Gustad Bed & Breakfast

Gustad Källgård är ett familjevänligt Bed & Breakfast vackert beläget
på den östgötska landsbygden väl avskilt från stad och trafik men
ändå nära till många populära utflyktsmål. Vi erbjuder ett trivsamt
boende i vårt rymliga hus och den stora härliga trädgården är perfekt
för grillkvällar och lek. Vi har öppet året runt.
Njut av lugn och ro i trädgården och lusthuset, vandra på de fina
vägarna kring gården, laga en god middag i det fina köket, ta ett dopp
i Sixtorpsjön eller ägna dagen åt utflykter i vår härliga omgivning.

www.gustad.se
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Huset, rummen och frukosten
Huset är stort och både sovrummen och de gemensamma rummen är rymliga.
När man bor hos oss har man tillgång till hela huset. I huset finns:
• 4 sovrum med plats för sammanlagt 8 personer.
• Stort kök utrustat för många gäster. Här finns allt som behövs för att tillaga och avnjuta
läckra måltider; kaffebryggare, vattenkokare, brödrost, microvågsugn, rymligt kylskåp
och frys, spis med ugn, diskmaskin och även en TV.
• Allrum med gott om sittplatser och en TV.
• 2 badrum och ett tvättrum med tvättmaskin och torktumlare.
I den härliga trädgården finns alla möjligheter för lyckade grillkvällar och gott om plats
för lek. Parkering finns intill huset. Boendet är rökfritt. Bredband ingår. Barnstol och
barnsäng finns att låna. Det är 4 km till närmsta affär.
På Gustad Bed & Breakfast väljer du själv hur du vill ha det med frukosten. För er som så
önskar ordnar vi med råvaror till en rejäl frukost. Ni väljer sedan själva när ni dukar fram
och äter, eller om ni vill att vi gör det. Specialkost ordnas för er som behöver.
Vi ordnar även konferenser för upp till 18 personer med de måltider som önskas.
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Se och göra
Det finns många populära utflyktmål på
nära håll när du väljer att bo på Gustad
Bed & Breakfast, till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mantorp park, 11,5 km.
Mantorps travbana, 10 km.
Flygvapenmuseum, 9 km.
Löt Gårdsmejeri, 7 km.
Gamla Linköping, 12,5 km.
Linköpings Domkyrka, 14 km.
Linköpings slottsmuseum, 14 km.
Linköpings golfbana, 11 km.

Vill man göra lite längre utflykter
rekommenderar vi bland annat Göta
kanal och Bergs slussar, 23 km. Och
något länge bort finns medeltidsstaden
Vadstena, som erbjuder mycket historia
på ett lättillgängligt sätt, 39 km.

Badmöjligheter
3 km från gården finns lilla Sixtorpsjön.
Där har vi anlagt en badplats och byggt
en bastu, som våra gäster är välkomna att
använda. Poolbad finns på Valkebobadet
i Vikingstad, 4 km från gården.
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Välkommen till
Gustad Bed & Breakfast
För att boka boende på Gustad Bed & Breakfast
ringer du till Merlinda Jakobsson. Om du inte
får svar, lämna gärna ett meddelande så hör vi av
oss så snart som möjligt.
Mobil: 0703 - 628768, Bostad: 013 - 800 29.
Det går också bra att kontakta oss via mail:
merlinda.jakobsson@gmail.com
Adress: Gustad Källgård, 590 48 Vikingstad.
Hemsida: www.gustad.se
GPS koordinater, decimalgrader:
58.3634, 15.4202.
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Mantorp
Mot Ulrika

E4 söderifrån:
Ta av vid Mantorp och följ skyltar
mot Vikingstad (vänster 1,1 km efter
avfarten).
Efter 8 km, i Vikingstadrondellen, sväng
höger mot Ulrika.
Följ Ulrikavägen i 1,8 km, vid Skylt B&B
(busshållplats Gustad) sväng vänster.
Följ vägen i 160 m till skylt Gustad Bed
& Breakfast, sväng höger. Ni är framme.
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E4 norrifrån:
Ta av vid Linköping Västra och följ skyltar mot
Linköping i 3,6 km, sväng sedan höger mot
Vimmerby (väg 34).
Efter 1,5 km, i Kåparpsrondellen, sväng höger
mot Vikingstad.
Efter 7,2 km, i Vikingstadrondellen, sväng
vänster mot Ulrika.
Följ Ulrikavägen i 1,8 km, vid Skylt B&B
(busshållplats Gustad) sväng vänster.
Följ vägen i 160 m till skylt Gustad Bed &
Breakfast, sväng höger. Ni är framme.

www.murhedinfo.se
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