
ORMANÄS 367, 24391 HÖÖR

0761-398764 
WWW.ROBUSTAAVENTYR.SE 
INFO@ROBUSTAAVENTYR.SE

VANDRINGAR

DETTA INGÅR
START- OCH SLUTPLATS
Start på Tjörnarps station, avslut på 
Höörs station.
ÖVERNATTNINGAR
Dag 1, Jularps Gårdshotell inkl middag 
och frukost, picnic till lunch, lakan
Dag 2, Nyrups Naturhotell, dubbelrum 
med skogsdusch/komposttoa samt 
råvaror och lakan
MÅLTIDER
Alla måltider ingår utom fika under van-
dring dag 1. Alkoholfri dryck

UTRUSTNING
ATT TA MED
Liten ryggsäck, fika att äta under första 
dagens vandring, vattenflaska med vat-
ten, sittunderlag, regnkläder, ombyte, 
vandringskängor eller trekkingskor

PRISER OCH PRAKTISKT
PRIS
2880:-/person
BOKNINGSPERIOD
Onsdagar i april-oktober, boka tre veck-
or innan ankomst
TILLÄGG
Extradygn Jularps gård 660:- inkl frukost 
och middag
Vin till maten på Jularps Gårdshotell
Extradygn Nyrups Naturhotell 790:- inkl 
frukost, lunch och middag 
Lokal ost vid ankomst till Nyrups 
Naturhotell
Besök på Skånes Djurpark 199-269:-/
vuxen beroende på säsong

VANDRA MELLAN SJÖAR I SKÅNES SKOGAR!

Bekvämt och perfekt för en härlig weekend. Här kommer du verkligen nära 
Skånes skogar och njuter av mysigt gårdshotell och annorlunda Naturhotell

Dag 1. Ankomst till Tjörnarps station och lätt vandring runt Tjörnarpssjön och 
sedan cirka 12 kilometer enligt anvisningar till Jularps gård. Vandringen går 
längs små skogsvägar och markerad led i böljande bokskogar, blandskog och 
granskog.  Väl framme på Jularps Gårdshotell checkar ni in och njuter av en 
enkel middag och stillheten i det innersta av Skåne. 

Dag 2. Efter frukost vandrar ni vidare enligt våra instruktioner - här vandrar 
du runt baksidan på Skånes djurpark. Efter några kilometer kommer du till 
Vaxsjön där du följer den gröna leden i Frostavallens strövområde norrut. 
Vandringen är relativt kuperad och passa gärna på att ta en liten avstickare 
till Dagstorpssjön innan du vandrar den lilla stickvägen söderut till Nyrups 
Naturhotell. Här är allt förberett för dig och du lagar en härlig tvårätters på 
lokala råvaror över utekökets eldar innan du bäddar din säng och somnar gott 
till bokarnas sus.

Dag 3 Efter matlagning av frukost vandrar ni vidare cirka fem kilometer till 
Frostavallen, där ni tar lokalbussen till Höörs station och beger er åter hemåt.

Tillägg: Lägg till ett extradygn på Jularps gård och gå på Skånes Djurpark, vi 
ordnar er biljett. Lägg till ett extradygn på Nyrups Naturhotell och vandra en 
extra dag kring Dagstorpssjön


