HYR HELA STÄLLET
Gott om plats att umgås och njuta av Tiveden

Samla nära och kära i ett unikt ekoboende.
Ni hyr hela stället med gott om plats att njuta
och umgås i naturlig miljö. Nära Tivedens
nationalpark och bara 500 meter från kristallklara sjön Unden.
Hos oss får du tillgång till ett ställe där hela
familjen, släkten och kompisgänget får plats. Ni
blir det enda sällskapet på gården och disponerar alla faciliteter själva. Vi erbjuder ekologiskt
boende med självhushåll för upp till 17 personer
i flerbäddsrum. Förutom de sex sovrummen har
ni fri tillgång till modernt och stort välutrustat
kök med sittplats för upp till 20 pers., enklare
grillplats, yoga- och meditationsrum, samlingsrum och vedeldad bastu.
Gården är ekologisk och här bor vi med fjällkor,
pälsfår, Hedemorahöns, katter och bin. Vi odlar
på friland, i växthus och i skogsträdgård. Runt
boendet finns många fina uteplatser och stigarna
ner till sjön går genom orörda naturskogar. Ett
dopp i källsjön Unden rekommenderas varmt,.
Gott om plats att umgås och njuta av Tiveden.
Öppettider 2021: Året runt.
Pris lågsäsong: 4 jan - 26 mars, 8 nov - 19 dec
4500 kr/natt (min. 2 nätter) 15000 kr/vecka
Pris högsäsong: 27 mars - 7 nov, 20 - 31 dec
5800 kr/natt (min. 2 nätter), 20000 kr/vecka
Lakan och badlakan 100kr/pers, tipi 500kr/gång.
Mat & dryck: Om du vill äta gott under din vistelse, besök Tiveds Lanthandel och deras à la carterestaurang och/eller uteservering Luripompa.
Tiveds Kafferosteri vägg i vägg serverar Sveriges
godaste kaffe. Tivedstorp, vandrahemsbyn serverar fika och grillbuffé.
Boka: Ring eller mejla Martha: 076-2090945
martha@marthaochanders.se
www.marthaochanders.se
Hemma hos Martha & Anders. Adress Perstorp, 695 97 Tived
Telefon: +46 76 2090945 martha@marthaochanders.se
www.marthaochanders.se

Stämningshöjare
Rundvandring på gården

Vi berättar om vårt ekologiska helhetstänk i
allt från skogsträdgård, kalhyggesfritt skogsbruk, småskalig djurhållning och solenergi till
maten vi odlar och äter och ’guldvattnet’ vi
gödslar våra åkrar med.

Tyst vandring längs Undens strand

Anders leder en timmes tyst vandring längs
Undens strand där deltagarna ges möjlighet att
reflektera över dagens samtal.

Omväxling förnöjer. Det gäller även för konferenser. Att vistas i skogen en stund kan skapa
ny energi och kreativitet hos mötesdeltagarna.

Qigong eller yoga

Anders leder qigong eller yoga. Inomhus eller
ute i naturen. Allt beroende på väder och era
önskemål.

Vedeldad bastu

Den vedeldade bastun rymmer 7-8 personer
och passar alla typer av bastare. Med tre lavhöjder kan man välja mellan hett, svalt och
mittemellan.

All frukt & bär som serveras från gården är
pollinerade av Tivedens egna bin.

Kvällsmys i tipi runt elden

Fortsätt dagens möten med samtal runt den
öppna elden i vår tipi. Te & tilltugg serveras.

Ett besök i lagårn brukar glädja liten som stor.

