
Gåvetorps gård - Aktiviteter
Alldeles utanför knuten finns massor av olika friluftsaktiviteter, men också många möjligheter till 
kulturella upplevelser. Här har vi samlat lite information så att du kan använda din tid på Gåvetorp 
för bästa avkoppling och stimulans.

Kulturstig, vandra , cykla, rida ...
Vandra utefter ån och spana efter strömstaren 
och hägern. Titta på ruinerna av kvarnen och och 
den stensatta kanalen uppströms. Promenera i 
skogen och njut av tystnaden. Eller ta en tur med 
roddbåt på sjön.
Cykla Ta med egen cykel eller hyr hos oss. Gör 
kortare eller längre turer - Sverigeleden passerar. 
Ridning finns 15 km från gården på en anlägg-
ning med islandshästar. Hemsida:
www.kråkriset.se

Guidade svampturer
Svampplockning Guidad tur med svampexpert som dessutom bjuder på 
sina recept . Vi lovar att du kommer att hitta nya spännande sorter.

Bärplocking
Blåbär och lingon I skogarna finns vissa år gott om 
blåbär och lingon. Det kan också finnas hallon och 
smultron.

Hemgjord 
sylt kan 

bli ett gott 
minne.



Fiske, utfykt på sjön, bada
Fiska i Dansjön 1,3 km2 eller i Furen 4,5 km2. Det finns 
gädda, abborre, sutare, brax och gösen har etablerat 
sig. Spinnfiske och mete är de vanligaste fiskesätten.  

Roddbåtar finns i båda sjöarna. Vi säljer fiskekort. 
Flytvästar i olika storlekar till barn. 

Bada 2 km till barnvänligt bad. Det finns en ny 
badbrygga vid gården.
Utflykt Ta med lunch eller fika. Särskilt 
med båt hittar du avskilda och lugna 
plaser.

Vinter med snö och is
En vistelse här under vintern har också sin charm. När 
snön ligger är skogsvägarna utmärkta för längdskid-
åkning. 4km härifrån finns Hanaslövsberget, anlägg-
ning med lift för slalom och preparerat längdskidspår. 
Tillgång till konstsnö. Kring jul kan sjöarna frysa till 
glansis och då blir det skridskoåkning.  Vi följer med 
och guidar.
Vila med en bok eller ett spel vid brasan är heller 
aldrig fel.

Djur på gården
Höns Värphöns med 
tupp.

Ankor Går fritt i träd-
gården.
Kor På gården finns 
djur för att hålla kul-
turmarkerna öppna. 

5 km till Moheda Loppis, bla  känt från 
Sveriges Television. Öppet de flesta 
söndagar.

Öhrs Lantcafé. Fika eller ät en lättare 
måltid. 
Hjärtenholms Lantbruksmuseum med 
kafé. Öppet sommartid.

Lammhult är centrum för Möb
elriket. Där kan du hitta riktiga specia-
liteter. 
4 km till Alvesta Golflklubb. Lunch 
serveras.

Gåvetorps gård har gamla anor. Flyglarna byggdes på 1700-talet. Huvudbygg-
naden på 1800-talet. Då byggdes också vagnsmuseet, Orangeriet och flera nya 
byggnader för jord- och skogsbruket. I Orangeriet odlas idag bla tomater, gurka 
och vindruvor. 
Gården är kulturminnesförklarad. Du är välkommen att ta del av gårdens historia.

Åk spark med barn och barnbarn. 


