FAKTA om paketet
Hur lång är vandringen?
• Hela rundan är 34 kilometer. Etappen från Drakamöllan till Tastecelebration
via Verkeåns dalgång är ca 16 km. Från Tastecelebration till Drakamöllan
via Hörröd är det lite längre, 18 km. Vandringen är medelsvår och kräver
rejäla skor för att ta sig fram.
Vad är det som ingår?
• I paketet ingår eftermiddagskaffe och en tre rätters middag bestående av
förrätt, varmrätt och dessert på vartdera stället samt övernattning i
dubbelrum och frukost. I paketet ingår också en rejäl matsäck två dagar samt
bagagetransport.
Går det att få vegetariskt alternativ och/eller fisk på båda ställena?
•

På Tastecelebration serverar vi en spännande helgrön meny rakt igenom för
alla. På Drakamöllan serveras såväl kött, fågel som fisk och grönt. Säg till
innan om ni har speciella önskemål eller allergier som vi bör ta hänsyn till.

Ingår det någon dryck till middagarna?
•

Dryck väljer man själv efter eget huvud och betalar därefter. Vi har både
passande vinpaket, bubbel, vin, öl och goda alkoholfria alternativ.

Vad ingår i matsäcken man får med sig?
•

Vår matsäck följer säsongens skiftningar och kockens inspiration. Vi lovar
att det är rejält med mat för att klara en hel dags vandring; bröd, en matig
sallad eller soppa, frukt och något sött. Kaffe/te och vatten ingår.

Är det ankomst alla dagar?
•

Under sommarmånaderna kan man boka ankomst alla dagar. Övriga
säsonger gäller i de flesta fall torsdag – söndag.

Vilka tider gäller för ankomst?
• Man kan välja att komma antingen på morgonen dag ett eller på
eftermiddagen.
• De flesta väljer att komma på eftermiddagen dag ett. Då är det incheckning
från kl. 15, lagom till eftermiddagskaffet.

• Om man vill börja vandringen på förmiddagen dag ett rekommenderar vi att
man lämnar in sitt bagage och hämtar karta och matsäck senast vid 10 tiden.
Kan man lägga till en övernattning när man vandrat klart?
•

Man kan absolut lägga till en extra övernattning. Hör dig för på det
gårdshotell du i så fall vill avsluta på om det finns plats. Vi hjälper gärna till
med tips om flera vandringsmöjligheter och kan ordna med en picknick och
middag på kvällen.

Hur fungerar det egentligen med bagagetransporten?
•

Vi ser till att ert bagage transporteras båda riktningarna. När ni vandrat klart
väntar bagaget på er.

