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Välkommen till Gynge  
– det lilla vandrarhemmet med den speciella atmosfären! 
 

I hjärtat av Öland vid kanten av alvaret hittar du Gyngegården. 
Här bor du på en gammal Ölandsgård i en rogivande miljö och i 
ombonade rum. Här finns alvaret med sin speciella natur och 
kulturen inpå knutarna. I det lilla kapellet inbjuds till aftonbön 
och eftertanke. 
 
Om du vill se dig omkring kan värdfolket hjälpa dig med tips och 
idéer till utflykter. Dessutom finns ett häfte med förslag på 
upptäcktsfärder. 
 
Gården används för rekreation och semester och drivs av Vasakyrkan 
i Kalmar, EFS. Du hittar den 15 km söder om Färjestaden och 3 km 
norr om Mörbylånga i en by som fått namn efter vikingahövdingen 
Gynge. Gården ligger nära Resmo kyrka. 
 

Här finns 11 rum med pentry för självhushåll, handikapputrustat 
hygienutrymme och dagrum med TV. Anläggningen är även lämplig 
för mindre grupper. Det finns också utrymme för några husvagnar 
och tält.  
 
Sångkvällar kommer att anordnas lördagar i juli. 
För mer information; www.gyngegarden.se 

Rum & Priser 2022 
 

Trebäddsrum med pentry  4350:- /vecka, 725:- /dygn 
Dubbelrum med pentry i huvudbyggnaden 3600:- /vecka, 600:- /dygn 
Dubbelrum med pentry i flygel  2850:- /vecka, 475:- /dygn  
Enkelrum med pentry i flygel  2100:- /vecka, 350:- /dygn  
 
Extrabädd kostar 100:- per natt. 
 
Gästerna använder eget sänglinne. (Kan även hyras till en avgift av 50 kr per bädd.) 
Husvagnsplats 250:- /dygn, inkl. dusch och el 
Tält 150:- /dygn, inkl. dusch 
Incheckning från 14:00 eller efter överenskommelse. 
 
Bokningsavgiften är 500:-/rum för veckohyra, i övrigt 200:-/rum.  
Märk inbetalningen med ”Gyngegården”. Denna återbetalas ej vid avbokning.  
Resterande belopp betalas senast 14 dagar före ankomstdatum.  
Inbetalning sker via bg 811-8275 EFS missionsförening i Kalmar  
eller via Swish 123 013 2944 Gyngegården. 
Gården är öppen 2 maj - 4 sept. 
 
Information: 
EFS Gyngegården  
Gyngevägen 4  
386 60 Mörbylånga  
0485-40508 (säkrast före 12 el. efter 14) 
 

 www.gyngegarden.se kontakt@gyngegarden.se 
Foto: Oskar Janner  

Foto: Oskar Janner  Foto: Monica Olsson  Foto: Ingela Andersson 


