SVE / ENG

SVERIGE
FINLAND

SEMESTER MED HÄSTEN?
INGA PROBLEM!

ÅLAND

Vi välkomnar både dig och din häst på semester till
Åland. Välj om du vill stalla upp hästen för en längre
eller kortare period. För våra gästande hästar
erbjuder vi både hel- och halvpension. I vistelsen
ingår även tillgång till utmärkta träningsmöjligheter.

KONTAKTA OSS
Caroline Anderson-Granlund med Hohenfels.

+358 40 522 25 14
granlundagard@outlook.com
www.granlundagard.ax
facebook.com/granlundagard
instagram.com/granlundagard
Vestansundabyaväg 290
22130 GOTTBY
Jomala, Åland

Unikt boende i lantlig miljö

GÅRDSHOTELL

BED & BOX | DOWN-SHIFTING | TRÄNING & EVENTS

EVENTS & KONFERENS
Vi erbjuder helhetslösningar för företag, föreningar, svensexor,
möhippor, hälsoresor och andra typer av arrangemang. Vi anpassar
våra resepaket enligt dina önskemål.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
–
–
–
–
–

Välkomstdrink
Frukost
Lunch
Middag
Lagkamper och
samarbetsövningar

– Curling hos
Ålands Curlingcenter
– Praktiskt samarbete i stallet
– Föreläsning: Management by 		
Horses
– Rekreation och avkoppling

På gårdshotellet finns 6 dubbelrum och 1 familjerum.

DOWN-SHIFTING

UNIKT BOENDE
I LANTLIG MILJÖ

Behöver du eller ditt företag en paus i vardagsstressen? Känner du dig orkeslös och utan energi?
På vår gård får du njuta av lugnet, äta och sova gott.
Helt enkelt bara vara för att ladda ny energi.

Hos oss bor du bekvämt i ladugården. Den ursprungliga
byggnaden är omsorgsfullt renoverad och ombyggd till
stall på markplanet och hotellrum på övervåningen.
Våra rum är rymliga med egna badrum. I boendet
ingår även tillgång till ett gemensamt kök med full
utrustning. Här serverar vi frukost varje dag. Till ditt
och de andra gästernas förfogande finns även en
lounge med TV.

ENGLISH
UNIQUE ACCOMMODATION IN A RURAL SETTING
We offer comfortable accommodation in a refurbished barn.
The original building has been carefully renovated and
converted to a horse stable on the ground floor and modern
hotel rooms upstairs.
Our hotel rooms are spacious with private bathrooms. The accommodation also includes access to a shared fully-equipped
kitchen where breakfast is served every morning. There is also
a lounge with TV for you and other guests.

ENGLISH
EVENTS & CONFERENCE We offer complete solutions and facilities for
companies, associations, stag and hen parties, wellness trips and other
types of arrangements. We customize our travel packages according to your
wishes.

ENGLISH

EXAMPLES OF ACTIVITIES
–
–
–
–
–

Welcome drink
Breakfast
Lunch
Dinner
Team challenges and team building
activities

– Curling at Åland Curling Center
– Practical team building activities in 		
the stable
– Lecture: Management by Horses
– Recreation and relaxation

DOWN-SHIFTING Do you or your colleagues need a break from
the daily grind? Do you feel tired and without energy? On our farm
you can enjoy peace and quiet, and eat and sleep well. Simply just
enjoy doing nothing and recharge your batteries!

EVENTS & KONFERENS
Vi erbjuder helhetslösningar för företag, föreningar, svensexor,
möhippor, hälsoresor och andra typer av arrangemang. Vi anpassar
våra resepaket enligt dina önskemål.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
–
–
–
–
–

Välkomstdrink
Frukost
Lunch
Middag
Lagkamper och
samarbetsövningar

– Curling hos
Ålands Curlingcenter
– Praktiskt samarbete i stallet
– Föreläsning: Management by 		
Horses
– Rekreation och avkoppling

På gårdshotellet finns 6 dubbelrum och 1 familjerum.

DOWN-SHIFTING

UNIKT BOENDE
I LANTLIG MILJÖ

Behöver du eller ditt företag en paus i vardagsstressen? Känner du dig orkeslös och utan energi?
På vår gård får du njuta av lugnet, äta och sova gott.
Helt enkelt bara vara för att ladda ny energi.

Hos oss bor du bekvämt i ladugården. Den ursprungliga
byggnaden är omsorgsfullt renoverad och ombyggd till
stall på markplanet och hotellrum på övervåningen.
Våra rum är rymliga med egna badrum. I boendet
ingår även tillgång till ett gemensamt kök med full
utrustning. Här serverar vi frukost varje dag. Till ditt
och de andra gästernas förfogande finns även en
lounge med TV.

ENGLISH
UNIQUE ACCOMMODATION IN A RURAL SETTING
We offer comfortable accommodation in a refurbished barn.
The original building has been carefully renovated and
converted to a horse stable on the ground floor and modern
hotel rooms upstairs.
Our hotel rooms are spacious with private bathrooms. The accommodation also includes access to a shared fully-equipped
kitchen where breakfast is served every morning. There is also
a lounge with TV for you and other guests.

