
 

 

Njut av lantliga boenden i familjär miljö. 

Välj mellan att bo gården eller vid havet - alltid nära skogen! 

 

Bergs Gård – bo på lantgård Vi har boenden på Bergs Gård som är en lantgård. Här 

finns våra djur, MTB-arena och vår restaurang och Gårdsbutik.  

 

Bergs Gårds boenden vid havet Våra Naturpärlor Hållsvikens Gård och Tyvudden 

Gård ligger vid havet. Hållsvikens Gård ligger tvärs över skogen från Bergs Gård 

(cykelavstånd) och Tyvudden Gård ligger längre ut mot kusten, vid Källvik.  

 

Vägbeskrivning till våra anläggningar: www.bergsgard.se/Hitta-hit 

 

Självhushåll eller full service Hos oss kan du välja helpension med bäddade sängar 

eller så tar du med mat och sängkläder själv. Du väljer dessa tillval när du bokar ditt boende.  

Städning För att garantera en hög kvalité för våra gäster sköter vi städningen i stugorna, 

därför är detta ett obligatoriskt tillval som tillkommer när du genomför bokningen. Önskar ni 

använda ert RUT-avdrag rabatterar vi kostnaden för städningen med 50%.  

Trivselregler Vi är en familjegård och våra gäster kommer till oss för lugn och ro och 

naturnära upplevelser. Våra stugor passar inte för party och efter kl. 23.00 ska det vara låg 

volym i husen. Önskar ni ha fest är ni välkomna att boka våra festlokaler och restaurang.  

Aktiviteter Vår MTB-arena erbjuder både teknikbanor och cykelleder, boka en 

utomhusjacuzzi med bastu, besök gårdens djur, klättra klättervägg, promenera Ekhagens 

Naturstig och njut av mat och dryck från gården. I vårt kalendarium hittar du aktuell 

information och på webben hittar du vår aktivitets- och cykelbokning 

www.bergsgard.se/aktuellt 

 

http://www.bergsgard.se/Hitta-hit
http://www.bergsgard.se/aktuellt


 

Bergs Gård – bo på lantgård 

 

 

 

Bergs Gård, Lillstugan 

 

 

Lillstugan är beläget på Bergs Gård. 

Här bor du på toppen av kullen med utsikt över fält och åkrar. Det här är gårdens äldsta hus 

som totalrenoverades 2017. Här möts du av timrade väggar och en vedspis, kombinerat med 

fullt utrustat kök. Toalett med dusch. Lillstugan erbjuder sex bäddar totalt fördelat på ett 

sovrum med två bäddar samt ett sovloft med fyra bäddar. I detta hus kan man ej ta med 

hund (vilket är tillåtet mot extra städavgift i flera andra av våra boenden).  
 

 

 

 



 

 

Bergs Gård, Storstugan 

 

 

 

 

Storstugan är beläget på Bergs Gård. 

Huset byggdes 2018 i samma lantliga gammeldags stil som övriga hus på gården. I huset 

finns 12 bäddar varav 10 bäddar är i säng och 2 bäddar i bäddsoffa. Möjlighet till en 

extrasäng. 
 

Nedre plan: Sovrum med 2 sängar. Ett sällskapsrum med soffa och teve. Ett helkaklat 

badrum med toalett och dusch. Stort kök med matplats och köksö. Utgång till uteplats med 

12 sittplatser och grill. 
 

Övre plan: 4 sovrum med 2 enkelsängar i varje rum. Helkaklat badrum med toalett med 

dusch. Ett allrum/hall med bäddsoffa för 2 pers. I detta allrum finns möjlighet att placera en 

extra säng. 
 

I detta hus kan man ta med hund mot extra städavgift.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bergs Gård, Hönshuset 

 

 

 
 

Hönshuset har totalt 16 bäddar (varav 4 bäddar är i bäddsoffa). Boendet är i två våningar. 

