Solviken och kajak
– en naturlig kombination
Sjön Sommen påstås vara Sveriges vackraste klarvattensjö. Vi säjer inte emot.
Välkommen att uppleva Sommen på ett underbart vis – med kajak!
Vi, Petrus Kajak & Solvikens Vandrarhem & Konferens, ger dig
möjligheten att få både strapats och komfort på en och samma gång.
Du börjar i Hätte utanför Tranås där du får en kajak och matsäck.
Paddlar sedan till Solviken där du övernattar för att nästa dag ta dig
runt Torpön. Inför sista etappen stärker du dig med lunch på
Torpöns Färjeläge innan du tar dig tillbaka till Hätte. Det här är en
drömlösning för dig som vill se det bästa av sjön utan besvärlig
planering och förberedelse – det har vi gjort åt dig.

Kajakpaket på Solvikens Vandrarhem & Konferens
Dag 1:
Eftermiddag: Ankomst till Petrus Kajak, Hätte, där du får din kajak, karta
och matsäck.
Paddling till Solvikens Vandrarhem, ca 12 km
Enkel middag serveras på kvällen
Inkvartering i dubbelrum
Upptäck omgivningarna och njut av dagen

Dag 2:
Frukost där du också gör din matsäck för dagen
Paddling längs med Torpöns östra sida till Torpöns Färjeläge, ca 17 km
Lunch serveras på Torpöns Färjeläge
Besök på naturum Sommen
Paddling vidare till Petrus Kajak, ca 4 km
Tillgång till dusch efter dagens motion

Pris
Paketet som det är beskrivet ovan kostar 1 595 kr per person i dubbelrum.
Priset inkluderar kajak, lånekarta, matsäck, boende i dubbelrum (inkl
sänglinne, handdukar, slutstädning), enkel middag på Solviken, lunch på
Torpöns Färjeläge, naturum, dusch vid återkomst. Du kan också välja
kanadensare eller tvåmanskajak.

Andra aktiviteter
Det finns mycket fina vandringsstigar och vägar runtom Solviken och
naturbadplats på tomten. Man kan köpa till bastubad om man önskar. På
Torpöns Färjeläge finns höghöjdsbana för den som vill ha mer utmaning.

Petrus Kajak & Torpöns Färjeläge
Petrus Kajak är ett litet företag med ett stort intresse – paddling och
friluftsliv. Här kan du inte bara hyra kajaker utan också bygga dem! Läs
mer om Petrus Kajak på www.petruskajak.se.
Torpöns Färjeläge har öppet under perioden 23/4 – 11/9, se
www.torpon.net. Om ni bokar paketet på annan tid ersätts lunchen på
Färjeläget med en kraftigare matsäck.

Bokning
Du bokar via e-post på solviken@solviken.nu eller genom att ringa till
Peter Sterne på 070-628 20 41.

Tveka inte att kontakta oss för mer information!!

Solvikens Vandrarhem & Konferens
573 94 Tranås

Fakta Solviken:
Antal bäddar: 70
Antal konferensrum: 3, det största
för 80 gäster
Kök: Vi har tre gästkök för självhushåll samt ett restaurangkök som
går att hyra.
Torkmöjligheter: Finns
Bastu: Finns
Betalning: Mot faktura vid bokning
Avbokning: 25% av paketkostnaden om senare än 7 dagar
före ankomstdatum, hela beloppet
om senare än 18.00 dagen före.
Husdjur: Vi har rum där vi tillåter
hund och katt.
Hitta hit: Vi finns inte långt från
Torpa Kyrka, rv 131 mellan Tranås
och Österbymo.
GPS: N 58°01’42,9’’ E 15°05’21,9’’
Hemsida: www.solviken.nu
Telefon: 0140-40 100
Vandrarhemsvärdar (bokning):
Janne Johansson
Gruppofferter eller matbokningar:
Kontakta Peter Sterne på
peter@torpon.net.

www.solviken.nu
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