
KRÄFTFISKAREN
Kräftfiske med guide.
Kräftskiva på vildmarkscampen.

1 095 kr per person 
(Minst 11 personer, 12 000:-) 

SKOGSHUGGAREN
Femkamp med  med valfria  
grenar från mästerskapet. 
Viltmix från grillen.

995 kr per person 
(Minst 8 personer, 7 600:-)

VILDMARKSKONFERENS 
Konferens och upplevelser.
Förmiddagsfika.
Skogslunch (valfri).
Eftermiddagsfika.
Vildmarksmiddag (gös i foliepaket eller viltmix).
Tillgång till campen med ett stort tält för 100 
personer. 
Tillgång till fem ”grupprum”. 
Projektor och dator vid behov.
Femkamp.

1 295 kr per person 
(Dryck till middag tillkommer. Minsta debite-
ring 12 personer, 15 540:-)

Alla priser ex moms

VILDMARKSPAKET

4-5 tim

2-4 tim
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Mitt i djupaste Småland med närhet till anläggningar som Kosta Lodge, Kosta Boda Art Hotel 
och Kosta Glasbruk vill vi göra er upplevelse total. Kosta Vildmarkscamp är ett perfekt 

avbrott på konferensen för att uppleva den smålandska naturen. Vi skräddasyr 
aktiviteter efter era önskemål eller rekomenderar något av följande paket.



GRENAR
Knivkastning
Pilbågsskytte
Blåsrörsskytte

Luftgevärsskytte
Göra upp eld – poppa popcorn

Hästskokastning
Skidstaffet

Lassokastning
Spikstaffet

Femkamp: startavgift 1 000 kr + 395 kr per person

Alla priser ex moms
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En utmaning för dig och dina kollegor i våra vildmarksgrenar. Det kommer blir ett prov på styrka 
och teknik för både muskler och hjärna. Välj själva mellan våra mästarskapsgrenar.  

Det vinnande laget får glasmedaljer från glashyttan i Kosta.



GÄDD & GÖSFISKE
Vi utgår från Kosta Vildmarkscamp och med 
hjälp av båtar tar oss till bra fiskeplatser.  
Vi tillhandahåller utrustning till alla deltagare  
och en kunnig guide finns på plats.
Passar för grupper upp till 10 personer.
Säsong: april – oktober
395 kr per person 

AVKOPPLANDE METE 
Vid de små sjöarna som ligger granne  
med Kosta Lodge kopplar vi av en stund,  
metar abborre och dricker en kopp kaffe.
Vi tillhandahåller metspön och mask.  
Passar för grupper upp till 50 personer.
Säsong: april – oktober.
295 kr per person (minimipris 3 000 kr)

REGNBÅGSFORELL
Spännande fiske efter regnbåge i någon av de 
Put & Take sjöar som ligger runt Kosta. Fisket 
sker från land och vid sjön finns ett vindskydd 
där vi kokar kaffe och fikar.  
Vi tillhandahåller utrustning för alla deltagare  
och en kunnig guide finns på plats.
Passar för grupper upp till 50 personer.
Säsong: april – oktober
395 kr per person

FISKA REGNBÅGE PÅ KOSTA LODGE
Ett ypperligt tillfälle för glada amatörer att fiska 
regnbågsforell i anslutning till Kosta Lodge. Vi 
tillhandahåller spinnfiskeutrustning och guide. 
Passar för grupper upp till 10 personer. 
395 kr per person

Alla priser ex moms

FISKE FÖR GRUPPER
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I Kosta finns det gott om fina fiskevatten som lämpar sig för regnbågsforell, gädda och gös.
Precis intill Kosta Vildmarkscamp ligger sjön Läen som är omtalad för sitt fina gösfiske,  

och håller ett gott gäddbestånd. Regnbåge fiskas från land i omkringliggande 
sjöar eller i den anlaggda dammen hos Kosta Lodge.

3-4 tim

2-3 tim

3-4 tim

1-2 tim



FÖR KONFERENSER OCH GRUPPER
1 AUGUSTI – 30 SEPTEMBER

Fiske sker i sjön Län, där har vi ett område som är 1400 x 
600 meter. I sjön finns ett bra bestånd av signalkräfta.

Fisket är lovligt 1 augusti till 30 september.

Kräftorna är aktiva på natten. Burarna läggs med fördel i 
på kvällen och vittjas tidigt på morgonen.

Kräftorna trivs där botten består av sten eller grus och 
fångas ifrån någon meter ut från strandkanten ända ut till 
mitten på sjön.

Gustav III var den som införde traditionen med kräftfiske 
och kräftskiva. Troligen hade allmogen fiskat kräftor 
redan långt tidigare.

FAKTA

Med 100-tals nöjda gäster vet vi att detta är en mycket uppskattad aktivitet!