På nedre våningen finns ett sovrum med dubbelsäng för två personer. Det finns också ett 

sovrum med fyra bäddar i våningssäng. På nedre våningen finns även hall, badrum och kök. 

Uteplats med grill. 
 

I det fullt utrustade köket finns matplats, diskmaskin, kyl och frys, micro, brödrost, 

kaffebryggare och elvisp. I badrummet finns toalett med dusch, tvättmaskin och strykjärn. 

På det övre våningsplanet finns ett stort rum med öppen planlösning, som är öppet upp till 

nock. Här finn sex enkelsängar samt sovplatser för fyra personer i två bäddsoffor. Fåtöljer 

och teve. 
 

Hönshuset ligger i Gårdshuset som är en gammal magasinsbyggnad som vi varsamt 

renoverat till ett gemytligt boende. Huset är uppdelat i tre delar (Snickarboa, Magasinet och 

Hönshuset). Önskar ni hyra hela Gårdshuset (totalt 27 bäddar) öppnar vi mellan de tre 

boendena. Kontakta oss för pris om ni önskar hela Gårdshuset. 

I detta hus kan man ta med hund mot extra städavgift. 
 

 

 

 



 

 

Bergs Gård, Magasinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magasinet ligger i Gårdshuset på Bergs Gård. Magasinet har totalt 4 bäddar (varav en av 

bäddarna är i en utdragbar säng). I Magasinet finns vår avkopplande spaavdelning med en 

relaxgrupp, jacuzzi, dubbeldusch, bastu och toalett. Här kan du lägga din dricka i en kyl med 

frysfack och värma mat i micro. Det finns kaffebryggare och vattenkokare. 
 

Det finns två sovrum i Magasinet. Ett sovrum med dubbelsäng samt ett mindre rum med 

enkelsäng och en utdragbar säng som ger 2 sovplatser i rummet. Hela rummet blir då en 

säng. Utanför magasinet, finns en större balkong med utsikt över gården. En utmärkt plats 

att sitta på efter en varm och härlig spastund. Observera att det endast finns trappa till 

Magasinet, ingen hiss. 

 
 

 

 

Gårdshuset, som Magasinet ligger i, är en gammal magasinsbyggnad som vi varsamt 

renoverat till ett gemytligt boende. Huset är uppdelat i tre delar (Snickarboa, Magasinet och 

Hönshuset). Önskar ni hyra hela Gårdshuset (totalt 27 bäddar) öppnar vi mellan de tre 

boendena. Kontakta oss för pris om ni önskar hela Gårdshuset. 

I detta hus kan man ta med hund mot extra städavgift. 
 



 

 

 

 

Bergs Gård, Snickaboa 

 

 

 

Snickarboa har totalt 6 bäddar och ligger i Gårdshuset som är beläget på Bergs Gård. Här 

finns ett stort allrum som passar både för middagar och möten. Ett sovrum med 4 bäddar i 

våningssäng. I allrummet finns en bäddsoffa med plats för två personer. Fullt utrustat kök, 

teve. I badrummet finns wc, dusch och tvättmaskin. I detta hus kan man ta med hund mot 

extra städavgift. 
 

Gårdshuset är en gammal magasinsbyggnad som vi varsamt renoverat till ett gemytligt 

boende. Huset är uppdelat i tre delar (Snickarboa, Magasinet och Hönshuset). Önskar ni hyra 

hela Gårdshuset (totalt 27 bäddar) öppnar vi mellan de tre boendena. Kontakta oss för pris 

om ni önskar hela Gårdshuset. 

Snickarboa kan även möbleras som mötesrum för konferenser upp till 15 personer.  

 

 

  



 

Bergs Gård, Tvättstugan 

 

 

 

Tvättstugan är beläget på Bergs Gård. Stugan ligger nere vid ån med en härlig altan i 

söderläge. En mindre stuga, ca 12 kvm, byggd 2020. Förr låg en gammal tvättstuga på 

samma plats där stugan nu ligger, därav namnet. I närheten av stugan finns ställplatser för 

husbil och husvagn.  
 

