
Info för övernattnings-/kursgäster Mai 2021

En övernattning i en av våra jurtor ska bli en unik och speciell upplevelse som 
vi kallas för lyx på ett enkelt sätt. Gästerna ska alltid känna sig välkomna i den 
här unika och genuina miljön och ska njuta av god mat och ett utmärkt 
frukostbuffé med hembakade härligheter! 
Det finns tre jurtor på plats som är inredda med bla sängar och braskamin 

* „Smultronställe“; 4 diameter för 1- max 2 personer 
* „Fjäril“ & „Björn“; 6 m diameter för 4 personer (skulle finnas plats för 1-2 

extrasängar till) 
* „Älg“-jurtan, den största jurtan med 7,5 m diameter är tänkt som kurs- oh 
mötesjurta och bjuder plats för upp till 20 personer ( det finns en del 
yogamattor, kuddar och filtar samt stolar tillgängligt) 

OBS: alla jurtor är fri från el, flytande vatten och belysning!  
Vi rekommenderar att ta med sig fick- eller pannlampa! 

I huvud-byggnaden bredvid jurtorna finns det ett servicehus som bjuder på två 
duschar, två toaletter och ett litet sitthörn! Där kan man bla ladda sina mobiler 
och ett öppet Wi-fi som är tillgänglig för alla gäster. 

En övernattning i jurtan kostar 700.- per person/natt 
I priset ingår bla eldved, sängkläder, en härlig frukost i bistron och städning. 

För barn gäller följande priser: 
0-5 år;   gratis 
6-11 år; 250.- per natt/ inkl. sängkläder och frukost 
12 - 16 år; 400.- per natt/ inkl. sängkläder och frukost 

I vår bistro serveras frukosten (meddela allergier gärna i förväg) och där finns 
det möjligheten att boka in sig för middag, lunch eller bara ta en fika! 
Under sommartiden har vi öppet onsdagar- till söndagar, övriga tider efter 
överenskommelse. 

Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har funderingar eller frågor! 

Hitta hit: 
Vår verksamhet ligger vid riksvägen 23! En stor trafikskylt visar er vägen in. 
Vi ligger vackert belägen mellan sjön Juven och ett litet skogsområde på vår 
egen gård. Det tillhör också en egen köksträdgård och olika djur till gården 
som får beta och gå fritt på den gamla betesmark vid sjön. 
Närheten till riksväg 23 ger oss tillgång till passerande gäster (Växjö - 
Oskarshamn - Vimmerby- Kalmar - Öland) och över den gamla landsvägen får 
vi såväl promenerande som cyklande gäster från Åseda. 
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Läget i södra Sverige gör också att långväga gäster har lätt att komma till oss! 
Det finns två närbelägna flygplatser i Växjö & Kalmar, via hyrbil från 
Köpenhamn eller Göteborg tar det kring 3 timmar till Åseda och Glasriket som 
turistområde är välkänt och populärt bland husbilsturister. 

Aktiviteter: 
Vid sjön Juven finns det möjligheten att bada, njuta och till vattenlek. På våran 
mark får gästerna röra sig fritt! 

Vi är en del av www.glasriket.se och https://www.visitsmaland.se/de 

Via kommunens webbsida hittar man mera information www.uppvidinge.se 
och deras egen turistbroschyr finns i tryckt form här hos oss 
https://uppvidinge.se/uppleva-och-gora.html 

Populära utflyktsmål: 
*Cykla dressin https://smalsparet.com/cykla-dressin/cykla-dressin-fran-aseda-
till-virserum/ 
* Kickis matvandringar https://www.kickismatvandring.se 
* www.kosta.se, 
* Stan Växjö; www.vaxjo.se 
* Öland https://m.oland.se/de/zu-tun; 
* Stan Kalmar www.kalmar.se 
* https://www.astridlindgrensvarld.se/de/ 
* https://filmbyn.se/de/ 
* https://www.malillaalgpark.se/deutsch.html 
* en unik upplevelse inom samma kommun:https://www.swedenzipline.com/de 
* http://www.abodaklint.com 

Kulinariska tips (som komplement till oss :-)  

* Birgittas Café in Björkshult https://www.facebook.com/birgittascafe/ 
* Linas butik & café i Åseda https://www.facebook.com/Linas-Butik-Café 
* Villa vik & Café Toftastrand i Växjö https://www.villavik.se 
* Insel Korrö https://korro.se 
* Krogen på logen i Tolg http://www.tolgslanthandel.se/krogen-på-

logen-41045737 

Tveka inte att fråga oss om tips och råd! Vi hjälper gärna till! 

Varmt välkommen till oss! 
Café & Bistro Juvengård 
Jeannette & Heinrich Schwyter-Hürlimann 
Seraina Sophia & Flurina Johanna 
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