Kalvshults Gård
Plats & Resväg
Välkommen att fiska i den art- och örika Örsjön! På Kalvshults Gård bor
du eller hela dtt sällskap bekvämt i något av våra moderna och
välutrustade fritidshus nära vattnet. Tystnaden i området är total och man
kan ägna sig åt ett helt ostört fiske. Våra båtar med elmotorer tar dig
ljudlöst över vattnet!

Säsong
Vi har öppet för fiskegäster året runt. Gäddfisket är bäst under våren och
hösten medan fisket efter abborre och gös blir bättre i varmare vatten
mellan maj och september.Vintertid kan isfisket vara mycket spännande.

2 tim nordöst Malmö & Öresundsbron
- avstånd 130 Km
2 tim nordöst Trelleborg -160 Km
1,5 tim nordöst Helsingborg -100 Km
1 tim sydväst Växjö -80 Km
2 tim nordväst Karlskrona -140 Km
2 tim norr Ystad -140 Km
3 tim sydväst Vimmerby -200 Km
2,5 tim väster Kalmar -180 Km

Arter & Rekord
I Örsjön kan man bl a fånga gös, gädda, abborre, öring, sutare och ål.

Gästservice
Det ingår alltid båt när man hyr stuga på Kalvshults Gård! Båtarna är av
plast och mellan 3,5-4,5 m. Elmotor kan hyras till. Enklare fiskeutrustning
kan finnas att hyra.
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Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Fiske i Örsjön går fint både från land och båt. Gädda och
gös kan med fördel trollas tidiga morgnar eller sena
kvällar. Även spinnfiske och mete kan vara framgångsrikt
från såväl ankrad båt som från land. Bottenmete är väldigt
effektivt vid fiske efter sutare och ål medan öring fångas
lättast med spinn eller fluga. På vintern kan man isfiska
efter abborre och gädda genom att meta, pimpla eller
använda angeldon.

Vi erbjuder olika typer av boende: * Enebackan * 90m2,
har allrum med kamin, tv, kök med matplats, spis, micro,
diskmaskin, kyl/frys, 3 sovrum med 6 bäddar, wc, dusch
och tvättmaskin. Överbyggd altan med utemöbler och
grill. Ca 200 m till vattnet. Båt ingår. * Skogstorpet
* 95m2, har allrum med tv, kök med matplats, spis, micro,
diskmaskin, kyl/frys, 4 sovrum med 8 bäddar, wc, dusch
och tvättmaskin. Altan med utemöbler och grill. Ca 800 m
till vattnet. Båt ingår. * Sjöstugan * 70m2, har allrum med
tv, kök med matplats, spis, micro, kyl/frys, 2 sovrum med
5 bäddar samt WC & dusch. Uteplats med möbler och
grill. Ca 500 m till vattnet. Båt ingår. * Bikupan * 75m2,
har allrum med kamin och inrett loft, tv, kök med
matplats, spis, micro, diskmaskin, kyl/frys, 2 sovrum med
5 bäddar, wc, dusch och tvättmaskin. Altan med
utemöbler och grill. Ca 500 m till vattnet. Båt ingår.
* Fridhem * 63m2, fullt utrustad, ca 1200m till sjö.

Bestämmelser
Minimimått: Gädda 50cm. Gös 45cm. Öring 40cm. Ål
60cm. Fiskekort krävs och man får ha maximalt 2 spön
per kort. Fångsterna begränsas i övrigt till den mängd fisk
man vill äta under sin vistelse hos oss.

Andra aktiviteter
Cykeluthyrning, besök IKEA i Älmhult, Bada i sjön,
Fågelskådning, svampplockning, Älgpark, Linnèbyggden
och Brio Lekoseum.

Språk
På Kalvshults Gård talar vi svenska, danska, engelska och
lite tyska.

Kontaktinformation & bokning
Företag: Kalvshults Gård
Adress: Kalvshults Mellangård 44
Postnummer/Ort: SE-343 96 Hallaryd
Telefon: +46 (0)479 - 600 21
Hemsida: www.kalvshult.se
E-post: haraldsson@kalvshult.se

Ytterligare information
Hos oss ingår det alltid en båt i stughyran, och du kan
sedan välja att hyra till en elmotor.

Kontakt till återförsäljare:
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