Charlotte.no

Overnatting med idyllisk beliggenhet
midt i ferieparadiset!

Utleie av leiligheter hele året.
Sommer og vinter. Døgn- og månedsleie.
Se vår hjemmeside for gjeldende priser.

Bakkane Gård

I hjertet av Brunlanes med kort vei til Stavern, Larvik,
Helgeroa og Nevlunghavn. Rett ved E18.

Til Porsgrunn/Skien

Dere er velkommen hos oss hele året!

Til Oslo

E18

E18

Larvik
Helgeroa

302
301
301

Nevlunghavn

Naturskjønne omgivelser og gratis parkering er bare noe av det vi kan tilby på
Bakkane Gård. Du bor midt i hjertet av Brunlanes, kort vei fra idylliske Stavern.
Og du har egentlig det meste i umiddelbar nærhet.

Stavern

Du finner oss på FV 302 mot Nevlunghavn og Helgeroa, 3 km fra Larvik.

På Bakkane Gård kan dere overnatte og slappe av
i landlige omgivelser. Familievennlige leiligheter.

Frokost med hjemmebakte
rundstykker – I gårdens

hovedhus serverer vi frokost
for de som ønsker det.
Tidspunkt etter avtale.

God plass til lek og moro!

Meget barnevennlig.
Vippehuske. Stor sandkasse
3x3m. Hoppepute. Utendørs
sjakk. Badminton og andre
ballspill. Fotballbane.

Bakkane Gård – Brunlanesv. 352 – 3267 Larvik/Norge
Tlf. 33 19 13 41 / 911 58 968 – E-mail: post@bakkane-gaard.no

www.bakkane-gaard.no

Badestrender, fine turområder og masse attraksjoner!

Lyse og trivelige rom – fullt utstyrt og møblert

Vinterisolerte leiligheter – 2 stk på 45 kvm. Den tredje leilighet er på 60 kvm (med 2
soverom). Flatskjerm-TV og trådløst internett. Bra lydisolert mellom leilighetene.

På Bakkane Gård jobber vi for at du og dine skal få et fint opphold. Den jobben starter
allerede før dere kommer. Et godt førsteinntrykk av leiligheten dere skal bo i er halve
feriefølelsen. Og derfor skal boligen både være ren og ryddig, praktisk og hyggelig.

Foldvik Gård – Hils på mange forskjellige STAVERN – Sommerbyen med gallerier og
dyr, hopp på en 136 kvm. stor hoppepute utstillinger på annet hvert hjørne

Hos oss kan barna leke fritt i trygge omgivelser. Fine uteområder med hagemøbler og
grillmuligheter legger grunnlaget for lange, flotte sommerkvelder. Opptil seks personer
kan bo i samme, romslige leilighet. Alle boligene er godt utstyrt. Og i tillegg har vi både
vaskemaskin, tørketrommel, fryseskap og strykemuligheter.
Siden 2003 har vi tatt imot familier, ektepar og venner på Bakkane Gård. Mange kommer
tilbake igjen år etter år. Noen spør etter «leiligheten sin» og kaller den «vårt andre
hjem». Men helt som hjemme vil du aldri få det. Du skal jo ha litt fri fra det også.

Mølen – Sterke naturopplevelser til alle
årstider og under alle værforhold

Soverom med god plass. Dobbeltseng (150x200) og køyeseng.
Garderobeskap. Max. 4–6
sengeplasser per leilighet. Alle
sengeplasser har dyne og pute.

Fullt utstyrt kjøkken med spiseplass.
Vask og rengjøring kan avtales. Leie av sengetøy fra offentlig vaskeri.
Kan disponeres fra kl 15 til kl 12 neste dag.

KYSTSTIEN – Unik vandreopplevelse. 32 km i
vakkert kystlandskap. Familievennlig

Nevlunghavn – Sitt på brygga i solveggen, Helgeroa – Marina og flere spisesteder. Båt
med en pose reker og med ro i sinnet
til Langesund

Bad med WC. God skapplass.
God plass i dusj. Varmekabler på
badet. Separat vaskerom med
vaskemaskin og tørketrommel.

Colorline – Fergeforbindelse fra Larvik til
Hirtshals i Danmark

Bakkane Gård er et godt utgangs
punkt for alt distriktet har å by på.
Det er kort vei til det meste.
Brunlanes er perfekt for sykkel- og
gåturer.
Spennende opplevelser for hele
familien er innen rekkevidde.

