
 
  

Vill du veta mer om Stenrosgården  
gå in på vår hemsida 

www.stenrosgarden.se  

070-402 03 62 

Välkommen!  
Peter och Mikael 

 

Hyr semesterboende i hjärtat på Österlen nära Kivik och  
Stenshuvuds nationalpark 

  



 
Stenshuvud 97 m över havet, i mitten av bilden, sett från Kortelshuvud 80 m. 

På ett unikt läge i kanten av Stenshuvuds nationalpark ligger Stenrosgården 
härligt belägen mellan hagar och fält. Det är några kilometer till Kivik och 
gångavstånd till restauranger. En utmärkt bas för en rad olika utflykter och för 
att uppleva det vackra Österlen i sin egen takt. 

Gården från 1835 har till stor del fått bevara sin gamla charm och miljö. I de 
gamla längorna finns fem separata boende, lägenheter med takbjälkar, putsade 
väggar och oljade trägolv. Bo i en genuin atmosfär i några dagar eller kanske en 
vecka! Vi har öppet året om. 

 
Uteplats med kolgrill från lägenhet Östan. 

Lägenheterna Sunnan, Västan, Nordan och Östan är funktionella och stora. 
Sjuttio kvadratmeter fördelat på bottenvåning och ovanvåning. På nedre plan 
finns ett sovrum, vardagsrum, kök och badrum. Lägenhet Galleriet är mindre 
med vardagsrum, trinettkök och badrum på bottenvåningen och sovrum på 
ovanvåningen.  

I köken till Sunnan, Västan, Nordan och Östan finns spis med ugn, kylskåp med 
mindre frysfack och i övrigt utrustat för att vara bekvämt under vistelsen. I 
vardagsrummet finns TV. 

 
Vardagsrum med TV samt matplats från lägenhet Västan. 

En brant lofttrappa med halkskydd och räcke leder upp till andra våningen där 
det finns ytterligare två sovrum och en barngrind att stänga för trappan om 
man vill. I Sunnan, Nordan och Östan finns fem sängar och i Västan fyra sängar 
fördelade på tre sovrum i varje lägenhet medan Galleriet finns två sängar i ett 
sovrum. Barnsäng och barnstol finns (ej i Galleriet). I Nordan och Galleriet tar 
vi även husdjur. 

I Nordan och Östan finns braskamin att värma sig framför under kulna dagar. I 
övrigt värms lägenheterna upp med element. En avkopplande stund i solen på 
den härliga uteplatsen som är möblerad kan vara skönt. Eller varför inte 
använda grillen en ljummen kväll och avnjuta en härlig måltid tillsammans 
med vännerna eller familjen. Lägenheterna ligger avskilda från varandra och 
samtliga har egen uteplats. Oavsett om ni är en eller flera personer disponerar 
ni hela lägenheten under den tiden ni hyr. 