Plats för 2 personer i våningssäng samt möjlighet till madrass för barn på golvet. 
 

Matbord med stolar, pentry med häll, kyl med frysfack, micro och diskho. Utrustad med de 

nödvändigaste köksinventarierna. Helkaklat badrum med toalett och dusch. 

I detta hus kan man ta med hund mot extra städavgift. 

 

 

Ställplatser på ängen 

På vår äng, nere vid den lilla ån, finns 10 stycken ställplatser för husbil, husvagn eller tält. 

Dessa är utan el. Toalett och dusch finns vid restaurangen, bredvid gårdsbutiken.  Det finns 

ej möjlighet för påfyllning av vatten eller tömning av avlopp.    

 

 

  



 

 

Bergs Gårds boenden vid havet 

 

 

Tyvudden Gård, Källvik 

 
 

 

 

Vid vackra Källvik intill Ökenäs finner du vår naturpärla vid havet. 17,7 km från Bergs Gård 

(ca 20 min med bil), 24 km från Trosa. 
 

På Tyvuddens Gård hittar du ett nyrenoverat hus från 1920 som passar två familjer eller 

större sällskap. Huset har sjötomt och ligger 15 meter från vattnet med egen brygga. 

Roddbåt och kajaker ingår (flytvästar finns i källaren). Egen vedeldad bastu med utsikt mot 

vattnet. 
 

Totalt finns det möjlighet till 12 bäddar. 10 av dessa är bäddar i säng. Utöver det finns bädd 

för en vuxen eller två barn i bäddsoffa. Det finns även 1 bädd i extrasäng att tillgå. Totalt 3 

badrum med dusch och toalett. 

 

 

  



 

Tyvudden forts. 
 

Huset är i två plan. Nedre plan består av ett fullt utrustat kök och matplats med fantastisk 

utsikt mot vattnet. Här finns även vardagsrummet med braskamin och teve. Ett sovrum med 

dubbelsäng och en bäddsoffa. Helkaklat badrum med toalett och dusch. 

 

 
 

På övervåningen sover du i två mysiga kattvindar med en enkelsäng i vardera. Ett sovrum 

med fyra sängar och ett sovrum med två sängar. Helkaklat badrum med dusch och toalett på 

övervåningen. 
 

Den härliga altanen ner mot vattnet är perfekt för sköna sommarmiddagar. Den nybyggda 

altanen är utrustad med utemöbler och grill.  
 

I källarvåningen finns tvättstuga med tvättmaskin, toalett och dusch. Här finns även den 

vedeldade bastun med stora fönster ut mot havet. Basta och njut av utsikten och ta sedan 

ett dopp från den egna bryggan! 

Sommarveckorna 26–33 enbart veckovis uthyrning söndag – söndag. 

I detta hus kan man ta med hund mot extra städavgift. 

 

  



 

Bergs Gårds boenden vid havet 

 

Hållsvikens Gård, nära havet med tillgång till strand (tidigare Brommagården).  5 min bilväg 

från Bergs Gård och ca 2 km promenad/MTB-cykling genom skogen. På Hållsvikens Gård 

finns en havsbastu samt kajaker att låna. Dessa ingår när du hyr stuga på Hållsvikens Gård 

och du bokar din tid för nyttjande av dessa på en lista i bastun. 

 

Hållsvikens Gård, Sviten 

 

 
 

Sviten är beläget på Hållsvikens Gård, nära havet med tillgång till strand. Ca 5 min bilväg från Bergs 

Gård och ca 2 km promenad/MTB-cykling genom skogen. På Hållsvikens Gård finns en havsbastu 

samt kajaker att låna. Dessa ingår när du hyr stuga på Hållsvikens Gård och du bokar din tid för 

nyttjande av dessa på en lista i bastun. 

Sviten ligger i en nyrenoverad stuga med två rum och badrum. 

