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Antal dagar: 7 
Restid från Köpenhamn:2,5 h 
Gruppstorlek: 3-5 pers. 

 Detta ingår i priset 1900 kronor/person: 

� Fågelguidning, gryningssafari med möjlighet att se antingen 
orrspel eller andra arter beroende på säsong 

� Tillgång till övernattningsskydd, fågeltorn, åstuga med 
grillplats och bra utsikt över maderna. 

� Fiske i 5 sjöar. 

� Boende med självhushåll, fullt modernt i klassisk miljö.l 
 

 Tips på tillval: 

� Jeepsafari med möjlighet att se storvilt. 

� Göksafari med guide 

� Fiskeguide i sjön Rottnen 

� Båtar och kanoter för fiske och färd i sjöar och iRonnebyån 
 

Nivå: 
Fysisk Nivå  
Kultur            
Boende  
Matupplevelse  
Barnvänligt     

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
            

 För mer information: 
  Telefon:  +46 (0)470-66641 (0)70-5166641  
  Adress:   Häggvägen 6, 352 50 Växjö, Sverige 
  E-post:     sven.noregran@tallekullen.com 
  Web: www.tallekullen.com 
  Arrangör: Tallekullen  

 

Tällekullen är en liten kulturby som kan erbjuda stressade människor både skön avkoppling och stora 
naturupplevelser. Här finns ett litet antal nyrenoverade kulturhus som är fullt moderna och kan fås med 
full service (sänglinne och handdukar) som extra tillval. Fågelskådning, ädelfiske, jeepkörning, 
paddling,svampplockning eller lugna promenader på våra stigar i kulturlandskapet. Det är bara att 
välja. För den som vill skämma bort sig lite extra så erbjuder vår granne Ormeshaga Spa skön 
relaxning och olika behandlingar. Om ni mot förmodan skulle få behov att lämna naturen så finns hela 
Glasriket granngårds med alla dess glasbruk och designers och även Kosta Outlets nyöppnade 
shoppingcenter som är bland de bästa i landet. Unna dig en annorlunda vecka antingen du är 
fågelskådare eller sportfiskare eller längtar efter naturupplevelser och avkoppling.           
Familjen Noregran hälsar er HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL TÄLLEKULLEN 

En upplevelse framtagen i samverkan med Södra Smålands Turistråd  www.visit-smaland.com Kontakta gärna arrangören för mer information. 
 

UPPLEVELSEVECKA PÅ TÄLLEKULLEN, EN GAMMAL KULTURBY MITT I GLASRIKET!  
Varför inte koppla av och njuta av stillheten, smyg a ner en tidig morgon till fågeltornen, för en 
guidning till ett fantastiskt orrspel eller ta en f isketur med kanoten på Ronnebyån.                      
Allt är möjligt på Tällekullen! 


