
 

Ta med far, farfar och morfar och fira farsdag på Korrö, eller ta med barnen och barnbarnen och låt dem fira dig. 

 Pris Medlem i STF STF Introduktionserbjudande* 

Hotell 1 075 kr 925 kr 1 225 kr* 

   Barn i föräldrars rum (50 % av priset) 537,50 kr 462,50 kr  

Vandrarhem 975 kr 825 kr 1 125 kr* 

   Barn i föräldrars rum (50 % av priset) 487,50 kr 412,50 kr  

 

FIRA MED FAR PÅ KORRÖ KORRÖ 2016 

Fira med far på Korrö 
Lör 12 nov - sön 13 nov 

(möjlighet till extra natt till reducerat pris) 

Välkommen till ett höstskrudat Korrö! Checka in i våra charmiga 
1800-talsbyggnader och förundras över stillheten och enkel-
heten i vår lilla by. Umgås med familj och vänner, ta med ert 
grillpaket och gå på tur eller paddla kanot på Ronnebyån.  
Finns det något bättre an att äta ute? Utmed våra leder finns det 
flera möjligheter att grilla över öppen eld, ni väljer själva vart. 

Tillbaka på Korrö har ni tillgång till bastu och vill ni finns det 
möjlighet att boka till badtunnan. Ni kan välja att boka Fars 
Dag-supé antingen på lördagskvällen eller innan ni lämnar 
oss på söndagen. Bor ni på Korrö kanske det också passar 
att ta en tur till Glasriket för att shoppa eller uppleva 
glastillverkningen. 

Prisexempel per person Läs mer om STF och medlemskap här 

*Introduktionserbjudande för er som vill bli STF-medlem.  
Gäller vid nytecknande av medlemskap på Korrö i Svenska Turistföreningen 

Detta ingår 
• Alt. 1: Övernattning, del i dubbelrum i hotell 

• Alt. 2: Övernattning, del i dubbelrum i vandrarhem  
inkl. lakan, frukost och slutstäd 

• Grillpaket dag 1 el. 2.  
Olika slags korvar med tillbehör, ved el grillkol. 

• 3-rätters supé, serveras i restaurangen  
kl.18 lördag eller kl 12.30 söndag. 

• Frukostbuffé 

• Tillgång till kanot 4 timmar. 

• Karta och ledbeskrivning för Utvandrarleden. 

Egen utrustning 
Toalettartiklar, kläder efter väder, skor som tål fukt. 

Bokning - frågor - vägbeskrivningar 
Bokningar: www.korro.se.  
Frågor: e-post info@korro.se tel. 0470 - 342 49  
Hitta hit: Korrö ligger utmed väg 122 mellan Växjö och 
Karlskrona. RT90 X: 6277068, Y: 1461797 

Tel. 0470 - 342 49 
E-post: info@korro.se 
Hemsida: www.korro.se 
Adress: Korrö, 360 24 Linneryd 
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