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Ösjönäs i Tivedens nationalpark 

   

Ösjönäs ligger i hjärtat av Sverige mitt emellan Stockholm och Göteborg, omgivet av Tivedens 
Nationalpark. Ösjönäs är Tivedens aktivitets- och äventyrscenter. Här väntar äventyret på dig som söker 
förtrollande vacker natur präglad av väldiga klippblock, djupa mossbelupna dalar, enskilda stränder 
och branta bergsryggar med hällmarker. Tivedens nationalpark är en av Sveriges vackraste. Till stor del 
stiglös och otillgänglig men också oändligt inbjudande. Mjukaste mossa, klara sjöar och hänförande 
utsikt omger stigar som använts sedan urminnes tider.  

På Ösjönäs kan göra massor av roliga aktiviteter, rida, paddla, klättra höghöjdsbana, bada bastu och 
badtunna samt mycket mer.  

Förslag på upplägg: 
 
Dag 1 

14.00 Ankomst med egna bilar (återkom om ni vill ha offert på buss) 
 Incheckning i Vinkelboda alt. tältkåtan (beroende på vilket alternativ ni önskar). 

1. Boende i Vinkelboda. Ett stort och trevligt hus har med 4 st sovrum. Ni städar 
själva huset innan avresa och har egna lakan. Går att köpa till om man vill. 
 

2. Vildmarkscampen på Ösjönäs med boende i vår fina kåta på tältsäng. Boende 
i egen sovsäck. 

15.00 Aktivitet – Äventyrsfemkampen. Ni tävlar mot varandra i en  
 mångkamp som består av en rolig blandning av individuella 
 äventyrsgrenar. Exempel på grenar: 

 Bågskytte – alla lekte vi väl indianer och cowboys som små, 
nu finns chansen att prova på känslan av en “riktig” pilbåge. 

 Blåsrör – ärtrör i all ära men detta vapen har oanade krafter…. 
 Yxkastning – dubbeleggad kastyxa eller tomahawk, vilket väljer du? 
 Luftpistol – här går det undan och det räcker inte med att vara pricksäker, man 

måste ha stil också…. 
 Överlevnad – under tids- och prestationspress ska nu bevisas vilka som klarar sig i 

vildmarken och vilka som borde hålla sig i befolkade trakter. 
 Slangbella – Anderssonskans Kalle utmanar! 

17.00 Bastu & badtunna 

19.00 Grillmiddag serverad av kock 
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Dag 2 

Frukostbuffé och sedan utcheckning 
 

 
 
PRIS (beräknat på 15 personer) 

Alt 1: Boende i Vinkelboda 
 
 Boende i Vinkelboda  
 Frukostbuffé  
 Bastu & badtunna 
 Grillmiddag 
 Äventyrsfemkampen 
 
Pris: 1295 kr inkl moms 

Alt 2: Boende på Vildmarkscampen 
 
 Boende i tältkåta på tältsäng (egen sovsäck)  
 Frukostbuffé  
 Bastu & badtunna 
 Grillmiddag 
 Äventyrsfemkampen 
 
Pris 15 pers: 1195 kr inkl moms 

 

Tillval 

 Resa till och från Tiveden 
 Gott lunchpaket inkl kaffe på maten för 95 SEK per person. 
 Förstärkt frukost – gör egna extra mackor vid frukosten, ta med en frukt & fyll på din termos med 

kaffe/the 49 SEK per person  
 Lakan: 100 kr/person 
 Slutstädning: 100 kr/person 
 Annan aktivitet (begär offert) 

 


