Vandra i Tiveden
Tivedens Nationalpark är känt för sin fantastiska vandring.
Förutom att bara bo och äta på Ösjönäs så erbjuder vi också ett vandringspaket med
en övernattning på Tivedstorp och en på Ösjönäs.
I priset ingår: Två nätters logi i dubbelrum med lakan och handduk på Ösjönäs och Tivedstorp. Helpension
med vällagade middagar, rejäla frukostar och lunchpaket. Möjlighet finns att köpa vin till maten. Transport av
packning. Erfaren guide berättar om Tiveden, ger dig kartor och kan tipsa om alternativa vägval. Avresestäd.
Ta med: Termos (ta med till frukost så fyller vi den), kläder efter väder, extra förstärkningsplagg, bekväm
dagryggsäck, vattenflaska och gärna en lunchlåda så vi slipper engångsmaterial, lämnas till köket kvällen före.
Trivs du med att gå med stavar så ta med dem. Välj skor/kängor/stövlar med bra sula som du är bekväm och
håller dig torr i.
Pris: 2 390 SEK per person
Bokningsbart: Helger april - oktober, samt dagligen under sommaren.
Du kan också boka färre eller fler nätter och bara på ett av ställena, du kan också välja att lägga till för enkelrum.
Det händer att vi får vända på paketet för att någon av anläggningarna inte har ledigt önskad dag.
Maila vildmark@osjonas.se för bokning.
Välkommen ut!
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Vandringspaket - Resplan
Dag 1:
Ni tar er på egen hand till Ösjönäs. Du har ditt
rum från kl 14 och får hjälp med att hitta en lagom
vandringsrunda för eftermiddagen beroende på
ankomsttid.

Vandringen fortsätter genom parken och leder dig
via Bergslagsleden till Tivedstorp. Sträcka ca 14 km.
Din packning och ditt rum för natten väntar på dig.

Middagen serveras kl 19.

Dag 3:
Frukost och lunchpaket väntar.

Dag 2:
Frukost serveras kl 8 – 9.30, ta med din termos så
fyller vi den. Har du även med en egen matlåda så
undviker vi engångsmaterial när vi ordnar med ditt
lunchpaket. Vid frukosten har vi genomgång kring
vägval och olika alternativ.
Dagens vandring börjar i gammelskog och blåbärsris.
Det är kuperad terräng och bitvis ganska krävande
vandring. Vi rekommenderad att du passar på att
stanna till vid huvudentrén och tar del av den info
som finns där.

Även denna kväll serveras du en god middag.

Denna dag börjar på snitslad stig ner till Nationalparkens norra gräns där markerad led tar vid och visar
vägen. Via Junker Jägares sten och Vitsand tar du dig
sen längs sjöns västra strand tillbaka till Ösjönäs.
Denna dag är inte lika kuperad och sträckan är något
kortare. Det finns gott om slingor att lägga till på vägen
om första dagen kändes kort. Om du inte väljer några
tillägg så är denna dags sträcka ca 13 km.
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