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Skien

Skien 110 km 2 timer

AVSTANDER OG REISETID

Larvik 130 km 2,5 timer

Kr.sand 160 km 2,5 timer

Drammen 170 km 3 timer

Tønsberg 170 km 3 timer
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Sandnes hyttegrend
Tlf 917 32 577 E-post: john.nordboe@gmail.com



Sandnes hyttegrend ligger nydelig til 
ved Nisser, telemarks største innsjø.  
Område er kjent for sin vakre natur og er 
en komplett helårsdestinasjon. 

Aktiviteter til gagn for kropp og sjel. 
Noen få meter unna hytteveggen lig-
ger ei lita sjarmerende bukt med natur-
lig sandstrand. Vannet  ligger ofte stille 
og innbydende. Etter at de siste skogs-
bærene er sanket kan du belage deg på 
vinterlige forhold.
 
Kyrkjebygdheia ligger snøsikkert til på 
750 moh. Etter kun 25min. i bil kan du 
benytte deg av velpreparerte skispor. 

Vrådal og Gautefall skisenter er også 
gode alternativer for store og små.

Vi er stolte av å kunne tilby store selv- 
eier tomter til en rimelig pris. Og du kan 
selv velge hytteleverandør! Alle tomtene 
er tilknyttet kommunalt vann og avløps-
anlegg - det gir trygghet for deg som 
hytteeier.

Hyttene vil naturlig vende mot vest, så 
du kan glede deg over særdeles sol-
rike tomter. Skal du først investere i ei  
hytte med høy standard, så bør område 
ha gode kvaliteter hele året - og det har 
Sandnes hyttegrend.

Vi setter særlig pris på nærheten til vannet,  
god plassering i forhold til varierte ski- og  
turmuligheter, muligheten for å kunne  
«velge årstid» med lavland eller høyfjell,  
og at sola er her hele dagen hele året.

- Hytteeier på Sandnes”

Velkommen til visning og  
en hyggelig hytteprat.

Ta kontakt og vi gjør en avtale  
som passer for deg.

www.sandnes-hyttegrend.no
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