Ormeshaga Country AB
Plats & Resväg
Ormeshaga ligger vackert beläget just intill den fina fiskesjön Rottnen i
landskapet Småland. Oavsett om du väljer någon av alla aktiviteter som
står till förfogande erbjuds du en lugn och avkopplande miljö i vacker
natur. Välutrustade båtar finns att hyra och Rottnen är känd för sitt fina
fiske efter gädda, gös och abborre. Vi har även tillgång till fiske i mindre
sjöar med inplanterad regnbåge och öring. Alla våra hus är rustikt byggda
och av god standard samt ligger inbäddade i en lummig miljö nära vattnet.
Välkommen till oss, en idyll i södra Sverige!

Vår fiskecamp ligger strax utanför
Hovmantorp. Ca. 30 km från Växjö
och ca 82 km nordöst ifrån
Karlskrona. Cirka 3 timmar med bil
från Trelleborg eller Malmö. Närmsta
flyplatser Växjö 40 minuter eller
Ronneby 70 minuter.

Säsong
Anläggning är öppern för fiske året runt. Bästa tider: Gädda april - oktober
Abborre maj - oktober Gös augusti - oktober Sutare maj - september
Braxen maj - september Kräftor augusti-september.

Arter & Rekord
Gädda,Gös och Abborre är de vanligaste arterna i Rottnen. Rekord: Gädda
19 kg, Gös 7 kg och Abborre 2,1 kg har fångats i Rottnen.

Gästservice
Mindre aluminmbåtar med 4-takts 5 hk motor lämpliga för 2 - 4 personer.
Ankare, åror och flytvästar ingår. Fiskeguider som kan områdets vatten.
De kan visar när, var och hur du skall fiska i de olika vattnen.De talar både
tyska och engelska och kan bokas för kortare eller längre tid.
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Sweden - a great angling country where the chance of catching your dream fish is never far away!

Fiskeutrustning & fiskesätt

Boende

Spinnfiske efter gädda, gös och abborre, trolling efter gös
och gädda, isfiske efter abborre och mycket mer. Nattfiske
under sommartid efter gös är en genuin naturupplevelse.
Mete efter karp och annan vitfisk, flugfiske för öring eller
regnbåge, liksom för gädda, men med tyngre utrustning.

Välj mellan att bo alldeles invid vattnet eller en bit ifrån
(aldrig mer än bekvämt gångavstånd). Sjöutsikt, stor tomt
med uteplatser att disponera och bara två stenkast från
vattnet i härligt rofylld miljö. Ryagården - Detta är en
traditionell småländsk mangårdsbyggnad. Ny renoverad
och utrustad för 8 bäddar. Passar utmärkt för större
sällskap eller 2 familjer t.ex. Solhäll - Utrustad med fyra
bäddar, egen badstrand och sjöutsikt. Sjölyckan - Nybyggt
fritidshus, naturskönt beläget med sjöutsikt i skogsdunge
endast 100 meter från den stora sjön Rottnen. Sjöstugan Närmare vattnet än så här kan Du inte bo! Underbart läge
vid vattnet och egen sandstrand. Fyra bäddar plus två fint
utrustade friggebodar på tomten med sängar.

Bestämmelser
I områdets sjöar och vattendrag krävs fiskekort. På
fiskekortet framgår i detalj vilka regler som gäller. Vi
föredrar att ni inte tar upp mer fisk än ni kan äta på plats.
Minimimått på Gädda och Gös är 50 cm.

Andra aktiviteter
Utöver fiske erbjuder vi jakt, fågelskådning och
konferenser. Nära till både hästriket och glasriket. Hela
Småland är fullt med gammal svensk historia och kultur.

Kontaktinformation & bokning

På Ormeshaga talar vi svenska, engelska och tyska med
våra gäster.

Företag: Ormeshaga Country AB
Adress: Ekholmen Ormeshaga
Postnummer/Ort: SE-360 51 Hovmantorp
Telefon: +46 (0)478 - 409 40
Hemsida: www.ormeshagacountry.se
E-post: ormeshaga@parlmusslan.se

Ytterligare information

Kontakt till återförsäljare:

Språk
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