
 

Dra ihop kompisarna eller familj och häng hos oss i sommar, spela padel, cykla downhill 
eller MTB, en av lederna kan ni hoppa på 50 meter från huset. På Kvarntorpshögen kan 
ni besegra trappan och ett stenkast därifrån spela golf. Fem minuter bort med bil finns ett 
utomhusbad, Djupadalsbadet och 25 min med bil är ni inne i Örebro där ni kan bada på 
Gustavsvik eller njuta av en glass i en mysig sommarstad. På kvällarna kan ni  grilla, bada 
bastu eller ta ett dop i brottet som ligger några minuter in i skogen.  Vi garanterar att ni 
kommer att ha det gott tillsammans!  

Vi välkomnar grupper på upp till åtta personer, ni har tillgång till hela Villa Hälgholmen 
med sex fasta sovplatser fördelat på tre dubbelrum med egen toalett och dusch i varje 
rum. I vardagsrummet finns en bäddsoffa med plats för två. Villa Hälgholmen har också 
ett kök och matplats i öppen planlösning, vill ni sitta ute så finns ett stort trädäck med grill 
och matplats för åtta personer.  Men bäst av allt är att på baksidan av Villa Hälgholmen 
finns en nybyggd Padelbana där ni kan spela en schyst Americano eller träna in grundslag.  

Ni har tillgång till huset från 15:00 ankomstdagen och fram till 12:00 på avresedagen (Ni 
kan boka in padeltider innan 15:00 på ankomstdagen). Det är självhushåll så ni tar själva 
med er det ni vill äta och dricka samt sängkläder. Städar gör ni också innan ni åker hem, 
vi ser över huset tillsammans med er innan ni åker på avresedagen. Ni kan köpa till 
städning för 1500:-  

Priset är 10 000:- för hela sälskapet då ingår fyra nätters logi (sön-tors) eller tre nätters logi 
(tors-sönd) Sön-tors totalt 12 timmars hyra av padelbana (mellan 07:00-15:00) Tors-sön 
totalt 9 timmars hyra av padelbana (mellan 06:00-10:00 och 20:00-23:00) Tiderna 
förbokas vid bokning, ni har också möjlighet att förboka tider på banan om ni vill spela 
mer en de timmar som ingår i paketet. 

För mer information eller frågor kontakta: 
Marlene Tivemark 
Tel: 070-27 48 076 info@villahalgholmen.se, Holmagatan 34, 692 92 Kumla 
www.villahalgholmen.se 
Hjärtligt välkomna!
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