INGÅR
- Burar och bete
- Transport 
- Guider
- Kaffe och kaka över öppen eld
750 kr per person 
Startavgift 2 000 kr

TILLVAL
Kräftskiva på Kosta Vildmarkscamp 
395 kr per person 

Trubadur
5 000 kr

GENOMFÖRANDE
Vi hämtar upp gästerna på avtalad plats för 
transport till fiskeplatsen.

Guiderna hjälper till med burar, bete och 
instruktioner.

När burarna är ilagda transporterar vi oss till 
middagen.

Efter middagen beger vi oss ut i natten för att 
vittja burarna, koka kaffe över öppen eld och äta 
äppelkaka.

Därefter är det transport tillbaka.

Alla priser ex moms

KRÄFTFISKE

BOKA PÅ KOSTA LODGE 0478-590 530 | KOSTA BODA ART HOTEL 0478-348 30

STORA VÄGEN 2, KOSTA | 0478-590 530 | WWW.KOSTAVILDMARKSCAMP.SEÄVENTYRET BÖRJAR HÄR • JAKT • FISKE • NATUR | WWW.KOSTAVILDMARKSCAMP.SE

ÄV
EN

TY
RE

T B
ÖRJ

AR HÄR – JAKT - FISKE - NATUR 

EST. 2016

KOSTA
VILDMARKSCAMP



FIKA
Matig viltmacka – med viltkorv, ost, tomat,  
gurka och kaffe. 89 kr per person 

Äppelkaka XL – hembakad äppelkaka och kaffe.
89 kr per person 

SKOGSLUNCH (tillagas på plats i skogen)
Viltkebab – viltskav av älg och hjort i pitabröd 
med sallad, gurka, tomat och vildmarks sås.
145 kr per person 

Älgburgare – 200g älgburgare med bröd, sallad, 
tomat, lök, gurka och dressing. 
145 kr per person 

Vildsvinskorv med potatissallad – vildsvinskorv, 
potatissallad, sallad, bröd och smör.
145 kr per person

APTITRETARE & DESSERT
Viltplock till förrätt. 150 kr per person

Äppelkaka till dessert.  55 kr per person

Granskottspannacotta till dessert. 
95 kr per person

VILDMARKSMIDDAG 
(går även att få som lunch) 
Viltmix från grillen – styckdetaljer av vildsvin 
och hjort från grillen  med potatissallad, grön-
sallad, bröd och smör. 
345 kr per person

Gös i foliepaket – steks på glödbädd, bröd och 
smör. 
295 kr per person

Helgrillat vildsvin – frästa rotfrukter, grön-
sallad, smör och bröd. 
369 kr per person (minst 30 pers)

Kräftskiva – 500 gram småländska signalkräftor 
per person, bröd, smör och västerbottenpaj.
495 kr per person (vid kräftfiske 350:- per person)

I alla middagar ingår kokkaffe över öppen eld.

Alla priser ex moms

VILDMARKSMENY

BOKA PÅ KOSTA LODGE 0478-590 530 | KOSTA BODA ART HOTEL 0478-348 30

STORA VÄGEN 2, KOSTA | 0478-590 530 | WWW.KOSTAVILDMARKSCAMP.SEÄVENTYRET BÖRJAR HÄR • JAKT • FISKE • NATUR | WWW.KOSTAVILDMARKSCAMP.SE

ÄV
EN

TY
RE

T B
ÖRJ

AR HÄR – JAKT - FISKE - NATUR 

EST. 2016

KOSTA
VILDMARKSCAMP

Mat smakar som godast ute i det fria. Till vår vildmarksmeny har vi tagit tillvara på det bästa 
den småländska naturen har att erbjuda. Här får du njuta av våra läckerheter 

som tillagas på plats ute vid vildmarkscampen.



LÄTTDRYCK
Blåbärsjuice 33cl 30 kr
Enbärsdricka 33 cl 30 kr
Mousserande smultron 30 kr
Mousserande fläder 30 kr
Loka naturell/citron 25 kr

ÖL
Mors lilla Bulldog 33 cl 54 kr
Blåbärs IPA från Gotlands bryggeri 54 kr
Grängesberg 50 cl 54 kr
Rejäl lager från Bergslagens djupa skogar  54 kr 

VIN  
Campens utvalda, rött eller vitt, flaska  276 kr

AVEC
Grönstedts VSOP 20 kr / cl
Utvald Maltwhisky 20 kr / cl
Baileys  16 kr / cl

SNAPS
OP Andersson  18 kr / cl
Skåne Akvavit  18 kr / cl

ETT STÄRKANDE JÄRN  
4 cl Jägermeister serveras i  träkåsa med 
campens logotyp och får behållas som minne.  
164 kr, påfyllning 64 kr

Alla priser ex moms
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