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BED & BOX I SYDÖSTRA SKÅNE

ALMLUNDEN BED & BREAKFAST
I ett naturskönt och fågelrikt område med närhet till Ystad, 
sandstränder och golfbanor hittar du Almlunden Bed & Break-
fast. Här finns det boende för upp till 4 tvåbenta gäster och 
boxar och hästmassör för de fyrbenta.

Adress: Gamla Lundavägen 492-12, Ystad
www.almlunden.se   •   info@almlunden.se
Tel: 0708-24 95 75 el 0733-86 10 34

POMONADALEN
Mitt bland äppellundar, bara någon kilometer från stranden 
kan du hyra en stuga och plats för din häst. Du och ditt säll-
skap bor bekvämt i Pomonalängan med 6 bäddar. Här finns två 
boxar lagom stora för ponnier och hagar för de större hästarna.

Adress: Rörum pomonadalen, Simrishamn
www.pomonadalen.se   •   frostimport@gmail.com
Tel: 070-172 04 93

KÖRSBÄRSGÅRDEN
Körsbärsgården har anor från 1700-talet och har troligtvis va-
rit en boplats redan på vikingatiden. Det nuvarande ägarparet 
förvandlade det gamla kostallet till ett Rum & Frukost. Hästen 
bor i hage och du i deras ombonade rum.

Adress: Eskerödsvägen 188, 297 95 Degeberga
www.korsbarsgarden.com   •   info@korsbarsgarden.com 
Tel: 044-35 15 44
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SVABESHOLMS KUNGSGÅRD
Svabesholms Kungsgård har gamla anor och fram till 1834 
fungerade gården som ryttmästarboställe. I närheten av Stens-
huvud nationalpark bor du och hästen i vacker miljö med till-
gång till hage, ridbana, ridhus och galoppstig.

Adress: Svabesholms Kungsgård, Kivik
http://www.svabesholm.se   •   stay@svabesholm.se
Tel: 070-638 42 04

ÖVEDS KLOSTER
Boende vid anrika Öveds kloster i ett hus med anor från början 
av 1800-tal. Bättre vandrarhemsstandard; kök/allrum, delad 
toalett och dusch. Rymliga hästboxar, spolplatta, sadelkamma-
re, upplyst ridbana och utmärkt uterit i skogsmiljö. Inga hagar.

Adress: Harlösavägen 585-15, Sjöbo
http://www.ovedskloster.com   •   info@ovedskloster.com
Tel: 046-630 02

TYLEHÖGS GÅRD
Tylehögs Gård är beläget strax öster om vackra Fyledalen och 
Kronoskogen, som bjuder in till härliga turer, lättillgängligt ut-
med väg 19. Hästhotellet inryms i en av de rejäla gråstensläng-
orna och består av murade boxar. Har ni egen bil med bodel 
kan ni ställa den här oss och köpa till el på plats. I annat fall 
finns Svampacampingen eller Tryde 1303 B&B intill. 

Adress: Tylehögs Gård, Tomelilla
http://www.tylehog.se   •   jens@tylehog.se  
Tel: 0708-56 97 68


