
Vi har reflexvästar  Vi har reflexvästar  
och pannlampor för utlåning  och pannlampor för utlåning  

om ni vill ta en promenad även  om ni vill ta en promenad även  
om det blivit mörkt ute.  om det blivit mörkt ute.  

Fråga i receptionen.Fråga i receptionen.
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Naturslingan på Stufvenäs
Naturslingan är markerad med stolpar med vit topp och reflexband. 
Slingan startar genom att följa vandringsleden ner mot Fulvik och 
Örarevet. Om du står framför huvudbyggnaden tar du till vänster 
från parkeringen och följer grusvägen ner mot havet så ser du var 
slingan svänger in till höger.

Slingan är ca 1,6 km, så den passar för både gamla och unga. Strax före 
du kommer fram till Fulvik och Örarevet svänger Naturslingan av åt 
höger över kalhygget. Sedan håller du höger på den gamla kyrkvägen 
och följer den tillbaka mot Stufvenäs infartsväg. Se kartan till vänster.

Längs med slingan sitter det skylthållare på stolparna. Vi har alltid en 
tipspromenad uppsatt som man som gäst hos oss kan gå. Tipslappar 
och pennor finns att hämta i receptionen.

Vi har två olika varianter av tipspromenad, en historisk och en allmän. 
Vi kan också byta till skyltar med olika enklare fysövningar för den grupp 
som vill ha en motionsaktivitet efter exempelvis konferensen. 

Självklart kan vi också sätta upp era egna frågor om ni vill ha en egen 
tipspromenad om ert företag, jubilaren eller bröllopsparet. Kostnad 
för byte av tips eller skyltar med fysövningar tillkommer. Se nedan.

Välkomna ut och njut av naturen!
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Byte till en av våra befintliga tips eller skyltar Byte till en av våra befintliga tips eller skyltar  ................ ................ 500:-500:-
Byte och utskrift/laminering av egen tipsrunda Byte och utskrift/laminering av egen tipsrunda  ............ ............ 1000:-1000:-

Priserna är exklusive moms.Priserna är exklusive moms.