ENGLISH
EVENTS & CONFERENCE We offer complete solutions and facilities for
companies, associations, stag and hen parties, wellness trips and other
types of arrangements. We customize our travel packages according to your
wishes.

ENGLISH

EXAMPLES OF ACTIVITIES
–
–
–
–
–

Welcome drink
Breakfast
Lunch
Dinner
Team challenges and team building
activities

– Curling at Åland Curling Center
– Practical team building activities in 		
the stable
– Lecture: Management by Horses
– Recreation and relaxation

DOWN-SHIFTING Do you or your colleagues need a break from
the daily grind? Do you feel tired and without energy? On our farm
you can enjoy peace and quiet, and eat and sleep well. Simply just
enjoy doing nothing and recharge your batteries!

EVENTS & KONFERENS
Vi erbjuder helhetslösningar för företag, föreningar, svensexor,
möhippor, hälsoresor och andra typer av arrangemang. Vi anpassar
våra resepaket enligt dina önskemål.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
–
–
–
–
–

Välkomstdrink
Frukost
Lunch
Middag
Lagkamper och
samarbetsövningar

– Curling hos
Ålands Curlingcenter
– Praktiskt samarbete i stallet
– Föreläsning: Management by 		
Horses
– Rekreation och avkoppling

På gårdshotellet finns 6 dubbelrum och 1 familjerum.

DOWN-SHIFTING

UNIKT BOENDE
I LANTLIG MILJÖ

Behöver du eller ditt företag en paus i vardagsstressen? Känner du dig orkeslös och utan energi?
På vår gård får du njuta av lugnet, äta och sova gott.
Helt enkelt bara vara för att ladda ny energi.

Hos oss bor du bekvämt i ladugården. Den ursprungliga
byggnaden är omsorgsfullt renoverad och ombyggd till
stall på markplanet och hotellrum på övervåningen.
Våra rum är rymliga med egna badrum. I boendet
ingår även tillgång till ett gemensamt kök med full
utrustning. Här serverar vi frukost varje dag. Till ditt
och de andra gästernas förfogande finns även en
lounge med TV.

ENGLISH
UNIQUE ACCOMMODATION IN A RURAL SETTING
We offer comfortable accommodation in a refurbished barn.
The original building has been carefully renovated and
converted to a horse stable on the ground floor and modern
hotel rooms upstairs.
Our hotel rooms are spacious with private bathrooms. The accommodation also includes access to a shared fully-equipped
kitchen where breakfast is served every morning. There is also
a lounge with TV for you and other guests.

ENGLISH
EVENTS & CONFERENCE We offer complete solutions and facilities for
companies, associations, stag and hen parties, wellness trips and other
types of arrangements. We customize our travel packages according to your
wishes.

ENGLISH

EXAMPLES OF ACTIVITIES
–
–
–
–
–

Welcome drink
Breakfast
Lunch
Dinner
Team challenges and team building
activities

– Curling at Åland Curling Center
– Practical team building activities in 		
the stable
– Lecture: Management by Horses
– Recreation and relaxation

DOWN-SHIFTING Do you or your colleagues need a break from
the daily grind? Do you feel tired and without energy? On our farm
you can enjoy peace and quiet, and eat and sleep well. Simply just
enjoy doing nothing and recharge your batteries!

SVE / ENG

SVERIGE
FINLAND

SEMESTER MED HÄSTEN?
INGA PROBLEM!

ÅLAND

Vi välkomnar både dig och din häst på semester till
Åland. Välj om du vill stalla upp hästen för en längre
eller kortare period. För våra gästande hästar
erbjuder vi både hel- och halvpension. I vistelsen
ingår även tillgång till utmärkta träningsmöjligheter.

KONTAKTA OSS
Caroline Anderson-Granlund med Hohenfels.

+358 40 522 25 14
granlundagard@outlook.com
www.granlundagard.ax
facebook.com/granlundagard
instagram.com/granlundagard
Vestansundabyaväg 290
22130 GOTTBY
Jomala, Åland

Unikt boende i lantlig miljö

GÅRDSHOTELL

BED & BOX | DOWN-SHIFTING | TRÄNING & EVENTS

SVE / ENG

SVERIGE
FINLAND

SEMESTER MED HÄSTEN?
INGA PROBLEM!

ÅLAND

Vi välkomnar både dig och din häst på semester till
Åland. Välj om du vill stalla upp hästen för en längre
eller kortare period. För våra gästande hästar
erbjuder vi både hel- och halvpension. I vistelsen
ingår även tillgång till utmärkta träningsmöjligheter.

KONTAKTA OSS
Caroline Anderson-Granlund med Hohenfels.

+358 40 522 25 14
granlundagard@outlook.com
www.granlundagard.ax
facebook.com/granlundagard
instagram.com/granlundagard
Vestansundabyaväg 290
22130 GOTTBY
Jomala, Åland

Unikt boende i lantlig miljö

GÅRDSHOTELL

BED & BOX | DOWN-SHIFTING | TRÄNING & EVENTS

