Värd att veta
När ni hyr stuga av oss, kommer ni till en lugn miljö med öppna fält och skogar. Ni kan
njuta av livet på landet på vår bondgård och får också gärna aktivt delta i arbetet på
gården.
Vi har för närvarande alpackor, mini-shettlandsponnies, highland cattles, getter,
kaniner, marsvin, kattor och en hund. Och det vill snart komma flera.
Standard
Stugorna har normal standard. Inredningen är enkel men bekväm. Porslin och bestick är
blandat. Bäddarna är bekväma. Garderobsutrymme och vardagsrum är begränsat.
Sovrummen är ganska små och inte alltid avskilda med en dörr. Varmvattenbehållaren är
inte så stor, så det kan bli lite väntetid om flera vill duscha samtidigt.
För att undvika missförstånd fråga gärna om detaljer vid bokningen.
Att beakta
På grund av säkerhetsskäl får inte fler personer än det som angivits i bokningen
övernatta.
Barn över 2 år räknas som 1 person. Utrustningen i husen är beräknad på angivet
personantal.
Före avresan skall huset städas. I annat fall kommer vi att debitera städningen..
Utrustning.
Stugorna är utrustade för självhushåll. Sänglinne, handdukar, toalettpapper, diskmedel
och liknande håller ni er själva med.
Möjlighet finns att hyra sänglinne och handdukar för 85 kronor per person.
Avfall
2 soptunnor finns för avfall.
Inköp
Närmsta livsmedelsaffär finns i Perstorp, 6 kilometer bort. Där finns bland annat ICA
och Konsum.
Öppet alla dagar.
Fiske
För fiske i de flesta åar och sjöar fordras fiskekort. Närmaste fiskemöjlighet finns i
Svenstorpssjön och Bälingesjön
Golf
Till Perstorps vackra 18-hålsbana är det ca 10 km.
Avstånd
Järnvägsstationen i Perstorp 6 kilometer. (med avgångar till Hässleholm och
Helsingborg varje timme).

Närmsta sjö ca 6 km
Närmsta badmöjligheter ca 6 km (Ugglebadet i Perstorp). Bälingesjön ca 1 mil. (fint,
barnvänligt insjöbad med båtuthyrning och kiosk)
Husdjur
Husdjur får medtagas. Hundar måste vara kopplade inne på djurens betesmarker.
Ankomst/avresa
Stugorna står till förfogande första hyresdagen från klockan 15.00 till sista hyresdagen
klockan 11.00. Ankomst och avresa är alltid lördag, såvida inget annat bestämts.
Priser
De aktuella priserna finner ni på vår hemsida www.alpakahof.com
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