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M E D E N K Ä N S L A AV S KO G
Som en av de första som bor här vill vi gärna berätta lite tankar bakom
huset Skogslängtan.
Det sägs att skogen lugnar svenska själar och i vårt snabba digitala
samhälle behövs det inslag i vardagen av ro. Här i Skogslängtan vill vi
ge era sinnen den känslan genom att ta in mjuka material, färger och
toner från skogen. Alla ”insektstalvor” i Skogslängtan är fotografier på
riktig natur.

M E D E N K Ä N S L A AV S PA
Ni hittar den närmsta ingången till huvudbyggnaden på gaveln av
längan som är öppen dagtid, där når du vår relax som andas ”med en
känsla av SPA” vi har även där valt skogstemat för lugn och ro.
Natur helt naturligt

FLORISTEN & FOTOGRAFEN
FLORISTENFOTOGR AFEN.SE

Som extra lyx bjuder Blommenhof förstås även på äkta skog. Blommenhof ligger ombäddad av sin egen skog med fina stigar och leder för
promenader, löprundor och vandring. Kan det bli bättre än att Sörmlandsleden dessutom går rätt igenom skogen. Blir du nyfiken finns det
vandringspaket och kartor i receptionen.

MED EN NÄRHET
L Ä N G TA N
Gillar du våra tavlor i rummen så finns det ett litet utbud
från Floristen & Fotografen att köpa i receptionen och så
naturligtvis finns allt på deras hemsida.

B L O M M E N H O F. S E

Behöver du ändå lite puls, shopping eller ett café så ligger vår charmiga
stad nära. Bara 800 meter från hotellet hittar du centralstationen
och med våra lånecyklar når du allt på 10 minuter oavsett vad du vill
besöka.
Skulle ni sakna TV så finns det i lobbyn bredvid receptionen. I lobbyn
en trappa finns det böcker och magasin att ta slå sig ner att läsa i eller
ta med på rummet. Vi hoppas sinnesro finner sin plats där ev. TVn
saknas.

MED ETT MINNE
Helst vill vi att du får med dig en rofylld känsla med inslag av skog
så ta med dig de små korten där naturen fått vingar som minne från
Skogslängtan på Blommenhof.

