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Annan Information
I väster delar distriktet Vasastan, Haga och Linne buzz med kreativitet och en uppskattning av
välbevarad historia. Nära till alla de bästa västra Göteborg kan erbjuda. 10-20 min med
spårvagn till centrala Göteborg. Pierwsza jest Majorna Megaloppis, wstatstatistikerna, gdzie
praktycznie kazda ulica w okolicy zamienia sie w ochromny otwarty pchli targ. Vi har bott här
innan, vi hade ett standardrum första gången. Lars -Ake 2016-06-27T00: 00: 00Z Jag njöt av
min vistelse på Yvonne hus. Observera att det endast finns 60 privata parkeringsplatser, och
tillgängligheten varierar beroende på efterfrågan.

Jag skulle rekommendera att ta en ögonmask att sova, eftersom plattan kan vara ganska lätt.
Efessos Taverna med grekiska, turkiska och svenska specialiteter ligger precis runt hörnet.
Idag är platsen ett träningscenter för svensk hälsopersonal. Rena rum, hade det nödvändiga
förutom en korkskruv. Med 500 rum, inklusive tre sviter är detta en av de största också.
Annette 2017-07-09T00: 00: 00Z Mycket trevligt lägenhet, bara 15 min från Goteborgs centrum
(du kan åka buss eller båt). Jag beklagar att du hittade rummet för kallt, värmen fungerar med
ett automatiserat system, men jag ska se till att vi justerar temperaturen. Vi lagade hemma
några gånger och hon hade alla de verktyg vi behövde. Vi skulle alltid se dem sitta utanför
dricka och röka. Yvonne har några vackra katter, jag tror att en av dem sov med mig en natt.
Precis som hemma! Amina 2014-08-11T00: 00: 00Z Det var första gången jag brukade Airbnb
och första gången jag varit i Sverige. Du bor hemtrevlig, ljus och har tillgång till ett vackert
kök. Linnegatan ligger parallellt med lagenheten och har några av de bästa restaurangerna.
Sängen är 140 cm. Extra madrass kan vara tillgänglig om det behövs. Allt du behöver är att
acceptera duschen, men det är vad som står i beskrivningen.
Daniel är en varm, vänlig och uppmärksam värd, kommunikationen med honom var lätt och
snabb. Vem bättre att berätta för andra om gratis frukost, vänlig personal eller tyst rum än
någon som stannat vid egenskapen innan. Lodose, som ligger ca 40 km (25 mi) uppströms
från Göteborg, var en av de största städerna i Sverige under medeltiden och betraktas som en
föregångare till Göteborg. En välkomnande lobbyn som ströms med gamla tennslanternor och
eldstäder höjer platsen från budget till boho. Unik opplevelsea bo pa sjoen, med stång pa nattta
och väldigt kort väg till centrum med offentlig bat. Köket var dock inte så välutrustat, så det är
perfekt om du planerar att gå ut för mat snarare än att laga mat. Skulle definitivt
rekommendera för enskilda resenärer och små grupper. De har också en enormt populär bar
för efterarbete. Vi hade en bra tid i Goteborg på Margaretas plats. Mycket flexibel och hålla,
och gärna hjälpa till med vägbeskrivning och lokal kunskap :) Bastian 2017-07-23T00: 00: 00Z
Jespers boende är snyggt och mysigt.
Slottskogen är känd för sin dal med över 60 olika slags azalea som blommar under den tidiga
sommaren. Verkligen rekommendera det för en äkta svensk upplevelse. Carin är en mycket
vänlig dam och fick oss att känna oss som hemma. Resetiderna är längre än SJ eller MTR
snabbtåg, men tåget har generöst sittplatser och inkluderar en ombordrestaurang. En unik och
mycket mysig lägenhet Interaktion med gäster Jag är normalt inte runt när du hyr ut platsen
men är alltid välkomna att kontakta mig en telefon om några frågor. Marla 2017-06-22T00: 00:
00Z Marielle ist eine sehr herzliche Gastgeberin. Mycket svårt att hitta en parkeringsplats för
bilen över natten, men. Det var trevligt, några hår i duschen - men annat än rent nog och
trevliga möbler och trevlig frukost. Den består av ett sovrum, ett vardagsrum och ett stort,
bekvämt och vackert kök med ett generöst matbord.
WiFi var snabb, sängar bekväma och massor av ljus. Fånga färjan vid Saltholmen (ta nummer
11 spårvagn från centrala Göteborg). Om du har en söt tand, plocka upp en av sina hemlagade
svenska godisar. Airbnb Kina och upplysningar om mig är mycket bra och du är välkommen.
Maja 2017-12-25T00: 00: 00Z Saras hem var aven vackrare jag verkligen en annons.
Rummet med dubbelsäng för två gäster (jag sover i vardagsrummet). En timme senare reste
hon och en vän hela tiden i huset. Förmodligen den bästa kebab i Göteborg som erbjuder
massiva mängder av det på billiga. Det här är den plats där den högsta andelen musikare och
konstnärer per capita i Sverige är, det här är platsen för att prata om att leverera bra

programvara. Ja Detta är ett subjektivt omdöme av en medlem i TripAdvisor och inte av
TripAdvisor LLC. Skickades in på engelska på www.tripadvisor.com. Visa original
Automatisk översättning Majorna är det kreativa hipsterområdet i Göteborg där många
spännande och alternativa människor bor. Detta café är känt för sin läckra, gigantiska
kanelbullar (kanelbullar).
Om det är vinter, tenderar folk att stanna inne, men vara säker på att det finns många
inomhusaktiviteter för att hålla dig upptagen. Ligger gillar vid trikke stopp och det tog ca 15
min till centrum. Christof 2017-09-14T00: 00: 00Z Lägenheten var trevlig, mysig och ren och
nära spårvagnsstationen. Fyra spår körs bredvid, men ytterst (bakom fotografen) är. Det fjärde
stora laget, Hacken, spelar på Rambergsvallen.
Du kanske har angett en okänd e-postadress eller ett felaktigt lösenord. Sarina 2016-08-06T00:
00: 00Z Lägenheten var mysig. För relationen mellan arkitektur och skulptur är som ett samtal
mellan två människor. Philipp 2014-08-21T00: 00: 00Z Lägenheten ligger mycket bra och har
bra tillgång på spårvagnslinjen. Lämna bussen på Drottningtorget för att promenera runt den
lummiga stadsparken. Vi erbjuder även äppeltv, chrome cast och superfast fiber wifi. Nära till
spårvagn och Slottskogen park med den lilla zoo. Frukosten är lite bullriga och trånga, men
okej när det gäller val men trots ingen inspiration. Förklarar Göteborgs, Västsveriges och
fiskeindustrins sjöfartshistoria; har modeller av segelbåtar. Göteborg är känt för sitt
Landshovdingehus, där mer exklusiva bostäder finns kvar i Haga, Garda och Majorna. Karin
och Carlos är underbara värdar, vi var varmt välkomna när vi kom fram fredag kväll.
Hus, kaféer, restauranger, barer, pubar, frisörer, mataffärer. Resultatet är överraskande.
"Fields in Motion" är ett arbete i ett urbana sammanhang. Mark 2017-07-22T00: 00: 00Z Det är
en bra mysig plats, bra för singel eller par. Vi hade en trevlig vistelse över juldagen och Sara
hade gjort en stor insats för att göra det trevligt för oss - helt enkelt en stor värd. Thomas
2017-11-06T00: 00: 00Z Verkligen trevlig lägenhet med bra förbindelser till spårvagnar, affärer
och restauranger. Det är i färd med massutveckling och har en lovande framtid.

