
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 

Ta med hela familjen och ge er ut på äventyr i Korrös vackra natur! 

PÅSK PÅ KORRÖ - FAMILJEPAKET KORRÖ 2017 

Påsk på Korrö – en del av Småland 
Ankomstdag: långfredag 14 april eller påskafton 15 april  

Vi tänker så här: trivs barnen så trivs föräldrarna. Därför 
har vi har gjort vårt yttersta för att plocka ihop några riktigt 
spännande aktiviteter som vi hoppas ska passa hela 
familjen. Ge er ut på skattjakt, grilla över öppen eld, bygg 
fågelholkar och besök vattenpalatset Kaskad i Tingsryd. 
När hungern sätter in bjuder köket på en 2-rätters 
barnmeny ska tilltala de små finsmakarna. Och ja, 
pannkakor går alltid att ordna. Välkomna!  
 
Ta med far- eller morföräldrar så bjuder vi barnen! 
Exempelvis: en mormor = ett fritt barn. 

Dag 1 Incheckning kl. 14-16 Långfredagen eller Påskafton. 
Påskbuffé i restaurangen. Inför kvällen hämtar ni en fikakorg 
i restaurangen som ni har till hands när hungern sätter in.  
 
Dag 2 Plockar ni till er ett lunchpaket för dagens äventyr. 
Badunnan och bastun hålls varma mellan kl 14-18. 
Restaurangen serverar en 2-rätters vuxen- och barnsupé  
kl. 16-18.  
 
Dag 3 Väljer ni själva om ni vill ta det lugnt och meta eller 
kanota. Kommer ni tillbaka efter utcheckningstiden kl. 12 
finns möjlighet att ta en dusch före hemfärd. 
 

Detta ingår 

• Två övernattningar i dubbelrum i hotell eller 
vandrarhemsdelen 
• Dag 1. Påskbuffé kl. 14-16  

Dag 2. 2-rätters supé i restaurangen kl. 16 
• Entré till badpalatset Kaskad i Tingsryd, Marinmuséet i 

Karlskrona och Älgparken i Kosta 
• Tillgång till kanoter, ”Snickarboa”, metspö och mask 
• Karta och beskrivning till ”Barnens upptäckarleder” 
• Hjälp med transfer Lessebo JVST - Korrö 15 min. 
 

Egen utrustning 
Toalettartiklar, kläder efter väder, skor som tål fukt och en 
liten ryggsäck för lunchpaket. 

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 

Påskerbjudande! Pris/pers Medlem i STF 

Hotell 1 890 kr  1 790kr 

  Barn i förälders rum 790 kr  690 kr 

Vandrarhem (Frukost ingår. 
Eget sänglinne och städ) 

1 590 kr 1 490 kr 

  Barn i förälders rum 690 kr 590 kr 

 

 


