Gjesteleiligheter i idylliske Sponvika
Gjesteleiligheten ligger vakkert til ved sjøen i idylliske Sponvika, en gammel
fiskerlandsby fra tidlig 1600-tall med hvitmalte trehus, trange gater og hyggelige
hager i et maritimt miljø. Sponvika ligger like ved grenseovergangen til Sverige og
har fine områder for bading, fisking, sykling, vandreturer og båtturer i skjærgården.
Kort sagt: et fint sted for ferie og rekreasjon og å samle nye krefter!

I Sponvika «sentrum» – 5 minutters gange fra vår eiendom, ligger lekeplass, marina,
pub (Sponvika vertshus) med matservering, som er åpen i sommerhalvåret. På
bryggekanter arrangeres det quis og konserter om sommeren.

Badeplassen i Svalerødkilen er en av to badeplasser i nærområdet.
Leilighet 1, er på 45 kvadratmeter, og har to sengeplasser i ett soverom.
Leilighet 2, er på 65 kvadratmeter, og har fire sengeplasser fordelt på to soverom.

For begge leilighetene gjelder følgende:
Fasiliteter:
Begge leilighetene er utstyrt med røykvarslere, brannslokkningsapparat og
branntepper, TV, samt møbler på uteplass. Sengene er ferdig oppredd, og hånklær
finnes på stedet.
I nærområdet finnes to badestrender, opplevelser og aktiviteter som Fredrikssten
festning i Halden, Slusetur med turistbåt på Haldensvassdraget, Badeland i Norge
(Sarpsborg) og Sverige, opplevelsessenteret Inspira i Sarpsborg, Gamlebyen i
Fredrikstad, Tusenfryd fornøyelsespark ( i underkant av en time med bil herfra), tur til
Koster-øyene, allsang på grensen, to golfbaner m.m. Brosjyremateriell om dette
finnes i leiligheten, eller på visithalden.no
Avstander:
Sjø: 100 m
Badestrand: 7- 800 m
Pub/vertshus/marina (i sommersesong): 400 m
Lekeplass med balløkke, husker m.m. 400 m (ved pub/marina)
Butikk: 3 km
Halden by: 11 km
Riksgrensen: 2,5 km
Golfbane: 13 km
Husregler:
• Leilighetene leies ut til voksne ordensmennesker, (barn må være over 12 år på grunn av to store hagedammer).
• Leietakere må kunne kommunisere greit på et skandinavisk eller engelsk
språk! Utleie til russ er ikke aktuelt!
• Leiligheten- og eiendommen - er røykfri. Det ikke er heller ikke aktuelt med
festing og partystemning.
• Det er ikke tillatt å medbringe kjæledyr
• Vi synes det er hyggelig når våre gjester rusler en tur i den vakre hagen, som
inneholder mer enn seks hundre ulike og til dels sjeldne planter. Hagen er
imidlertid å betrakte som et besøksområde, og er ikke til fri benyttelse som
oppholdsområde eller lekeområde.
• Barn kan også besøke hagen, men kun i følge med voksne/foreldre.
• Innsjekking etter kl. 15.00, utsjekking innen kl. 12.0
Ved forespørsel om leie, ønskes opplysninger om:
• fullt navn (og gjerne alder) på alle gjester
• litt om hensikt med oppholdet
• bekreftelse på at husreglene er akseptert
Velkommen til et riktig hyggelig opphold i Sponvika!
Eirin og Lars Bjerke.