2 bäddar i dubbelsäng, 1 bädd i bäddsoffa (två barn får plats). Kaklat badrum med dusch. Fullt 

utrustat kök med matplats. Altan med loungemöbler och grill. 

 

I detta hus kan man inte ta med hund (vilket man i flera av våra andra boenden kan göra mot extra 

städavgift). 

 

 

 



 

Hållsvikens Gård, Fiskarens hus 

 

 
Fiskarens hus är beläget på Hållsvikens Gård, nära havet med tillgång till strand. Ca 5 min bilväg från 

Bergs Gård och ca 2 km promenad/MTB-cykling genom skogen. På Hållsvikens Gård finns en 

havsbastu samt kajaker att låna. Dessa ingår när du hyr stuga på Hållsvikens Gård och du bokar din 

tid för nyttjande av dessa på en lista i bastun. 

 

Fiskarens hus totalrenoverades invändigt 2021. Huset har 12 bäddar fördelade på tre sovrum. Fyra 

bäddar i våningssängar i varje rum. 

Två badrum med dusch och toalett. Ett badrum med endast toalett. 

Fullt utrustat kök med 12 sittplatser. Sällskapsrumsdel med soffor. Utgång till altan med utemöbler 

och grill. 

 

  



 

 

Hållsvikens Gård, Havsstugan 

 

 

Havstugan är belägen på Hållsvikens Gård, nära havet med tillgång till strand. Ca 5 min bilväg från 

Bergs Gård och ca 2 km promenad/MTB-cykling genom skogen. På Hållsvikens Gård finns en 

havsbastu samt kajaker att låna. Dessa ingår när du hyr stuga på Hållsvikens Gård och du bokar din 

tid för nyttjande av dessa på en lista i bastun. 

 

Havsstugan har utsikt över Hållsviken och totalrenoverades invändigt 2021. Huset rymmer 8 bäddar i 

våningssäng. Två sovrum med två våningssängar i vardera rum. Fullt utrustat kök. Allrum och 

matplats i öppen planlösning med utgång till stor altan utrustad med grill och utemöbler. 

Två helkaklade badrum med toalett. Dusch finns i ett av dessa badrum. 

 

 

 

  



 

 

Hållsvikens Gård, Skogsstugan 

 

 
 

Skogsstugan är belägen på Hållsvikens Gård, nära havet med tillgång till strand. Ca 5 min bilväg från 

Bergs Gård och ca 2 km promenad/MTB-cykling genom skogen. På Hållsvikens Gård finns en 

havsbastu samt kajaker att låna. Dessa ingår när du hyr stuga på Hållsvikens Gård och du bokar din 

tid för nyttjande av dessa på en lista i bastun. 

 

Skogsstugan är en romantisk liten stuga vid skogsbrynet med utsikt mot hav och skog. Stugan består 

av ett rum med 4 bäddar varav två bäddar är i dubbelsäng och två i bäddsoffa. Fullt utrustat kök och 

ett helkaklat badrum med dusch och toalett. Uteplats med grill och utemöbler. Denna stuga ligger 

nära stranden och Havsbastun som kan bokas vid vistelse hos oss. 

 

  



 

Vandrarhemmet Skärgården 

 
Huset håller en enkel, äldre standard. Det finns ett pentry för matlagning och kyl och frys som delas 

med andra boende på vandrarhemmet.  På uteplatsen finns grill.  

Vandrarhemmet har 4 stycken 2-bäddsrum och 2 stycken 4-bäddsrum.  

Samtliga bäddar är i våningssängar. 

4-bäddsrummen har egen toalett och dusch samt matbord på rummet. 2-bäddsrummen har delad 

toalett och dusch i korridor. Bord för måltider finns i gemensamma utrymmen och på uteplatsen.  

  

  



 

Sommar på Hållsvikens Gård  

För de boende på Hållsvikens gård finns Havsbastu, kajaker, roddbåtar, strand och bryggor  

 

 

 

Mer information om priser och tillgänglighet finns på 

www.bergsgard.se 

 

http://www.bergsgard.se/

