
Prästgården i Jäla
Boende, fik, butik &

blomsterodling

V
ÄLKOMMEN TILL 



Längs  sl ingr iga  och  skogsgröna  vägar ,  fy l lda  av
idyl l iska  små  gårdar ,  i  Västra  Götalands  län  och

Falköpings  kommun  f inner  ni  vår  lantdröm  -

Prästgården  i  Jäla .  Här  l igger  skogarna  och  ängarna
och  de  betande  djuren  precis  int i l l  den  charmiga

gården .  Vi  erbjuder  en  fantast isk  prästgardsmi l jö  där
du  kan  handla  från  vårt  handplockade  sort iment ,

plocka  själv  ur  vår  blomsterodl ing ,  f ika  och  också  bo
på  vårt  boende  i  prästgården .

 

Prästgården i Jäla 



Ni hyr hela prästgården som ett sällskap. Kommer ni 2
pers finns en dubbelsäng i ett sovrum & vid 4 pers finns
ytterligare ett sovrum med dubbelsäng totalt max 4

pers.

Under helgen är butik, fik och trädgård öppen vilket
innebär att det kommer besökare till gården & vid
vissa tillfällen under veckan förekommer verksamhet.
Vi finns här under veckan och sköter gården.

Frukost ingår ej - kan köpas till - se meny nedan.

Incheckning från 15.00

Utcheckning senast 12.00

Husdjur är ej tillåtet

Information
PRÄSTGÅRDEN I JÄLA

Bra att veta



Fullt utrustat kök
Lakan och handdukar ingår
Wifi ingår
Städning ingår ej - kan köpas för 1000kr
Tvättmaskin & torktumlare
Grill finns
Tv finns
Utemöbler

Bekvämligheter
PRÄSTGÅRDEN I JÄLA



Priser
Information

Hela  huset  max  4  bäddar  -  2  dubbelsängar  

1500kr  per/natt
Hel  vecka   8600kr

 

Bokning  kräver  minst  2  nätter .

Handpenning  20% av  hyresbeloppet  inom  24  t immar  för  bekräftad  bokning .

Resterande  betalas  1  vecka  innan .

Maila  oss  för  swish  nummer  och  bokning .  



Runt omkring
PRÄSTGÅRDEN I JÄLA

Belägen bara 20 minuter  med bil finner du
Falköping, 40 min Ulricehamn, 50 min Borås &

Skövde. I området är aktivitetsmöjligheterna i
princip oändliga. Här finns det gott om mysiga
caféer och restauranger med lokalproducerad mat
och trevliga butiker. Här kan du också njuta av
tranorna vid Hornborgarsjön, kulturlandskapet med
gånggrifter, platåberg, Taste the Countryside , Åsle
tå, Ekehagens Forntidsby, Falbygdens Osteria, Borås
Djurpark,  Stålarp Islandshästar eller varför inte
vandra pilgrimsleden eller annan led för en
underbar naturupplevelse?

Fråga oss gärna för specifika utflyktsmål.

Upptäcka



PRÄSTGÅRDEN I  JÄLA

EVENT

Företagsevent

Bröllop
Möhippa- Svensexa
Foto - location
Event
Workshop

Söker du en lantlig idyll utomhus oavsett
säsong? Kanske letar du efter en modern
och lantlig inredningsmiljö där det finns
fantastiska möjligheter för att ta
inspirerande bilder till dig eller ditt
varumärke? 

Här kommer vi att erbjuda event och
boende för både privatpersoner och
företag. Söker du en plats för bröllopet,
konferensen eller födelsedagsfesten så
har vi lösningen för dig. 

Här finns möjlighet till:



Alla maträtter är gjorda på lokala och ekologiska
råvaror så långt det är möjligt.
Alla maträtter går att beställa som vegetariska,

laktosfria och glutenfria alternativ. 

Meny

Buffé 

Lokal producerad "bonnamiddag"

Pajer 
Pajer ink. sallad
Pajbuffé (3 pajer) inkl sallad, bröd, smör

Färdiga bufféalternativ - Vegetarisk, traditionellt smörgåsbord,

säsongsbetonat Givetvis om du har önskemål så löser vi det. 

Pajalternativ - Grönkålspaj (vegetarisk), skinka & broccolipaj,

tacopaj, kycklingpaj/kalkonpaj. 

 

från Wardins Gårdsprodukter

300-500kr/person

250kr-400kr/person
80kr/person
95kr/person

220kr/person



Meny
Alla maträtter är gjorda på lokala och ekologiska
råvaror så långt det är möjligt.
Alla maträtter går att beställa som vegetariska,

laktosfria och glutenfria alternativ. 

Matiga sallader + bröd, smör.
Soppa + hembakt bröd, smör & ost. 
Smörgåstårta (vi kommer överens om fyllning)

Lokalproducerad frukostbuffé (serverad)

Lokalproducerad frukostkorg (leverans kvällen innan)

Bonnasmörgås av lokalt hembakat bröd med pålägg från bygden

Bulle & kaka
Smörgås på hembakat bröd på 1/4 brödkaka
Kaffe, the eller hemgjord saft 

Hör av dig vad just du vill ha, så kommer vi tillsammans överens om en
önskad meny.  

från Wardins Gårdsprodukter

95kr/person
95kr/person
105kr/person
150kr/person
100kr/person
80kr/person
50kr/person
60kr/person
20kr/person



bokning! 

PRÄSTGÅRDEN I  JÄLA

Välkommen
med din 

Maila oss på prastgardenijala@gmail.com
Du når oss även över instagram @prastgarden_i_jala
eller mobil med samtal eller sms 0705-91 13 48

Adress Stora Västerbo, 521 55 Floby.

Kontakt


