
Adresse 
Långö-Tomteholm
SE-57 002 Stockaryd

Telefon und Fax
+46 382-320 26

Internet
www.smalandreisen.de

GPS
N57 16.733 E14 23.190

Mobil
+46 70-582 57 72
+46 70-626 91 28

E-Mail
kontakt@smalandreisen.de

Adventure of Småland är medlemmar i „Ekoturism Föreningen “ ett Fören-

ingen för annorlunda naturupplevelseform av turism. Målet är att skydda 

naturen genom att ta hänsyn till resmålets ekologiska begränsningar och 

att bidra till en hållbar turism. Adventure of Småland år också medlem i 

Svenska Kanotförbundet.

Vår turistcamp ligger i småländska höglandet ungefär 35 
minuter med bil  från Växjö och tre timmar från Köpenhamn.

Kanoturer - Kanotled

•	 Rusken–Furen
•	 Vrigstadsån–Lillasjön
•	 Lundholmsjön–Lagan

Det vackra ån och sjöområdet Vrigstadån/Rusken bjuder på 
fin paddling med sina ensamma vikar och fina natur. Ni blir 
instruerad i paddelteknik, säkerhet och turen avslutas med 
en rejäl portion mat tillagad över öppen eld.

Vi erbjuda att hyra…

•	 Sommerstugor för ett aktiv semester från enkelt till 
högsta standart

•	 Kanoter 5,25 meter, kanotvagn, extra sits, packtunnor, 
packsäckar, tält och Trangia köket, kartan

•	 Cykel för vuxna och barn 3–18 växel
•	 Båtar med 4-taktsmotor eller elektromotor, ekolot, 

spöhållare
•	 Fiskeutrustning, fiskeguide, fiske- och djupkartan

…och följande turer

Älgsafari, Fisketur med guide, paddla kanadensare, cykel 
runt rusken, vandring på munkaleden

Säsong

Vår Kanot-Turist-Camp öppna den första april och gå till 
den sista oktober. Om vädret passa bra sa kan gå säsongen 
längre.

Flera medier, tidningar och tv har rapporterat om vår Turist-
Camp.

Välkomna till det fina områden runt sjön Rusken. Bo i natur-
skön omgivning med möjlighet till massor av upplevelser 
och aktiviteter.

Vår turistcamp ”Adventure of Småland” är en samlingspunkt 
för turister som vid sidan av massturism vill uppleva en 
aktiv semester i den vackra och intakta småländska naturen.

Vid sidan om Semesterstugor erbjuder vi en mängd frilufts-
aktiviteter som fiske, paddling, cykling, vandring, djurskåd-
ning osv. Det finns möjligheter att grilla i en lappkåta, 
slappna av i en vedeldad badtunna eller varför inte lyssna på 
gamla indianlegender i ett äkta handmalet sioux-indiantipi.

Alla kurser, turer och aktiviteter kan kombineras med var-
andra eller kan bokas som enskilda moduler. Vid bokning 
av älgsafari, fisketuren, kanoturer och vandringen är det 
möjligt att komplettera med en övernattning.

Kanot- och Turist-Camp Långö-Tomteholm

För mer information om vår Turist-Camp 
och våra kanotturer.



Turen Rusken går på sjöar och vattendrag ner mot sjön 
Furen i sydvästra Småland. Lugna och strömmande små 
åar med flera forsar och skval finns på färden. Ån Aran 
är stängt från 01. mars till 15. juli och från 01. oktober till 
30. november. Andra turer och transport kan ordnas efter 
överenskommelse.

Snabbfakta

Karaktär Glesbygd
Svårighetsgrad Medel
Tid 5–6 dagar
Längd/Fallhöjd 47,38 km
Omdöme

Kanotled Rusken–Furen

Kanotled Vrigstadsån–Lillasjön

Kanotled Lundholmsjön–Lagan

Turen Vrigstadsån–Lillasjön går på vattendrag och mindre 
sjöar mellan Långö-Tomteholm och Starhult på smålänska 
höglandet. Färden är omväxlande med båda lugna och 
strömmande små åar. Den sträckan på Axarydsån mellan 
Sunnerbysjön och Brohulttasjön kan vara svårframkomlig 
vid lågvatten.

Snabbfakta

Karaktär Glesbygd
Svårighetsgrad Medel
Tid 2 dagar
Längd/Fallhöjd 21,8 km
Omdöme

Medelsvåra kanotled, cirka 78 km med ett 70% sjöandel. 
Turen går från Vrigstad ner mot ån Lagan i sydvästra 
Småland. Färden är omväxlande med båda lugna och ström-
mande små åar, med flera forsar och skval. Den milslånga 
sträckan på Aran mellan sjöarna Lången och Furen kan 
vara svårframkomlig vid lågvatten. Obs att större delen av 
Aran av naturreservat med tillträdesförbud 1/3–15/7 och 
1/10–30/11.

Snabbfakta

Karaktär Glesbygd
Svårighetsgrad Medel
Tid 7–9 dagar
Längd/Fallhöjd 78,02 km
Omdöme


