Cykling 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 cyklar ni, under två dagar, i
egen takt på grusvägar, stigar och mindre skogsvägar. Ni bor med
helpension i mysiga vandrarhemsbyn Tivedstorp och på vackra Ösjönäs.
Resplan
Dag 1: Du åker med egen bil till Ösjönäs. Väl framme väntar en vällagad middag och genomgång
av helgens program. Vi berättar också lite om bygden och om historien kring Tiveden.
Dag 2: Frukost serveras i matsalen, där ni också hämtar upp dagens lunchpaket. Utanför
matsalen står era cyklar och väntar på er. Dagens etapp går genom häftig natur i Tiveden.
Etappen avslutas på Tivedstorp där middagen väntar.
Sträcka: 15-30 km i kuperad terräng ca 3-5 timmar på cykel.
Dag 3: Frukost serveras i Kaffestugan, där ni även hämtar lunchpaket. Efter frukosten tar ni er
återigen an Tivedens storslagna natur från cykeln. Etappen avslutas på Ösjönäs där dusch- och
omklädningsmöjligheter finns innan det är dags för hemresa.
Sträcka: 15-30 km (ca 3-5 timmar + längre pauser) på cykel.
Cykelsträckorna anpassas utifrån era kunskaper och önskemål.
Kontakta oss för bokning och mer information
Bokningsbart: Dagligen 24 juni – 7 aug samt helger i maj, juni, aug, sep.
Pris: 2290 kr/person (enkelrumstillägg 150 kr).
I priset ingår:
- Två nätters logi i bekväma dubbelrum med lakan och handduk på Tivedstorp och Ösjönäs
- Helpension med vällagade middagar, rejäla frukostar och matsäckspaket
- Modern mountainbike av märket Scott
- Bagagetransport mellan Tivedstorp och Ösjönäs
- Utförlig information med karta
- Avresestäd
Du bör ta med dig: termos, regnkläder, varm tröja och en mindre ryggsäck.
Telefon: 0505-250 22 / 0584 - 472090
E-post: vildmark@osjonas.se / boka@tivedstorp.se

