Brovillan
Plats & Resväg
Välkomna till oss på Brovillan vid den berömda gössjön Stora Nätaren. Vi
erbjuder högklassigt boende enbart fem meter från sjön där vi har tillgång
till privat vatten. Sjön är känd för ett fint fiske efter stor gös och det finns
även gott om gädda. Vi erbjuder även fiske i privata gölar med grov
abborre och mycket mört. Hos oss bor ni bra med egen toalett och dusch,
det finns också möjlighet att hyra hela huset för större grupper.

Brovillan ligger 20 minuters bilfärd
öster om Jönköping. Väg 132 mellan
Huskvarna och Aneby. 2h från
Landvetter Airport, 2,5h från Skavsta
Airport.

Säsong
Maj - juli är hela sjön öppen för sportfiskare. Övrig tid har vi 70 hektar
privat vatten enbart för våra gäster. Utöver detta har vi också två privata
gölar på våra ägor. Brovillan har öppet för besökare under hela året!

Arter & Rekord
Gös, registrerad storfisk från 2006: 90cm. Gädda, ingen registrerad
storfisk. Abborre, 40cm 2010.

Gästservice
HR 420,Uttern 460, Örnvik 445 alla med Minnkota elmotor. Fiskeflotte
för 10 personer med grillmöjligheter. Uthyrning av Eagle ekolod.
Möjligheter till lunchpaket och utematlagning. Vi erbjuder professionell
fiskeguide om så önskas.
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Sweden - a great angling country where the chance of catching your dream fish is never far away!

Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

I Stora Nätaren passar det bra att både spinnfiska och meta
efter gösen, antingen från någon av våra båtar eller från
fiskeflotten. Du kan också meta efter arter som braxen,
sutare, sarv och mört, både i Nätaren eller i någon av våra
privata gölar. Mete fungerar bäst under sommaren. Vi kan
även rekommendera jiggfiske vid något av sjöns många
grund, vi har uppdaterad djupkarta för att ni ska kunna
utöva ert fiske effektivt.

Hos oss kan Ni välja att bo i något av våra åtta hotellrum
med enkelsäng, bäddsoffa och skrivbord. Eller så väljer Ni
att bo i något av våra kombirum med två sängar och
skrivbord. I alla rummen finns det TV, egen dusch/WC
samt gratis trådlöst Internet. Dessutom har man tillgång
till vår bastu. Utöver detta har Ni också tillgång till vår
lounge med plasma-TV och utsikt över sjön. Varje rum
har rejäla utrymmen för Era kläder och
sportfiskeutrustning, och om Ni önskar så kan vi också
ordna så att Ni kan ha er båt i vår låsbara sjöbod under
veckan. Egen båt kan ni lätt traila i på vårat vatten. Ni kan
parkera bilen precis i anslutning till boendet. Vi erbjuder
också möjligheten att boka hela huset för Er själva, det
brukar vara populärt! Vill ni ha en grillkväll kan Ni
disponera vår Moskosel-kåta med plats för närmare
30personer. Vi kan ordna catering för Er under hela Er
vistelse hos oss!

Bestämmelser
Minimimått på gös 50 cm, baglimit 1 per person/dag.
Gädda min/maxmått 40cm/80cm, baglimit 1 per
person/dag. C&R ser vi som en självklarhet och likaså att
det utförs med respekt för fisken.

Andra aktiviteter
Grilltur på vår flotte i kombination med kräftfiske.
Shopping i Jönköping eller ångbåtstur på sjön Sommen.
Besök unika ”Trästaden” i Eksjö, ät goda polkagrisar i
Gränna och ta sen en båttur till vackra Visingsö.

Kontaktinformation & bokning

På Brovillan kan vi kommunicera på svenska och
engelska flytande.

Företag: Brovillan
Adress: Sund
Postnummer/Ort: SE-561 95 Lekeryd
Telefon: +46(0)36-820 06
Hemsida: www.brovillan.se
E-post: info@brovillan.se

Ytterligare information

Kontakt till återförsäljare:

Språk

Vi välkomnar gärna företagsgrupper för högkvalitativt
boende, spännande sportfiske och exklusivt kräftfiske
samt andra spännande teambuilding aktiviteter hos oss.
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