Seværdigheder på Læsø
Læsø gårdferie

Læsø Saltsyderi www.saltsyderiet.dk

Ferie på
landet

Storhaven – den levende gårdbutik,
med mange aktiviteter for børn.
www.storhaven.dk
Rønnergården - rideture i naturen
www.naturridning.dk
Krogbækgård kursus og feriecenter.
Hvor der vises hesteshows, ride og
trækketure og gårdcafe med tilbud
om mad og musikalsk underholdning
onsdag og torsdag aftner i
højsæsonen. www.rideferie.dk
Safaritur med rønnerbussen på
Rønnerne. www.rønnerbussen.dk
Sejl med Seadog- fisketure og
sælsafari. www.seadog.dk
Læsø seaside golf. www.laesoegolfklub.dk
Mange spændende
kunsthåndværksteder.
Juuls gårdbutik med hjemmelavede
skinker og spegepølser. www.juulsgaardbutik.dk
Øen har 3 gode dagligvarebutikker,
samt tøj og brugskunstbutikker. Der
er flere gode restauranter med
lækker mad, samt et utal af
oplevelser i Læsøs skønne natur.

Læsø Gårdferie
V/ Kathrine Jensen
Tørkerivej 17
9940 Læsø

Ring og hør mere mellem kl.17-21 eller send en mail
Telefon: 21762988
E-mail: kathrine@laesoegaardferie.dk
www.laesoegaardferie.dk
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Tlf.: 21762988
kathrine@laesoegaardferie.dk

hygge, sjov... og afslapning

Lejlighederne
Priser
Dyrene på gården
Man kan dagligt komme og se til dyrene
om de har de godt og hjælpe med at fodre
dem mellem kl. 9.00 og 10.00 om
formiddagen.

Højsæson 20. juni - 28. august 2011:
Lejlighed med udstyret køkken med
plads til 6-8 personer inkl. strøm og
vand og brænde til brændeovnen.

Malkning foregår mellem 17.00 - 19.00 om
aftenen og kan overværes efter aftale

800 kr. pr. døgn

Beskrivelse af lejlighed:

Dyr på gården:

Lavsæson 28. august - 31. december
2010:

Lejlighederne er ikke luksuøse, men er alle
udstyret med det man har brug for i det
daglige.

Katte, hunde,
kaniner, geder,
hængebugsvin
skildpadde, heste
får, køer, kalve,
høns, ænder og
gæs

Lejlighed med 6-8 sovepladser
Der er køkken, badeværelse, rummelig stue
med brændeovn, sovesofa og tv og to store
værelser med sovepladser

600 kr. pr. døgn
Linnedpakke inkl. håndklæde

Køkkenet er med komfur, mikroovn,
elkedel, køleskab med lille fryser.
Det er en højstol og en baby/tremmeseng i
hver lejlighed.
Der er mulighed for at få vasket tøj, for 20
kr. pr vask.
Stor have med masser af plads til spil og leg
og hygge sammen med alle gårdens dyr.
Ideen med at tage på bondegårdsferie på
Læsø er, at være sammen som familie og
være i den fantastiske natur og friske luft og
opleve øens charmerende samfund. Så er det
at hygge sig med alle de søde dyr på gården
og se at de trives og har det godt. Her kan
hele familien få nogle gode oplevelser
sammen og få et lille afbræk fra hverdagen.

Lejlighed med udstyret køkken med
plads til 6-8 personer inkl. strøm og
vand og brænde til brændeovnen.

pr. person

75 kr.

Slutrengøring

500 kr.

Læsø Gårdferie
V/ Kathrine Jensen
Tørkerivej 17
9940 Læsø

Der er legeplads med sandkasse,
halmhule, havespil, rum med spil og
legetøj, bålplads og bålgrill ved
lejlighederne.
Der er meget børnevenlig, soppe-strand
ca. 1,2 km fra lejlighederne, samt
områder med søer og skov.

Ring og hør mere mellem kl.17-21 eller send en
mail
Telefon: 21762988
E-mail: kathrine@laesoegaardferie.dk
www.laesoegaardferie.dk
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