Vem minns väl inte den vandring vi alla fyrtio- och femtiotalister fick göra som ungdomar? Inte
sällan kryddad med en upplevelse under en gran eller vid lyxigare tillfällen i en timrad koja
mitt inne i skogen. Middagen och frukosten lagades i ett tangakök drivet av rödsprit. Soppan
kom från Semper eller Findus och var frystorkad. Det var då det.

Vi på Stavsjö Herrgårdsflygel, uppförd 1724, vill att du ska uppleva något annat. För du
förtjänar det. Vi har satt ihop ett enkelt men kvalitetsmässigt paket för dig som vill göra ett
helgbesök i gränslandet mellan Sörmland och Östergötland. Det ska vara enkelt. Har du
vandringsskor är det bra, men absolut inte nödvändigt. Har du en regntät jacka är det bra, för
även om SMHI ligger bara 25 km bort kan vi inte påverka deras prognoser. Det vi kan säga är
att antalet soltimmar hos oss mäter sig med både Koster och Gotland.
Vi har nu en vandringsupplevelse i historisk miljö som fungerar för dig som vill uppleva
Kolmården utan att behöva gå så långa sträckor.
Du är varmt välkommen att uppleva bruksorten Stavsjö vars historia började 1666. Det bruk
som anlades då är fortfarande verksamt. Vårt vandringspaket innefattar guidning i gångvänlig
och vacker skog. Bruksmuseet öppnar för dig och de dina.

Paket:
Dag 1: Välkomstkaffe med en presentation av Stavsjö då och nu, följt av en
guidad vandring runt sjön Hanskdammen. Kanske kan vi titta på vad bävern
sysslar med. Då finns en möjlighet att sträcka ut vandringen till Mellankärret. Väl
tillbaka till Herrgårdsflygeln får vi en lunch följd av filmvisning och
eftermiddagskaffe.

Dag 2: Frukostbuffé följd av en guidad visning av Stavsjö Bruksmuseum.
Förmiddagskaffe och samtal och tips om andra platser att enskilt besöka eller
vandra i under den avslutande dagen.

Middag dag 1 ingår inte i priset men vi rekommenderar närliggande Stavsjö Krog
och Kafé (15 minuter bort för den som vill gå eller 2 minuter med egen bil).

Stavsjö Herrgårdsflygel är ett litet livsstilshotell (botique hotel) där våra gäster
är de som vill bo ”hemma” fast de bor borta. Vi har sex dubbelrum varav ett är
anpassat för personer med rörelsehinder.

Erbjudandet gäller vardagar från och med den 1 april till och med den 15 juni
samt från den 15 augusti till och med den 31 oktober. Varför det? Jo, under
sommartid har vi barnfamiljer som besöker Kolmårdens Djurpark och du vill
hellre vara hos oss under den lite lugnare säsongen när vi verkligen hinner ta
hand om dig och ditt sällskap.
Pris per rum: SEK 1 750 för ett dubbelrum och 1 150 för enkelrum inklusive guide
och entré.
För reservation kontakta oss på Stavsjö Herrgårdsflygel, telefon 070 454 7475
eller info@stavsjoherrgardsflygel.se.

