Vägbeskrivning

Några bilder från Hunseröd

Hunseröds Bed & Breakfast
Hunseröds gård ligger naturskönt belägen
bland sjöar, ängar och skogar utanför
Perstorp i Skåne.

Från väg 21:
I Perstorp, mitt emot “Ättiksflaskan”, sväng söderut mot

Här bor ni i fräscha och nybyggda rum i det
gamla stallet.

Färingtofta från väg 21 och kör ca 8 km. Efter en s-kurva
är det skyltat “Hunseröd 1” och “Rum & frukost”. Sväng
vänster vid skyltarna och följ vägen 1 km. Det ligger en

Vi erbjuder avkoppling i en stressfri miljö,
men också många aktiviteter för den som vill.

sjö på vänster sida och gården ligger uppe i backen på
höger sida.

Öppet året runt.

Från vägen mellan Ljungbyhed - Norra Rörum:
Sväng norrut mot Perstorp ca 1 km väster om Färingtofta
kyrka. Följ vägen 3 km. Efter ett backkrön är det skyltat
“Hunseröd 1” och “ Rum & frukost”. Sväng höger vid skyltarna och följ vägen 1 km. Det ligger en sjö på vänster
sida och gården ligger uppe i backen på höger sida.
För dig som har GPS:
N56º 04’ 20’’ E013º 24’ 16’’

Hunseröds Bed & Breakfast
Hunseröd 1024
284 91 Perstorp
Telefon:
0435 - 770428
0733 - 207060
Fax: 0435 - 770428
Hemsida: www.hunserod.se
Mailadress: info@hunserod.se

Om Hunseröds gård

Våra rum

Det finns mycket att göra hos oss för den som vill
ha en aktiv semester. Här är några exempel:

Hunseröd ligger nästan mitt i Skåne och gården ligger
mycket naturskönt belägen i skogen, omgiven av våra
ängar och med utsikt över vår lilla sjö.
Hunseröds gård byggdes 1865 och stallet, som
gästrummen är byggda i, byggdes 1927. Under vintern
och våren 2005 byggde vi om en del av stallet till
gästrum, kök och gemensamma utrymmen. Vi strävade
efter att skapa moderna rum med hög standard men
samtidigt att bevara den gamla stilen inne och ute. I
början av sommaren 2005 tog vi emot våra första gäster
i vårt “Bed & Breakfast”.

Aktiviteter och omgivning
w Hyr kanot eller cykel hos
oss
w Ponnyridning
w Minicross för barn
w Fiska och bada
w Grilla på vår uteplats eller
vid sjön

Våra rum är inredda i det gamla stallet och de är döpta
efter vad som fanns där tidigare: Kobåset, Hästboxen,
Mjölkrummet, Sadelkammaren.

w Vi ordnar en flygtur över
Skåne i privatplan
w Promenera eller jogga
i skogen. Passa på att
plocka svamp när det är
säsong.
w Stavgång

•

Spela golf – Det finns fyra golfbanor inom 3 mil
och det är endast 7 km till närmaste bana. Vi har
golfpaket med logi och greenfee inkluderat.

w Alla rum har egen dusch och toalett. På rummet finns handdukar
och lakan.

På gården har vi många djur, bl a hästar, hundar, kor,
kaniner och grisar och i skogen runt Hunseröd kan man
om man med lite tur se älg, rådjur, harar, grävlingar,
vildsvin mm.
Naturen kring Hunseröd är otroligt vacker och varierad.
Här finns bokskog och granskog, öppna ängar och
hagar och många sjöar.
Oavsett om ni bara vill koppla av i lugn och ro eller om
ni vill njuta av naturen mer aktivt så kommer ni att trivas
här.
Välkommen till oss!
Catarina och Lars, Viktor och Oskar

w Frukost serveras i matrummet och ingår i priset. Intill matrummet
finns ett välutrustat kök för
våra gäster.
w Vi har ett allrum för våra
gäster med TV mm. Där finns
också en vedkamin och ett
stort akvarium
w Rökning är inte tillåten.
w Slutstädning ingår i priset. 
w Tvätt- och strykmöjligheter
finns.
w Egen häst och hund är välkommen.
w Det finns en gästdator med internetanslutning via bredband och ett
trådlöst nätverk på gården.
w Rummet “Sadelkammaren” är anpassat för rörelsehindrade.

Det finns mycket att se och uppleva i Skåne. Eftersom
Huseröd ligger nästan mitt i Skåne så är det inte långt
till något. Här är några exempel på platser man kan
besöka som dagsutflykter från Hunseröd. Vi hjälper dig
naturligtvis att hitta något som passar just dig när du är
gäst hos oss.
w
w
w
w
w
w
w

Hallands Väderö, Kullaberg och Nimis
Skånes Djurpark
Söderåsens Nationalpark
Skåneleden
Ugglebadet i Perstorp
Köpenhamn och Tivoli
Österlen

