KRONOBERGSHED

STF – vägen till
äventyret Sverige

STF Vandrarhem

STF vill få människor att upptäcka
Sverige. Vi vill värna om och utveckla
våra unika miljöer samt guida och
inspirera till stora och små äventyr
kring våra ungefär 300 boenden. Från
fyr och fjällstation till skepp och hotell.
STF är en av Sveriges största ideella
organisationer med cirka 235 000
medlemmar. En förening med eldsjälar som letar upptäckter vid sidan
av vägen, längre in i skogen och
högre upp på fjället. Även på hemmaplan via våra lokalavdelningar. Och
vårt arbete tar aldrig slut. För det
fantastiska med Sverige är att det
alltid finns mer att upptäcka!

Så hittar du hit
• Buss 300 meter. Järnvägsstation 4 km/8 km.
Flyg 15 km.
• Taxi tel: 0472-191 00.
• Info Länstrafiken Kronoberg,
tel: 0771-76 70 76.
• För längre vägbeskrtivning se
www.kronobergshed.com/hitta-hit

Det finns många sätt att bli medlem
i STF. Genom lokalavdelningen,
på någon anläggning, via STFs
Kundservice 08-463 22 70 eller via
www.svenskaturistforeningen.se.
Ditt medlemskap stöder vårt arbete
så att du och andra kan upptäcka
Sverige – både idag och i morgon.
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VÅRA RUM

• 14 rum – 40 bäddar.
• Alla rum med TV.
• 13 rum har wc och handfat, 3 även med dusch.
• Flera dubbelrum utan våningssängar.
• Ramp och wc för rörelsehindrade.
• Välutrustat självhushållskök.
• Stor ljus matsal med öppen spis.
• Trivsamt sällskapsrum med TV.
• Biljardrum.
• Bastu.
SERVICE

Låt Kursgården Kronobergshed bli
din bas för sommarupplevelser i
Möbel-, Glasriket och södra Småland
Kronobergshed är perfekt för dig som vill bo lugnt och naturskönt i ett välutrustat och
trivsamt vandrarhem. Ta ett morgonbad eller en roddtur i Dansjön och njut av den
tidiga morgonen. Mot kvällen kan du sitta på altanen och se solen dala.
Vår närhet till Möbelriket, Glasriket och stiftstaden Växjö ger dig många möjligheter till
spännande dagsutfärder.
Är du på genomresa? Hos oss kan du stressa
av och känna dig som hemma. I vårt självhushåll kan du laga din egen mat. Du kan välja
att ta med egen handduk, egna lakan och
städa själv eller hyra handduk, lakan och köpa
städtjänsten av oss. Bo på STFs vandrarhem.
Då har du också råd att göra andra roliga saker!

Kursgård och kollo
Kronobergsheds vandrarhem är också
IOGT-NTO:s kursgård och byggdes 1948

som barnkoloni. Många barn vistades på
barnkolonin under sommarmånaderna fram
till 1968 då koloniverksamheten upphörde.
Byggnaden var kursgård fram till 1975, då
den även blev vandrarhem anslutet till
Svenska Turistföreningen.
Bygden har anor från forntid som många minnesmärken vittnar om. På 1770-talet anlades en
excercisplats på Heden och den användes i
nästan 150 år. Nu är de öppna hedarna start och
landningsbana för segelflyg och motoriserat
lättviktsflyg.
Varmt välkommen!

• Beställ frukostkorg.
• Serverad frukost kan beställas till grupper
om 10 personer eller fler.
• Hel- och halvpension för grupper.
• Båt- och kanotuthyrning.
• Cykeluthyrning.
• Konferensrum med whiteboard,
storbildsprojektor och hörslinga.
• Grillplats.
• El för motorvärmare.
ATT SE OCH GÖRA

• Stor gräsplan för till exempel bollspel.
• Bad ca 300 meter, bättre badplats, 3 km.
• Golfbana 18 hål.
• Segelflyg.
• Fiska i Dansjön – metspön kan hyras.
• Golfpaket: inklusive logi och greenfee.
• Cykelpaket.
• Hanaslövsområdet 5 km med skidbacke och
längdskidspår. Konstsnö vid snöbrist.
• Moheda Hembygdsgård med skolmuseum.
• Hjärtenholms Lantbruksmuseum.
• Örs Lantcafé och kyrka.
• Östregårds Antikt och Loppis 3 km.
• Rydaholms bil-, musik- och leksaksmuseum, 25 km.
• Huseby Bruk, 30 km.
• Möbelriket, 25 km.
• Glasriket, 50 km.
• Växjö, 25 km.

