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HAJK OCH VANDRING PÅ RASBRANTEN
TILL DET SMÅLÄNDSKA HÖGLANDET
WOLF TRACK 5 KM

SÖDRA SVERIGES SKOGSBRYN

Vandra hos oss Little Rock Lake Zipline genom den
djupa skogen. Upplev tystnaden och ensamheten
där dina
möten inte är andra människor, utan skogens egna
invånare.
Det finns två olika sträckningar genom landskapet
och tre olika service nivåer

WOLF TRACK 5 KM
HALVDAG ELLER DAGSTUR MED MÖJLIGHET TILL
ÖVERNATTNINGSERVICE NIVÅ 1 WOLF TACK BASIC.
PRIS: SERVICE AVGIFT 100 SEK PER GRUPP,
INKL. MOMS 25%
SERVICE NIVÅ 2 WOLF TRACK.
PRIS SERVICEAVGIFT ÖVERNATTNING I
VINDSKYDD: 500 SEK INKL. MOMS 12%
Man startar i Base Camp och går österut där man
ansluter till Rosenborgsvägen via Forest Camp och
Overhang via ett nytt Via Feratta trappsystem norr ut
till Kolvesjö och vindskyddet. här kan man rasta, fika
och grilla om man så vill. Platsen har vindskydd, baja
maja, sophantering och vacker sjöutsikt. Vill man
övernatta i vindskyddet går det bra att reservera mot
avgift och det finns ve på plats samt att vi då ordnar
med dricksvatten. Möjlighet till fiske.
Leden går vidare väster ut efter vildmarksleden och
ut till Bränderydsvägen, och därefter sydöst ut tillbaka till Base Camp.

ELK TRACK 15 KM

ELK TRACK 15 KM
HEL ELLER TVÅDAGARSTUR MED MÖJLIGHET TILL
ÖVERNATTNING
DAG 1

Man startar i Base Camp och går österut där man
ansluter till Rosenborgsvägen via Forest Camp och
Overhang via ett nytt Via Feratta trappsystem norr ut
till Kolvesjö och vindskyddet. här kan man rasta, fika
och grilla om man så vill. Platsen har vindskydd, baja
maja, sophantering och vacker sjöutsikt. Möjlighet
till fiske.
Man fortsätter väster ut efter vildmarksleden till
Bränderydsvägen och därefter nordväst ut mot
Getaryggarnas naturrervat.

Här väljer man stigen genom reservatet, ansluter till
vägnätet söderut och därefter väster ut mot landsvägen. På landsvägen sydöst ut ned till Libbhults
ängar.

LITTLE ROCK LAKE AB
TELEFON + 46 470542900
BRÄNDERYDSVÄGEN 1, 36072 KLAVRESTRÖM

I Libbhults ängar finns möjlighet till rast och lite vila.
Här väljer man stigen genom reservatet, ansluter till
vägnätet söderut och därefter väster ut mot landsvägen. På landsvägen sydöst ut ned till Libbhults
ängar.
I Libbhults ängar finns möjlighet till rast och lite vila.

All tross placeras skyddat under presenning i
händelse av regn. Denna sträcka är ca 12 km från
starten i Base Camp station 5 på kartan. Två stycken
fiskekort för
Ängultasjön ingår i priset samt soptömning för
källsortering.

SERVICENIVÅ 3 ELK TRACK FIRST CLASS
MED VANDRINGSLEDARE. PRIS PER GRUPP
MAX 12 PERSONER 12 500 SEK INKL. MOMS 6%
-VANDRA OCH ÖVERNATTA I MILITÄRTÄLT-

Från Libbhults ängar norrut via vildmarksleden fram
till Sveaskogs vindskydd nedanför Kubbavägen alldeles i anslutning till Änghultasjöns strand.

SERVICENIVÅ 1 ELK TRACK BACIC
PRIS SERVICEAVGIFT 100 SEK INKL. MOMS 25%
Denna sträcka är ca 12 km från starten i Base Camp
till Sveaskog vindskydd station 5.
Här går det bra att övernatta på olika sätt efter eget
tyckte eller beroende på vilken service man vill ha
och betala för.
Goda möjligheter till fiske samt bär och svamp
plockning samt övrigt vad naturen ger.
Vandra och övernatta på egen hand i eget tält eller
på annat sätt. Köp av karta och råd och instruktioner
från vandringsledare i Base Camp.

SERVICENIVÅ 2 ELK TRACK COMFORT
PRIS PER GRUPP MAX 12 PERSONER
3900 SEK INKL. MOMS 12%

Detta ingår i priset:
-Under hela färden följer en vandringsledare med
som ger information om natur och ätliga växter och
bär som samlas in för att kunna användas till maten.
-Förmiddagsfika vid Kolvesjö
-Lunch vid Libbhults Ängar
-Övernattning i 12 manna militärtält vid Sveaskogs
vindskydd samt ved och vatten Transport av persedlar och förnödenheter sällskapet inte önskat bära
med sig under färden leveraras till tältplatsen.
-Det ingår även sov vänliga luftmadrasser, sovtäcken,
kudde och örngott i priset.
-All tross placeras skyddat under presenning i
händelse av regn.
-Militärtältet reser guiden tillsammans med
gästerna.
-Två stycken fiskekort för Änghultasjön och
fiskeutrustning.
Middag tillagas som vandringsledaren hjälper till
med. Kan bli inslag av fisk om fiskelyckan är med
sällskapet.
Vandringsledaren lämnar sällskapet efter middagen
och ansluter på morgonen kl. 08.00 tillsammans
med trossbilen.

DAG 2

Vandra och övernatta på egen hand i militärtält som
ni reser själva. Vi levererar 12 manna militärtält vid
Sveaskogs vindskydd samt ved och vatten samt står
för transport av persedlar och förnödenheter
sällskapet inte önskat bära med sig under färden.

Frukost kl. 09. 00 som vandringsledaren hjälper till
att tillreda.
Utrustning som ni inte önskar bära med Er lastas
klockan 10.00 för transport till Base Camp.
I priset ingår även soptömning för källsortering.
Vandring tillbaka till Base Camp 3 km.
Möjligheter till dusch i Base Camp.

BRA ATT HA MED SIG!
Mobiltelefon, Karta och Kompass
Tändstickor, Första Förband
Personligt dricksvatten i flaska
Eventuella behövliga mediciner
Kläder för alla väder
Informations häfte om allemansätten
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