
En vecka mitt i naturen

Kom och njut av det goda livet mitt i Kolmårdens skogar,

bara en stenkast från Bråviken. Ni bor i ett mysigt litet torp

på gården i en underbart fridfull miljö med djur och natur. 

Nygran ligger ca 1 ½ timme söder om Stockholm. Det går alldeles utmärkt att åka kollektivt ända 

till Nävekvarn, 2 km från Nygran, där ni kan bli hämtade (Stockholm-Nyköping 1 timme med tåg 

eller 1,5 timme med buss, Nyköping-Nävekvarn ½ timme med buss). Eller också fyller ni bilen med

kompisar och familj och åker hit. 

I det lilla torpet kan upp till 5 personner bo (men fråga mig gärna ifall en/två extra person-er vill 

följa med). Standarden är enkel men genuin och charmig. 

Här kan ni vandra på Sörmlandsleden som passerar i skogen alldeles bakom stugan, skåda och fota 

fåglar och andra vilda djur, bada i havet, följa med på seglingstur eller bara njuta av den fridfulla 

naturen och livet på en liten gård. 

På gården kan ni köpa ägg från glada höns, grönsaker odlade utan kemikalier och sylt gjord på 

naturliga ingredienser.
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Nygrans lilla stugan

Ni bor i ett vinterbonat torp från 1800-talet

med mycket charm i behåll.

Utrustning

Spis med ugn

Mikrovågsugn

Kaffebryggare

Vattenkokare

Bäddar: bäddsoffa 2 pers i vardagsrummet,

3 sängar och 2 madrasser i loftet på

övervåningen (OBS: ej ståhöjd!).

Vedspis med spiskassett

Badrum med dusch och toalett

Tvättmaskin

Utemöbler, liten grill

Vatten, el, ved att elda med ingår.

Ingen WiFi men bra 3 eller 4G beroende på mobil/abonnemang.

Ingen svensk TV.

I närheten 

Sörmlandsleden går genom Nygran, i skogen alldeles bakom

torpet.

Badplatser: många fina badställen i närheten, den närmaste bara

1 km från Nygran.

Nävekvarn 2 km: Coop Nära, småbåtshamn, sommaröppna

caféer och restaurang, buss till Nyköping (½ timme).

Nyköping 25 km: allehanda handel, tåg till Stockholm (1

timme) eller Swebus (1,5 timme).

Kolmårdens djurpark 20 km.

Norrköping 50 km.
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Baspris för en vecka april-oktober 2019

En vecka för upp till 5 personner från söndag kväll till söndag lunch från 4500 kr

Extra:

• Sängkläder, hand- och baddukar: 100 kr/pers.

• Frukost  måndag  morgon  :  100  kr/pers.  (ekologiskt  kaffe/te,  ekologisk  mjölk  från

granngården, hembakat surdegsbröd, ekologiskt smör, hemgjord sylt, hemgjord yoghurt, ägg

från gården).

• Guidad promenad till havet: 200 kr för hela gruppen.

• Middag med gårdens produkter lördag kväll: 250 kr/pers.

Möjlighet  till  extra person, hämtning vid tåget  i  Nyköping eller vid bussen i Nävekvarn om ni

kommer utan bil, skjuts till Kolmårdens djurpark, matsäck om ni ska ut på utflykt: kontakta mig för

prisuppgifter.

Kontakt 

Christel Guillet

Nygran 

61195 Nyköping

073 684 63 62

christel.guillet@gmail.com

          Välkommen till Nygran!
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