Äventyrspaket i Tivedens urskog
Välkommen till ett par aktiva dagar i Tivedens Nationalpark och på Ösjönäs som är Tivedens
aktivitets- och äventyrscenter.
Det finns många sätt att uppleva den storslagna naturen och under dessa dagar kan du själv välja
de sätt som tilltalar dig, allt ingår – kajak- eller kanotpaddling, mountainbike, islandshästridning
och vandring. Storslagna blockanhopningar, gammelskog och de klara skogstjärnarna långt från
civilisationen ger ett vilt landskap som skapat för djupa skogsupplevelser. Här njuter ni i eget
tempo under två dagar. Middagarna består av vilt från trakten eller kanske röding från
närliggande Vättern. Ni bor bekvämt på gården Ösjönäs och badar bastu vid den vackra sjön
Trehörningen.
Programförslag:
Dag 1: Du åker med egen bil till Ösjönäs eller med tåg till Laxå där du blir upphämtad 18.00.
Middag med lokal anknytning. Genomgång av dagarnas program.
Dag 2: Frukost serveras där också ingredienser till lunchpaketet väntar. Dagens aktiviteter börjar
med paddling över Stora Trehörningen till Vitsand i Tivedens Nationalpark – här vandrar ni så
långt och mycket som ni vill och paddlar sedan tillbaka till Ösjönäs under eftermiddagen. Den
fina bastun vid sjökanten väntar innan middagen vilken bl.a. består av vilt från trakten.
Dag 3: Frukost och lunchpaketet väntar. Vi ska nu byta sätt att ta oss fram i skogarna och träffas
efter frukost. Ni väljer mellan ridning på islandshäst med guide och mountainbike cykling på
egen hand. Vi utformar en tur efter era önskemål, behov och erfarenheter. Det är en 2-2.5 h tur på
hästryggen som ingår under dagen. Dusch och omklädningsmöjligheter finns. Transfer till tåget
vid 17-tiden.

Fakta
Erbjudandet gäller under 2009
Pris: 2 095:- , enkelrumstillägg 200 kr.
Minimiantal vid varje tillfälle: 2 personer
Ingår: Boende i tvåbäddsrum två övernattningar inkl städning, lakan, handduk, toalett i
korridoren och frukost, 2 middagar, 2 st lunchpaket (som man gör själv), ledbeskrivningar, karta
och information. Kajak, kanadensare, mountainbike obegränsat under 2 dagar och 2-2.5 h tur på
islandshäst. Tidigare erfarenhet ej nödvändig. Tillköp av t ex längre ridning möjligt.
Tillkommer: Alkoholhaltiga drycker, resa till Laxå och transfer till Ösjönäs.
Bokning sker på 0505 250 22 eller vildmark@osjonas.se
Läs mer om våra erbjudanden på www.osjonas.se

