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Du hittar oss på Torpöns
nordspets i sjön Sommen
Kommer du landvägen norrifrån tar du
vår linfärja ”Viktoria” över sundet till
Torpön.
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I söder är Torpön förbunden med fastlandet via en bro. Vägen ut till oss på
norra udden följer varsamt naturen och
är mycket vacker.

ASBY

131

Kommer du via båt kan du inte missa
oss … Torpön är den största ön i sjön
Sommen.

NORRA VI

ÖSTERBYMO

mot Eksjö

GPS-koordinater: Lat 58 1 429, Long 15 5
219 (N 58º01’42,9’’ E 15º05’21,9’’ )

SOLVIKEN

välkommen till oss!
Tel:

VID TORPÖN
Vandrarhem & Konferens

0140-420 41

e-post: annika@torpon.net

•

BO • KONFERERA • TRÄFFAS
• trivsamt

• beställ

www.torpon.net

boende vid Sommens strand

mat från vår bokningsmeny – allt från lunchbufféer
till trerätters-middagar

Träffpunkten för fest, konferens, fiske, vandring,
bastu, bad, avkoppling–påkoppling…

Välkommen, öppet hela året!

Tel. 0140-40 100

www.solviken.nu

Solviken hittar Du: Från Tranås, 20 km, väg 131 mot Österbymo. Man
passerar Hestra/Östergötland. Cirka 4 km efter Hestra svänger man till
vänster, mot Solviken. GPS TILL SOLVIKEN N 57°57`42” E 15°08`54”

Torpöns Färjeläge • 573 94 Ydre

Qwack text & bild, 2015 Foto: Anders/Äventyrsupplevelser, Matts Torebring, Gabrielle Otto, Boo Nordin, Kate Meurling m. fl.

Varmt

•restaurang •glassbar •höghöjdsbana
•camping •sommarbutik •café •kanoter •färja •naturum

Tel: 0140 -420 41

www.torpon.net

rjeläge
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Mötesplatsen för land och sjö
Torpöns Färjeläge kombinerar det bästa av land
och sjö. Hos oss kan du stilla din hunger och
törst i restaurang och glassbar, bo på camping,
hyra stuga och njuta av ett boende i en magnifik
natur. Eller varför inte klättra höghöjdsbana, besöka naturum Sommen, bada, vandra, hyra kanot/
båt eller bara koppla av och beskåda båtlivet?

AKTIVITETER OCH UPPLEVELSER
Höghöjdsbanan med en Zipline
Vår höghöjdsbana består av fem olika banor på
varierande höjd och med olika svårighetsgrader
som du med ditt mod och din uthållighet ska
övervinna.
Vill ni åka Zipline (linbana) så börjar den med
en utmanande klättervägg sedan susar du fram i
olika linbanor innan du åter är på stadig mark.

På Torpöns Färjeläge håller vi öppet från maj till
mitten av september.

Besök naturum Sommen som alltid har högaktuella utställningar, modeller och därtill ett
stort akvarium med Sommens fiskfauna.

ÄTA OCH DRICKA

Och mycket mera… Här kan du också hyra
kanot, båt eller kajak, bada eller uppleva ön
längs vandringsleden.
Ta en stilla ångbåtstur med fartyget Boxholm II?

Lokal prägel på utbudet

Många sommarkvällar bjuder vi också på
underhållning av skiftande slag.

Vårt signum är god och vällagad mat på bra
råvaror med lokal prägel, serverad med ett
leende. Vi har en varierad bistromeny – som
på helger och under högsäsong kompletteras med en buffé. Vi är också stolta över vårt
spännande ölsortiment!

BO
Du kan välja mellan att hyra stuga eller campa
på vår natursköna campingplats. Med skogen i
ryggen har du utsikt över Sommen på två håll!

Stora kalas och små möten
Torpöns Färjeläge har blivit ett uppskattat besöksmål för såväl stora som små grupper och vi
har gjort oss kända för genomtänkt service med
ett trevligt bemötande.
I vår bokningsmeny erbjuder vi ett stort utbud
på mat och roliga aktiviteter, specialmenyer
eller bufféer för bokade grupper – familjefesten,
pensionärsgruppen, företaget eller bröllopet.
Har du speciella önskemål kan det alltid
diskuteras. Ring oss så hittar vi ett upplägg som
passar just ditt sällskap och syfte. Vi är alltid
villiga att anpassa oss efter dina önskemål så
långt vi förmår.
Tel:

0140 -420 41

www.torpon.net

Något alldeles extra – chartra elbåten Elin!
Familjeutflykt, konferens, kvällstur..?
Vi erbjuder specialarrangemang och kan ordna det mesta. Vad
sägs till exempel om en chartrad tur med mat, guidning eller
fågelskådning? Kanske en solnedgångstripp eller en inspirerande
konferensresa med tillgång till både dramatisk natur och internet?
Vi kan också agera taxi till företag eller privatpersoner; kanske
hämta er i Hätte för att äta middag på vår restaurang och sen
skjutsa er tillbaka. Möjligheterna är många…
Ring oss för mer information,
kontaktperson Annika eller Jörgen 070-538 74 78
Elin af Torpön har plats för 11 passagerare.

Tel:

0140 -420 41

www.torpon.net

