Upptäck landet och lugnet
Vad lockar dig till landet? Våra temaboenden
ger dig inspiration för en avkopplande eller
aktiv semester, mitt i naturen. Oavsett om du
reser ensam, med barn eller i grupp, sommareller vintertid: Våra gårdar erbjuder något för
varje smak och olika tillfällen.

GRUPPER & KONFERENS

Kick-off, teambuilding eller möten
i inspirerande miljö: Vi har plats
och tekniska lösningar för
gruppträffar och konferenser.
FRITID & FISKE

Äventyret finns aldrig långt borta.
Många av våra gårdar ligger nära
hav eller sjö. Bo bekvämt mellan
kvällsdopp och fisketur.
HÄST & RIDNING

Ta med hästen på din semester
eller låna en av gårdens. Flera
värdar erbjuder också turridning
i skog och mark.
PROVA PÅ LANDET

Upptäck charmen av att bekanta
dig med människor och djur på
gården. Klappa och mata djuren
och hjälp till i ladugården!
TA MED DITT HUSDJUR

Semester för två- och fyrbenta: Vi
förmedlar logi på lantgårdar där
ditt husdjur har en lika självklar
plats som resten av familjen.
VINTER PÅ LANDET

Höstlov, sportlov, jul och nyår:
Njut av tystnaden, lugnet och
naturen i vinterskrud. Brasan och
bastun värmer när det är kallt ute.

Ditt boende kan bli bas för en härlig vandringssemester!
Sök efter gårdar som ligger nära vandringsleder och låt
värden visa dig naturstigar i närheten.

Kontakt
Riksföreningen Bo på Lantgård
Org.Nr. 802018-3292
Tel. +46 72 50 40 30 6
info@bopalantgard.se
www.bopalantgard.se

Bo på Lantgård
GENUINA UPPLEVELSER

Bo på Lantgård
KVALITETSKLASSAT MED AX
Alla Bo på Lantgård-gårdar kvalitetsmärks i
form av 1 till 5 ax, vilket gör det enkelt för
gästen att välja boendestandard. 1 ax uppfyller
grundkraven som behövs för att bli medlem i
Bo på Lantgård. 5 ax är "förstklassigt" dvs.
hotellstandard. En kvalitetsmärkt gård har en
skylt med föreningens logga och gårdsnamn
väl synligt.

HÅLLBART BOENEDE
Över 100 unika gårdar i hela Sverige hälsar dig
välkommen: Foto: Mosshult Gabinusgården

Värdarna berättar gärna vad som händer på
gården och i trakterna. Foto: Kroksta Gård

Självhushåll

Bed & breakfast

Rå om er själva. Och hitta er "retreat"
på landet. I våra boenden med
självhushåll har du friheten att
bestämma själv över din dag. Stöka i
köket eller njut av skön häng på
uteplatsen. Värden lämnar er i fred,
men finns ändå nära ifall ni undrar
över något.

Koppla av och njut av personlig och
hemtrevlig miljö i våra gårdshotell
och B&B. För dig som vill starta dagen
med en rejäl lantfrukost och sedan
erövra världen. Även för alla som reser
i tjänsten erbjuder Bo på Lantgård ett
välkommet andningshål: Lugnt, men
ändå nära landsvägen.

Bo på Lantgård Sverige är en intresseförening
av ett stort antal medlemsgårdar som förmedlar
boende i gårdsmiljö över hela Sverige. Alla
gårdar är unika och erbjuder olika former av
logi till gäster från hela världen. Här möter du
alltid ett levande lantbruk med en tydlig
inriktning på miljö och hållbarhet.

DET NYA SÄTTET ATT RESA
Bo på Lantgård vill vara det självklara
alternativet för en hållbar semester:
Småskaligt, individuellt och mitt i naturen. När
"Svemester" och "country-chic" trendar, står
våra värdar redo med genuina upplevelser,
personligt värdskap och närproducerad mat.
Bo på Lantgård satsar på landsbygdsturism
sedan 1980.

