
Ferie på Nyord? 
 

Bed and Breakfast eller feriehus? 

www.nyordbed.dk 



Strågården er et lille hyggeligt B&B på 

Nyord hvor du kan overnatte i vores hyg-

gelige dobbeltværelser. Her kan du bo i 

en eller flere dage og mærke den ro Ny-

ord er særligt kendetegnende ved og 

samtidigt være tæt på den smukke natur 

og de fantastiske oplevelser den giver.  

Udover vores dejlige værelser har vi 

et fællesrum med tekøkken, fjernsyn 

og gratis fibernet. Du kan bestille 

morgenmad og nyde den i vores hyg-

gelige gårdmiljø, hvor svalerne gør 

oplevelsen helt speciel. 

Om natten kan du opleve den flotte 

stjernehimmel, der har givet os certifi-

ceringen som Dark Sky Park. 

Strågården Bed & Breakfast 

Når du kommer til Nyord er det næsten som at træde ind i en gammel Morten Koch film 

samtidigt med du kan nyde vores moderne faciliteter. Og så ligger øen ikke mere end 1½ 

times kørsel fra København.  

Læs mere om vores B&B på www.nyordbed.dk   



Lej en weekend, en uge 

eller mere.  

Hvis du vil af sted i højsæ-

sonen, så skal du kontakte 

os i god tid da disse uger 

er meget populære. 

”Det lille røde hus” 

Det lille røde hus er et fint gam-

melt Nyord hus fra 1900-tallet. 

Her er der plads til hygge og af-

slapning i de små stuer og den 

hyggelige gårdhave. 

Fra 1. sal har du en fantastisk 

udsigt over Nyords enge og van-

det der omkranser øen mod øst.  

Mange af vores gæster benytter 

både vores hus og B&B til familie-

udflugter. Kontakt os og så finder vi 

en løsning der passer til dine øn-

sker. 

Ring til os på: +45 2577 8216 eller 

send en e-mail til: 

mail@nyordbed.dk 

Du kan og læse mere på: 

www.nyordbed.dk 



Mød os på Facebook og Instagram 

www.facebook.com/nyordbed.dk/ 

instagram.com/straagaarden_nyord 

Her kan du følge med i vores hver-

dag på gården og her publicerer  vi 

nyheder om oplevelser og meget 

mere. 

Naturen er helt unik på Ny-

ord, både om dagen og om 

natten. 

Vi tilbyder også Dark Sky 

ture om natten, hvor vi kan 

fortælle dig om himlens 

stjerneformationer og plane-

ter mm. Læs mere på 

www.darkskynyord.dk 

Kontakt os via vores website 

www.nyordbed.dk eller ring/skriv til 

os på: 

+45 2577 8216 

mail@nyordbed.dk 

Vi glæder os til at kunne byde dig 

velkommen.  

Venlig hilsen 


