ROBINSONÄVENTYR PÅ DIN EGEN Ö
Kanotturer på både å och sjö
Ivösjöbygden med Skånes största och vackraste sjö bjuder
tillsammans med Holjeån på paddling i fantastiska omgivningar.
Här finns många möjligheter att fly vardagsstressen för en
upplevelse i vildmarken. Ett äventyr för både par, familjer och
vänner. Efter bara ett par timmar från stadslivet i Köpenhamn och
Malmö kan ni sitta vid er egen lägereld och njuta av tystnaden
och Ivösjöns vackra vyer.
Wetlandis kanotcenter i nordöstra Skåne ligger nära till många
av Ivösjöns öar och några kilometer från startplatsen i Holjeån.
Här har ni tillgång till toaletter, färskvatten, grillplatser och
parkering. För er som åker kollektivt är det enkelt att ta sig hela
vägen hit. Strax intill vårt center finns Skånetrafikens
busshållplats, Bromölla Axeltorp.
I området finns även flera naturleder för vandring och cykel.
På vår hemsida och i receptionen finner ni kartor och
ledbeskrivningar.
Länkar med mer information till kanotturer:
Ivösjöns Arkipelag Holjeåleden.

Ert Robinsonliv börjar vid vårt center I Axeltorp.
Här möter ni vår personal som går igenom kartor och utrustning.
Ni kan välja om ni vill starta er tur här eller i Holjeån. Kom ihåg
att ange önskad startplats när ni bokar ert äventyr.
Naturen närmast ån är till största delen helt orörd vilket ger er en
tropisk upplevelse och en tidlös känsla. På etappen finns inga
forsar och några lyft är inte nödvändiga – det är bara att koppla
av och njuta av färden. Efter ett par timmar når ni sjön med
spännande öar att utforska. Många med möjlighet för sol, bad,
picknick och camping. Här finns platser ordnade för er vistelse
med bord, bänkar och grillplatser där ni kan laga er mat och njuta
av en mysig brasa under kvällen. Traktens spännande historia
med sina myter och legender känns ständigt närvarande.
Ivösjön bjuder även på ett rikt fågelliv och den räknas som en
av Sveriges mest artrika på fisk. Varför inte prova fiskelyckan
och fånga er egen middag till kvällen.

FACTS

Längd på aktivitet: minst 2 dagar
Antal deltagare: 2 – 25 personer
Bokning av paket är möjligt hela året.
Vid vårt center tillhandahåller vi våra kunder:
dricksvatten, toalett och grillplatser.
Här finns också en grillkåta att hyra.
Vi säljer fiskekort.
Kartor över området och ledbeskrivningar till
samtliga naturleder.
Affärer och annan service finns i Näsum och
Bromölla endast några få km bort.

ROBINSON PAKET
INNEHÅLL:
• Kanot med flytväst och paddel.
I kanoten finns plats för 2-3 personer.
• Packtunna (60 liter, en per kanot)
• Campingpaket: tält för 2-3 personer,
trangiakök med T-sprit, spade, såg och yxa, ved,
soppåsar, dunkar med färskvatten, liggunderlag.
Sovsäck är inte inkluderat.
• Transport av utrustning och personer vid start i
Holjeån.
Pris
Två dagar – en natt
Start vid:
Vuxen:
Barn:

Wetlandi center Holjeån
590 kr/person
725 kr/person
375 kr/person
475 kr/person

Extra dygn – en dag och en natt
Vuxen: 375 kr/person
Barn:
250 kr/person
Priserna för barn gäller för upp till 15 år.

För mer information
Wetlandi Nature Resort
Telephone: +46 (0)735-314 314
E-mail: info@wetlandi.se
Website: wetlandi.se/

www.traveltrade.visitsweden.com

WETLANDI CENTER INFORMATION
Typ av verksamhet: Aktiviteter
Öppet säsong: May – September, enl
överenskommelse.
Öppet i reception: 22/6 – 23/8 2020 kl. 09-17
Språk: Svenska /Engelska
Kundparkering och platser till husbil, husvagn
och tält

CONTACTS

