Vi erbjuder nu en vandringsupplevelse i historisk miljö som fungerar för dig som vill uppleva
två dagar i Kolmården och varje dag gå omkring 15 km, eller 4-5 timmars behaglig vandring.
Dags att lägga cykeln på hyllan? Och ta fram vandringsskorna? Eller snarare börja vandra igen!
För Sörmlandsleden lockar åter alltfler vandrare. Idag sover vi inte under regnskydd eller i
timmerkojor utan bekvämt på närmaste hotell där vi kan duscha och få en god frukost innan
vi fortsätter vandringen nästa dag.
Allt fler upptäcker de vackra skogar och stigar som finns i vår närhet. I Sörmland kan man
uppleva den totala tystnaden i Fjällmossens naturreservat och äta medhavd lunch på en av
de största orörda myrarna i södra Sverige. Det enda som hörs är det avlägsna ljudet av löv som
dallrar i vinden. Här störtade 1942 en J22a som blev liggande kvar. Men som alla av myrens
djur försvinner även denna med tiden.

Stavsjö Herrgårdsflygel, uppförd 1724, 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. Vi vill att du ska få ett upplevelserikt besök. Därför har vi satt
ihop ett paket för dig som vill göra ett par dagars besök 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.
Du är varmt välkommen att uppleva bruksorten Stavsjö vars historia började 1666. Det bruk
som anlades då är fortfarande verksamt. Vårt vandringspaket innefattar råd om lämpliga leder
i gångvänlig och vacker skog. Vi kan även erbjuda en privat visning av Stavsjö Bruksmuseum i
anslutning till ert besök.

Vårt vandringspaket:
Dag 1: Ankomst på eftermiddagen. Incheckning och samling i vår lounge med en presentation
av vandringspaketet. Utdelning av kartor mm. Vi serverar kaffe med ett litet tilltugg. Middag
serveras i egen regi på Stavsjö Krog & Kafé uppe vid Stavsjö Klint.

Dag 2: Frukostbuffé där var och en kan göra sitt lunchpaket med kaffe eller thé i egen termos
och efter eget önskemål. Dagens vandring går lämpligen på Sörmlandsledens sträcka 31:1 och
är 15 km lång. Vandringen både startar och slutar i Stavsjö. Samling i Herrgårdsflygelns lounge
vid 17-tiden med samtal om vandringen. Middag på Stavsjö Krog & Kafé i egen regi.
Egen Guide under dag 2 till en kostnad på 800 kr.

Dag 3: Frukostbuffé där var och en kan göra sitt lunchpaket med kaffe eller thé i egen termos
och efter eget önskemål. Dagens vandring går i egen regi efter rekommendationer från vår
guide. En enklare vandring går runt sjön Handskdammen. För den som vill titta på vad bävern
sysslar med finns en möjlighet att sträcka ut vandringen till Mellankärret.
En vandring över Fjällmossen, som är södra Sveriges största orörda myr, är en speciell
upplevelse. I anslutning till mossen kan man stanna till vid Pigans plågosten där en piga för
200 år sedan förgäves försökte rädda sig från en flock angripande vargar. Gårdens folk fann
henne för sent nästa morgon. Det går att kliva upp på den jättelika stenen som bara nästan
räddade den stackars vallflickan.

Vandringserbjudandet inkluderar inte middagar. Vi rekommenderar våra gäster att äta på
närliggande Stavsjö Krog och Kafé (15 minuter bort för den som vill gå eller 2 minuter med
egen bil).
Mot en extra kostnad, 200 kr, erbjuder vi skjuts till och från vandringen under dag 3.

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 förmodligen vara hos oss under den lite lugnare
säsongen när vi verkligen hinner ta hand om dig och ditt sällskap.
Pris per rum: SEK 3 000 för ett dubbelrum (2 personer) och 2 800 för en person i dubbelrum.
I priset ingår logi, frukost, lunchpaket, fika, entré till Stavsjö Bruksmuseum och tillgång till
guide för rekommendationer och anvisningar.

För reservation kontakta oss på Stavsjö Herrgårdsflygel, telefon 070 454 7475,
ellerpåvårhemsidawww.stavsjoherrgardsflygel.se
info@stavsjoherrgardsflygel.se.

