1

HOLKEN

övernattning & boende centralt på Ven

Lilla HOLKEN

Stora HOLKEN
Välkommen till Lilla Holken och Stora Holken på Wollters väg 6, Ven.
Våra Holkar ligger fint inbäddade i vår trädgård, lite undan från Landsvägen. Här har våra gäster ett lugnt och fint boende men har ändå nära till
det mesta på Ven: stränder, hamnar, butiker, golf, konst, restauranger.
Här kan du boka en övernattning eller boende för flera dagar.
Lilla Holken har bäddsoffa/dubbelsäng i golvplan samt sovloft för 1 person. Egen ingång, dusch och toalett. Pentry med micro och kylskåp.
Stora Holken har bäddsoffa/dubbelsäng i golvplan samt sovloft för max 3
personer. Egen ingång, dusch och toalett. Komplett kök.
Uteplats med möbler och grill finns vid båda Holkarna.
Priser 2018:
Lilla Holken 350kr / person
Stora Holken 400kr / person
Barn 3-12 år 150kr
Stort badlakan + sänglinne kan hyras av oss för 125kr per set
bokning@holkenven.se www.holkenven.se

2

HOLKEN

övernattning & boende centralt på Ven

Hitta till oss:
Ordinarie båt med Ven-Trafiken går från Landskrona till Bäckvikens hamn.
Antingen tar ni bussen från hamnen, be att bussen stannar vid Holken/Wollters
väg, eller så väljer ni att gå eller hyra cykel. Från hamnen följer ni Landsvägen
cirka 2,5km rakt över ön. I Tuna by går Wollters väg in till vänster.
Holkarna finner ni vid 3:e huset höger sida.
Ankomst och Avresa:
Ankomstdag är det klart för inflyttning 13.00. Avresedag är det utflyttning 11.00.
Vi tar hand om våra gästers bagage fram till dess att Holken är tillgänglig, vill
man stanna längre på avresedag gäller samma - lämna bagage hos oss fram till
avresa! Vid avresa kan ni ta bussen till Bäckvikens hamn, den passerar
Landsvägen-Wollters väg cirka 30 min före båtens avgång.
Nyttiga länkar:
www.holkenven.se
www.ventrafiken.se
www.venscykeluthyrning.se
www.ventavlan.se
www.ven.se
www.handlarnsanktibb.se/
Knuts Ven-Foto och ett urval andra fotoalbum finner du om du följer den här länken:
https://www.flickr.com/photos/knut_s/sets/

Välkomna till Ven !
Nina och Knut Svensson

HOLKEN
Wollters väg 6, 260 13 SANKT IBB
www.holkenven.se
bokning@holkenven.se
070-685 4090 (+46 70 685 4090)
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