Vandringspaket med två övernattningar
Tivedens nationalpark
Vandring på egen hand i gammelskog och urtidslandskap

Tivedens otillgängliga skogsområden på
gränsen mellan Närke och Västergötland var
tidigare känt för sina stråtrövare. Skogen är
opåverkad av det storskaliga skogsbruket just
på grund av sin otillgänglighet. Storslagna
blockanhopningar, gammelskogen och de
klara skogstjärnarna långt från civilisationen
ger ett vilt landskap som skapat för djupa
skogsupplevelser. Här vandrar ni i egen takt
på bra men kuperade stigar under två dagar.
Ni bor bekvämt i byn Tivedstorp med anor från 1600‐talet och
badar bastu vid den vackra sjön Trehörningen.
Resplan
Dag 1: Ni tar er på egen hand till Tivedstorp. Här väntar en vällagad middag och
genomgång av programmet. Vi berättar om bygden och historien kring Tivedstorp.
Dag 2: Frukost serveras i Kaffestugan, där ni också hämtar upp dagens lunchpaket.
Dagens etapp börjar på Bergslagsleden. Efter någon timme börjar du följa stigarna i
nationalparken över hällmarker och mellan små skogssjöar. Du kommer ner till sjön
Trehörningen vars strand du sedan följer till stugorna vid Ösjönäs. Den fina bastun vid
sjökanten väntar innan middagen. Logi och middag på Ösjönäs.
Sträcka: 14 km i kuperad terräng (ca 5 timmar + längre pauser) till fots.
Dag 3: Frukost och lunchpaket väntar. Ni följer den andra sidan av sjön Trehörningen
innan det är dags att komma in i nationalparken igen. Stigen går tillbaks mot Tivedstorp.
Dusch och omklädningsmöjligheter finns innan det är dags för hemresa.
Sträcka: 13 km (ca 5 timmar + längre pauser) till fots.
Bokningsbart: Dagligen 24 juni-7 aug samt helger i maj, juni, aug, sep.
Pris: 1995 kr/person (enkelrumstillägg 150 kr).
I priset ingår:
- två nätters logi i dubbelrum med lakan och handduk på Tivedstorp och Ösjönäs
- Helpension med vällagade middagar, rejäla frukostar och matsäckspaket
- bagagetransport mellan Tivedstorp och Ösjönäs
- utförlig information och karta
- avresestäd
Du bör ta med dig: termos, regnkläder, varm tröja och ryggsäck. Stövlar eller vattentåliga
kängor är bästa skoalternativet.

