Ett drömboende
blir verklighet
Om det är något önskeliv och drömboende som
får allt mer uppmärksamhet så är det livet och
boendet nära naturen, närmare något tryggt som
vi känner till. Många längtar efter solen och havet
och ett hållbart rikt liv. För några stannar allt
detta vid en dröm, för andra är det ett självklart alternativ, det handlar bara om att hitta
rätt erbjudande. Välkommen till Halltorp.

På fantastiska Halltorp, med sin magiska natur och
oslagbara utsikt över vattnet skapar vi ett drömboende
där alla vill stanna. Här växer det fram ett mysigt område med vackra hus och grönområden.
Den öländska radbyn blir en del av det som i folkmun kallas Halltorp. Alla boende
får tillgång till all tänkbar och förstklassig service genom sitt medlemskap i det
nyrenoverade Halltorps Gästgiveri. Från färskt bröd på morgonen till en valfri à la
carte meny av tjänster.
Här erbjuder vi gemenskapen, nätverket, servicen och aktiviteterna. Här finns
havet, naturen och tryggheten. Det goda livet med mat och dryck, konst och
njutning för både kropp och själ.
Vi erbjuder produkter och tjänster som bidrar till ett hälsosamt och hållbart liv.
Här finns det spa och bad, ekologisk närodlad mat, kulturupplevelser och träningsaktiviteter som Halltorps egen Tennisakademi.
Det är viktigt för oss att i alla led bygga hållbart, energieffektivt och naturligt. Vi
skapar skräddarsydda, uttrycksfulla och personliga lågenergihus med höga
estetiska värden. Vi utvecklar Halltorp för att skapa ett drömboende som vi själva
vill ha. Ett genuint och hållbart boende av högsta kvalitet.

Vi brinner för det sociala livet, bygemenskapen och det varma sammanhanget.
Vi älskar god mat, att ge bra service, det hållbara och kreativa.
Vi bygger på fantastiska Öland för att vi vill ge fler människor tillgång till allt det
som Öland har att ge – året om. Det tar ett helt liv att upptäcka ditt Öland.
Vi är delaktiga och vi tar ansvar för Ölands framtida utveckling.

Någon klok har sagt att hemligheten bakom ett lyckligt
liv inte handlar om vad du har, utan om vad du ger. Om
vi får lägga till en sak så skulle det vara att förverkliga
sina drömmar. Det och kanske att bosätta sig på världens
vackraste ö.
En av våra drömmar är att få mer tid. Tid att uppleva, njuta och dela livet. Det är
glädjande nog en dröm som vi har gemensamt med många, kanske alla. Vi älskar
att resa och att uppleva det äkta livet på platserna vi besöker. Vi tycker om att
umgås med inspirerande varma människor, att lära oss nya saker och att dela
med oss av egna erfarenheter. Vi mår också bra av att leva i lugnet nära naturen.
Att samla kraft framför den öppna elden.
Vi hittar delar av detta då och då, här och där. Hemma förstås. Någon gång på ett
hotell i Sydfrankrike. På en otrolig restaurang i San Fransisco. Under en resa
genom Italien. Men vi lämnar det till slut alltid bakom oss och reser hem igen.
Intrycken sprids för vinden och varje gång tänker vi, varför kan det inte vara så här
oftare? Det låter kanske otroligt. Men det kan det.
Vi har bestämt oss för att samla allt detta på en och samma plats. En plats där vi
själva skulle vilja bo. En plats för gemenskap och upplevelse, för stillhet och
njutning. Nära det genuina och vackra, det enkla och äkta. En plats som vi och
många med oss vill leva på. Vi har beslutat oss för det enda rimliga. Vi förverkligar
vår dröm på underbara Öland. Närmare bestämt på Halltorp.
Det är på fantastiska Halltorp, med sin oslagbara utsikt över vattnet och magiska
natur som vi bygger drömboendet där alla vill stanna. Halltorp är perfekt beläget
och här skapar vi ett mysigt område med vackra hus och grönområden. Alla boende
får tillgång till all tänkbar och förstklassig service genom sitt medlemskap i det
nyrenoverade Halltorps Gästgiveri. Här får du mer tid över till livet.
Husen säljs i samarbete med Residence Fastighetsmäkleri och Christies International Real Estate som också erbjuder en unik möjlighet att investera i din egen
Ölandstid.
Välkommen till oss!
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Det är en väl bevarad hemlighet. På Halltorp räknar vi inte tiden som på fastlandet.
Våren kommer tidigare, sommarkvällarna är längre och den underbara hösten är varmare.
Men berätta det inte för någon.

Husen säljs i samarbete med Residence Fastighetsmäkleri och Christies International Real Estate

