsikt över

Stuga Logen
4 bäddar, 50 kvm

Standard / Utrustning

Naturskönt boende med utsikt över Storsjön.

 Uteplats med möbler och grill
 Kylskåp
ägare. Bada gör du från brygga med badstege
 Spis med ugn
 Braskamin
eller om du hellre vill bada i viken. Här finns
trädgårdsmöbler att sitta i. Stugan har 2 sovrum  Dusch och WC
 Våningssäng + 2 bäddar
med 4 bäddar, storstuga med braskamin, mod
 Modernt fullt utrustat kök
ernt kök med kyl. WC och dusch. Stor veranda.
 Kaffe- och vattenkokare
 Täcken och kuddar
Stugorna ligger nära varandra.
Nära till badet som är för våra gäster och

FÖRETAG

ERBJUDANDE/SPECIALITET

PRIS EKBACKEN

PRIS LOGEN

Företag: Rumma Jakt, Fiske & Naturupplevelser

Bad ca 100 meter från stugorna. Fin vandring

Dygn: 750 SEK

Dygn: 600 SEK

Adress: Rumma Breviksudde

finns nära stugorna, naturreservat med 2 km van-

Vecka: 5 000 SEK

Vecka: 4 000 SEK

Postadress: 597 96 Åtvidaberg

dringsled och även fina vägar i skogen att vandra

Land: Sverige

och cykla på. Markerna är rika på bär och svamp.

Slutstädning: 800 SEK
Städning av båt: 200 SEK

Telefon: :+46 (0) 76 832 96 62
Webb: www.rumma.nu

TILLGÄNGLIGHET

Kontakt: Johnny Johnson

Vår och höst är för de riktiga fiske entusiaster-

Sänglinne: 150 SEK/pers

E-mail: johnson.johnny403@gmail.com

na. På sommaren är det bad, naturliv och här-

SÄSONG

GPS koordinater: N58° 10,68´ E16° 19,32´

ligt familjefiske som du ägna dig åt. Och olika

April – oktober.

utflyktsmål. Kräftfiske augusti – september.

Margret Segui

| +46 (0) 730 20 26 27 | margret.segui@gmail.com | www.margretsegui.com

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling: Europa
investerar i landsbygdsområden.

