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Utanför Nydala, närma-
re bestämt på gården
Tomteholm i Långö vid
sjön Rusken, driver det
tyska paret Gaby och
Otto Seitz sitt Adventure
of Småland. 

Här får turisterna
hjälp att hitta det bästa
i den vackra, vilda natu-
ren. Allt på naturens
egna villkor, för här är
det ekoturism det hand-
lar om.

LÅNGÖ

av Åza Esping

Gaby och Otto startade sin
verksamhet Adventure of
Småland, som ligger i Långö
utanför Nydala för tre år
sedan. 

I verksamheten är man
mycket mån om att allt ska
ske i harmoni med naturen.

Naturens bästa

– Vi vill förstås värna om mil-
jön, säger Per Jancovius.
Naturen är ju vår basprodukt
och den vill vi inte förstöra.

Per är utbildad vildmarks-
guide och jobbade tidigare
som turistsamordnare i Sävsjö
kommun, kunskaper som pas-
sar fint in i verksamheten. 

Adventure of Småland är på
väg att bli certifierat enligt
"Naturens bästa". Som Krav,
ungefär.

Bra samarbete

Det finns ett 20-tal stugor till
uthyrning, varav 3 ägs av
Seitz.

– Vi har ett bra samarbete
här i bygden, säger Otto. Man
kan inte ha och göra allting
själv. Vill folk fika eller äta
gott hänvisar vi dem till fik
och matställen i trakten. Och
när det gäller boendet funge-
rar vi som förmedlare.

Uppskattat fiske

Adventure of Småland har en
hel del på programmet och
allt kretsar kring naturen och
de upplevelser man kan få
där.

Cyklar och kanoter finns att
hyra. Och den som vill fiska
kan göra det. Båt och fiskegui-
de finns att tillgå. 

– Rusken är ett av de finaste

gösvattnen i hela landet och
fisketurismen ökar stadigt,
säger Otto. 

Vandring och vildmark

Vandringar i olika former
erbjuds också. Man kan få gå
meditationsvandringar på
Munkaleden och det finns
flera andra leder att gå. 

Nytt för i år blir en frilufts-
kurs med undervisning i
svenska. Den ska Per Jancovi-
us, som är utbildad vild-
marksguide, hålla i.

Skattjakt med GPS

Annat som efterfrågas är älg-
safari och, när det är tider för
det, svampturer. 

Nytt i år blir också skattjakt
med GPS, ett äventyr för hela
familjen.

Många väljer förstås att ge
sig ut på cykel, till fots eller
med bil på egen hand i trak-
ten kring Rusken.

Kartor

Och till alla utfärder som
organiseras av Adventure of
Småland, finns det fina kartor
som visar vägen.

Mycket är förstås bokat
långt i förväg, men man kan
alltid höra sig för om utflykts-
mål, guidade turer eller om
man vill hyra cykel eller
kanot.  

Smultornställen

Gaby och Otto tipsar gärna

om härliga smultronställen,
sevärdheter och extra fina
badplatser. Det enda de inte
tipsar sina gäster om, är var
kantarellerna finns. Och det
är väl en hemlighet, vi kan
unna dem att få behålla! ■■

Den vilda naturen lockar turister

Ofta åker Gabys och Ottos
gäster på utflykter i länet.
Här är några av de ställen,
som uppskattas av turister-
na.

Astrid Lindgrens Värld
Den gamla museijärnvägen
i Ohs
Nydala kyrka
Cykel eller bilturer runt Rus-
ken där man besöker caféer
och hantverkare. Här finns
också möjlighet till övernatt-
ning.
Café Nydala
Flahults Lustgård
Tändsticksmuseet i Jönkö-
ping, som faktiskt är det
enda i sitt slag i världen
Polkagrisarna i Gränna lock-
ar mycket
Store Mosse
High Chaparral
Boda Borg
Kleva Gruva
Guldvaskning i Ädelfors
Familjebadet i Sävsjö
Komstad kvarn

GABY & OTTO TIPSAR

Per Jancovius jobbar ihop med Gaby och Otto Seitz med att erbjuda natursugna turister en lyckad
semester. Foto: ÅZA ESPING

Otto i en alldeles äkta, handmålad tipi. Den är tillverkad av
samme sioux-indian som gjorde de tipis som var med i filmen
”Dansar med vargar”.

Gaby Seitz vid den förvånans-
värt rymliga grillstugan, där
gästerna kan mysa på kvällar-
na.

Adventure of Småland lockar många turister, inte minst tyskar
och holländare.


