KANOTÄVENTYR MED
BOENDE I HUMLETORK
SVERIGES ENDA BEVARADE HUMLETORK strax
utanför Näsum i nordöstra Skåne är idag ett populärt café och
vandrarhem under sommaren. Från caféets veranda njuter
besökaren av en fantastisk utsikt över fälten, skogarna och
Näsums by.
Här har ni er bas när ni ger er ut och upptäcker de vackra och
spännande omgivningarna i Ivösjöbygden - ett naturskönt
Skånskt kulturlandskap, ännu okänt för många.
Med Wetlandis kanoter har ni möjlighet till turer i både å och
sjö. Paddlingen i Holjeån bjuder på en tropisk upplevelse och
en känsla av att tiden har stått stilla. I Ivösjön, Skånes största
och vackraste sjö kan ni göra strandhugg med sol, bad och
picknick på någon av alla öarna.
I omgivningarna finns även flera naturleder för både vandring
och turer med cykel.

ATT PADDLA LÄNGS HOLJEÅLEDEN är ett spännande
äventyr som passar alla som gillar att njuta lite extra av livet.
Oavsett om du är nybörjare eller erfaren, ung eller gammal, ett
par eller en familj. Sträckan som startar vid Näsums gamla
stärkelsefabrik slingrar sig i en djup fåra fram genom
landskapet. Här finns inga forsar och några lyft av kanoten är
inte nödvändiga. Mot slutet passerar ån Humletorkan. När ni är
klara med dagens tur lämnar ni kanoterna där och efter en kort
promenad är ni framme vid boendet.
Längs ån finns två grillplatser med bänkar och bord.
Länk till mer information
IVÖSJÖNS ARKIPELAG, en skärgårdsmiljö med flera öar
man kommer till direkt efter paddlingen i ån. Här finns
kommunala badstränder längs kusten vid fastlandet men även
många av öarna har små undangömda badstränder som
inbjuder till sol och bad. På vissa öar finns dessutom
iordningställda platser utrustade med bord, bänkar och
grillplatser. På två platser finns även vindskydd.
Länk till mer information

FAKTA

Paket tillgängligt: 7 Maj - 18 September
Längd på aktivitet: minst 2 dagar
Måltider: Frukost
Minimum antal deltagare: 2
Max antal deltagare: 22

INNEHÅLL PAKET
Boende i eget rum – gemensam toalett och dusch.
Sängkläder och handukar, städning vid avfärd.
Frukost – självservering i pentryt.
Kanot för 2 – 3 personer. 4 personer om två
mindre barn åker med.
Paddlar, flytvästar, packtunna och kartor.
Kanottransport: Till Näsum, holjeån. Vi hämtar
kanot vid Humletorkan när ni är klara sista dagen.
Persontransport från Humletorkan till startplatsen
dag 1.
Pris per person - vuxen:
2 dagar/1 natt 1150 sek
Extra dagar
775 sek/dag
Pris per person – barn (upp till 15 år)
2 dagar/1 natt
675 sek
Extra dagar
490 sek/dag

Besöksadress: Wetlandi
Olofströmsvägen 117-11
SE-295 94 Näsum
Telephone: +46 (0)735-314 314
E-mail: info@wetlandi.se
Website: wetlandi.se
Paketet bokas genom Wetlandi via e-mail
eller telefon.
Address boende:
Humlegården i Näsum
Klagstorpsvägen 1
295 94 NÄSUM

www.traveltrade.visitsweden.com

Typ av verksamhet: Aktiviteter
Öppet säsong: May – September
Språk: Svenska / Engelska
Parkering vid Humletorken

KONTAKT

