
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Vistas utomhus och känn vårens kraft. Vandra, cykla, paddla kanot och njut av god mat! 

PÅSK PÅ KORRÖ – VUXENPAKET KORRÖ 2017 

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

Känn vårens ankomst i det småländska landskapet, till 
fots, till cykel och eller med kanot. Längs gärdsgårdar, 
stenmurar, genom byar med rödmålade stugor tar ni er 
fram med picknicken nära till hands. Vid frukosten har ni 
laddat picknickkorgen med godsaker inför dagen 
strapatser. När ni är tillbaka på Korrö är badtunnan och 
bastun varm och kanske vågar ni ta ett dopp i ån innan 
det är dags att njuta av god mat i restaurangen. 

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 strapats. 
När ni är tillbaka är badtunnan och bastun varm och klockan 
18.00 serveras en 3-rätters supé.  
 
Dag 3 Väljer ni själva om ni vill ta det lugnt, köra till Glasriket 
eller ta en sista tur på någon av lederna. 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. 3-rätters supé i restaurangen kl. 18 
• Lunchpaket från frukostbordet. Lån av termos.  

Kvälls- fikakorg dag 1. 
• Växlad cykel och self guide karta.  

Linders 525 kanot/2 personer Boka dag. 
• Vandringskarta och ledbeskrivning samt guidad transfer 

till startplats. 
• 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 Medlem i STF 

Hotell 2 090 kr 1 990 kr 

Vandrarhem 
   Eget sänglinne och städ. 

1 890 kr 1 790 kr 

 

 


