VILTSPANING EFTER BJÖRN OCH ANNAT VILT

Vilda djur har man störst chans att se i gryning och skymning. Därför har vi våra turer förlagda så vi är på plats en stund innan
skymningen. Tiden när vi träffs i Vemhån varierar därför med årstiden.

PAKET 1
o
o
o
o
o
o

EN TUR PÅ CA 5 TIMMAR

Avresa från Nybo gård 15,00-19,00 beroende av årstid för färd till spaningsstället.
En färd med bil på ca 1 timme.
Sammanlagt en tur på ca 5 timmar
Vi spanar med tubkikare över stora områden. 3 tubkikare finns. Vill ni ta med egen kikare så går det bra
Själva spaningen håller på i ca 3 timmar, under den tiden fikar vi också. tunnbröd med korv och kött från
Nybo gård, kaffe och te
Återresa till Vemhån

Pris 600 kr/pers Min 2 deltagare
Fika ingår
PAKET 2

EN TUR MED ÖVERNATTNING PÅ SPANINGSSTÄLLET

En tur från kl. 15,00 dag 1 till ca kl.10,00 dag 2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi träffas på Nybo gård i Vemhån 15,00. Vi tittar på björnskinn- och kranium, sedan färd till spaningsstället.
Efter vägen stannar vi och tittar på ett björnide
När vi kommer fram lagar och äter vi middag
Sedan spaning, vi spanar över stora områden. 3 tubkikare finns. Vill ni ta med egen kikare så går det bra
Spaning så länge ni vill
Efter det sover vi (sängkläder ingår)
Uppstigning i gryningen
Frukost
Spaning igen i ca 3 timmar
Återresa till Vemhån

Pris 2500 kr/pers Min 2 deltagare
Mat ingår
Enklare boende i spaningshyddan, utedass
PAKET 3

EN TUR MED ÖVERNATTNING I VIKARVÅLVALLEN

En tur från kl 14,00 dag 1 till ca kl 11,00 dag 2
Dag 1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vi träffas på Nybo gård i Vemhån 14,00. Vi tittar på björnskinn- och kranium, sedan färd till vår fäbodvall
Vikarvålvallen
Efter vägen stannar vi och tittar på ett björnide
3-rätters middag på fäbodvallen
Efter maten åker vi bil till spaningsstället, tittar på ett björnide om vi inte redan gjort det
Vi tittar på en björnstig och ser vart björnarna kliat sig
Sedan spaning till ca 22,00. Vi spanar över stora områden. 3 tubkikare finns. Ta med egen kikare om ni vill.
Vi dricker kaffe eller te under tiden vi spanar
Ca 22,00 åker vi tillbaka till Vikarvålvallen
Tar en öl och björnkorv i störöset vid öppen eld
Här kan ni välja till bastu och/eller bad i tunna Bastu 100 kr/pers, tunna 500 kr. Över 5 pers 100 kr/pers (bad- och
bastutid max 2 tim)

o

Dags att sova (ni sover i egen stuga på vallen, sängkläder ingår)

Dag 2
Frukost 09,00
Återresa till Vemhån
Pris 2725 kr/pers min 3 deltagare

All mat ingår

Verkar det intressant?
Hör av dig och boka
www.nybogard.se
070-571 09 28
070-690 82 12

