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bo  • konferera  • träffas Öppettider  Serveringen • Butiken 2015
	 26/4–18/6	 Tisdag–söndag	(begränsat sort.)	kl.	11–20	

Måndagar stängt (bokade sällskap undantaget)

	 19/6–16/8	 Alla	dagar	 kl.	11–21

	 18/8–13/9	 Tisdag–söndag	(begränsat sort.)	kl.	11–17
Måndagar stängt (bokade sällskap undantaget)

Varmköket stänger ca 30 min före restaurangens stängning.
Vi tar emot bokade sällskap även andra tider än ovanstående.

turliSta – Färjan Viktoria
	 25/4	–	31/5	 Dagligen	 kl.	8–20

	 1/6	–	16/8	 Dagligen	 kl.	8–22

	 17/8	–	30/9	 Dagligen	 kl.	8–18

Mata fiskarna	–	dagligen,	kl.	14		

Barnhörna	–	tisd-	och	lördag,	kl.	14.15		 	

GuidninGar
9/5	 det kvittrar och kvillrar i Svensbo 

lövskog,	guidad	tur,	kl.	18

6/6,	20/6,	7/7,	14/7,	16/7,	21/7,	28/7,		
4/8,	5/9	&	6/9		Håva småkryp  

21/6,	2/7,	18/7	&	3/8		Vad äter mörten?  

25/6	 Barnguidning	lomsviken,	kl.	14		

16/7,	23/7,	30/7		natur och kultur på 
 Boxholm ii,	Malexander,	kl.	15

22/7	 natur och kultur på Boxholm ii, 
Torpöns	Färjeläge,	kl.	10.30

Se	www.sommen-naturum.se	för	komplett	program.

Vandrarhem & Konferens

SOLVIKEN
VId TOrpöN

SOLVIKEN

Färjan avgår, varje hel- 
och halvtimme, tur och 
retur från Torpösidan. 

Elin af Torpön har plats för 11 passagerare.
INFO	0140-420	41	·	annika@torpon.net

Vi erbjuder specialarrange mang och kan ordna det 
mesta, vad sägs om en chartrad tur med mat, guidning 
eller fågelskådning? Kanske en solnedgångstripp eller 
en  inspirerande konferens resa…

Kom nära och njut av den  
fantastiska sjön Sommen!

Något alldeles extra – chartra elbåten Elin!

Öppettider

25/4–31/5		
Tis–sön	kl.	11–17	

1/6–19/6		
Tis–sön	kl.	10–19

20/6–16/8		
Dagligen	kl.	10–19

17/8–13/9		
Tis–sön	kl.	11–17

Grupper efter  
överenskommelse.



•restaurang  •glassbar  •höghöjdsbana
•camping café •kanoter •sommarbutik •båtmack •färja •elbåtturer

proGraM 2015 

För mer information om programmet se vår  
hemsida www.torpon.net eller ring 0140-420 41

”grillas”	i	Torpösoffan.	Följ	oss	på	facebook;	”Tjoho	på	
Torpön”.	

	4	 Rockkväll	med	Fredrik	”Frallan”	Jonsson	och	Skeppet,	kl.	18.

	 7	 Barnmusikal	”Kapten	Nemmos	Pirater	till	havs”	kl.	11.		
Häst	och	vagn	kl.	12.30.

	9	 Tjoho	bjuder	på	musik,	komik	och		oväntade	infall.	Dess-
utom	en	hemlig	gäst	i		Torpösoffan!	Kl.	19.

	14	 Barnmusikal	”Kapten	Nemmos	Pirater	till	havs”	kl.	11.		
Häst	och	vagn	kl.	12.30.

	16	 Båtmässa/	Fiskets	dag/	Häst	och	vagn

	 	 Tjoho	bjuder	på	roliga	överraskningar	och	glada	upptåg!	
	Missa	inte	kvällens		hemliga	gäst	i	Torpösoffan!	Kl.	19.

	21	 Barnmusikal	”Kapten	Nemmos	Pirater	till	havs”	kl.	11.		
Häst	och	vagn	kl.	12.30.

	23	 Tjoho	bjuder	på	skrattretande	underhållning	med		
amerika-tema	och	en top secret	gäst	i		Torpösoffan!	Kl.	19.

	28	 Barnmusikal	”Kapten	Nemmos	Pirater	till	havs”	kl.	11.		
Häst	och	vagn	kl.	12.30.

	30	 Grand	Finale	med	underhållningsgruppen	Tjoho	plus	en	
hemlig	gäst	i	Torpösoffan	kl.	19.

auGuSti
	 8	 Nostalgiafton	och	dans	på	pråmen	med		

”Svenne	Vinyl”,	kl.	19.

	22	 Eldshow	och	Rockkväll	med	Happy	Tape,	kl.	20.

	23	 Gudstjänst	med	Svenska	kyrkan	i	Ydre,	kl.	15.

	29	 Romprovning	med	middag,	kl.	18.	Bordsbokning

SepteMBer

5-6	ÖstgötaDagarna	

april
 26 Säsongspremiär! Häst	och	vagn	kl.	11.	Barnmusikal		”Låtbåten”	

med	elever	från	Norrskolan	och	Kulturskolan	kl.	15.

Maj
	 3	 Vårgudstjänst	med	Frälsingsarmén	från	Tranås	kl.	17.	

	16	 MC-mässa	med	Ekebäck	bil	&	MC	och	Handels	boden	skinn-	
och	MC-kläder.	Föreläsning	om	”Daytona	Bike	Week”.

	23	 Ölprovning	med	middag	–	Peter	presenterar	årets		nyheter,		
kl.	18.	Bordsbokning.

	31	 Mors	Dag	med	Torpö	Dinnersafari	–	se hemsida för  
mer information.

juni
	6	 Nationaldagsfirande	med	Manskören,	kl.	16.	

	19	 Midsommarfirande	med	dans	och	musik,	kl.	14.

	27	 Nostalgiafton	och	dans	på	pråmen	med		
”Svenne	Vinyl”,	kl.	19.

	30	 Barnmusikal	”Kapten	Nemmos	Pirater	till	havs”	kl.	11.		
Häst	och	vagn	kl.	12.30.

juli
	 2	 Nyhet	för	i	år	är	att	underhållningsgruppen	Tjoho		kommer	

att	bjuda	på	musik,	spex	och	komik	i	en	skön	förening	varje	
	torsdag	i	juli	kl.	19!	Dessutom	kommer	en	hemlig	gäst	att	


