
Välkomna att övernatta hos oss!
Bo i något av våra fem rymliga rum,  

för 2-4 personer, med toalett och dusch.

Den lilla byn Skeppsgården 
ligger där Östersjöns vatten 

möter land. 

Avsides, enskilt,  
lugnt och fridfullt.  

Kanske  
dra upp lite  
strömming 

efter er  
frukost 

(april-maj) 
eller bara 
sitta och 

meta i  
glittret  

från  
vattnet.  

Packa en liten matsäck och  
vandra i den yttre skärgården. 

En av två delar av Östgöta- 
leden går utmed yttre  

kustlinjen, på Åsvikslandet.    

S K E P P S G Å R D E N  
B & B  

 
Välkomna att övernatta hos oss.  
Antingen kan ni bo i något av våra 
rymliga rum eller bo med familjen i vår 
lilla lägenhet.  

 

Den lilla byn Skeppsgården ligger där 
Östersjöns vatten möter land. Avsides, 
enskilt, lugn och fridfullt.   

 
Kanske dra upp lite strömming efter 
frukost (April-Maj) eller bara sitta och 
meta i glittret från vattnet.   

 

 

Packa en liten matsäck och vandra i den 
yttre skärgården. (En av två delar av 
Östgötaleden som går utmed yttre 
kustlinjen, Åsvikslandet).   

 

 

Våra rum är ljusa och ombonade. 
Lägenheten och ett av rummen har kök. 
Gratis kaffe och ett allrum för den 
regniga dagen, där finns spel, 
information och alltid en bra 
Internetuppkoppling.  

 

 

Toalett och dusch i alla rum 

 

Tel.:  +46 (0)123 773030 
E-mail: contact@skeppsgarden.se 
Web:  www.skeppsgarden.se och Facebook. 

Skeppsgården B&B är privatägt av Mats och 
Sylvie som har hjälp av Janne med den daglig 
driften.  

Vårt mål är att ni ska trivas och få en god 
natts sömn                                                  
- Om ni är missnöjda, prata med oss.            
- Om ni är nöjda berätta för era vänner. 



Våra fem rum är ljusa och ombonade, ett av rummen har kök.  
I allrummet hittar ni gratis kaffe, te eller choklad,  

men också kartor och information. 
För den regniga dagen finns pussel, böcker och spel.

Toalett och dusch finns på alla rum.

Telefon:    +46 (0)123 773 030
E-mail:     contact@skeppsgardenbb.se
Hemsida:  www.skeppsgardenbb.se
Facebook: @Skeppsgardenbb.se
Skeppsgården B&B är privatägt av Mats och Sylvie,  

som har hjälp av Janne med den daglig driften. 
Vårt mål är att ni ska trivas och få en god natts sömn.                                                  

- Om ni är missnöjda, prata med oss.            
- Om ni är nöjda, berätta för era vänner.


