GETNÖ - LAKE ÅSNEN RESORT
Oförglömliga Naturupplevelser!
- på naturens villkor

Naturen är som
plåster för själen!

2022

INFORMATION

Välkommen till

GETNÖ

LAKE ÅSNEN RESORT
Vi är stolta och glada över att kunna välkomna Dig till Getnö Gård med anor
från vikingatiden. Ett privat Naturvårdsområde som familjen Olsson har
utvecklat till ett unikt naturparadis vid sjön Åsnen. Vi samarbetar med Åsnens
Nationalpark, som är vår direkta granne i nordväst. Getnö är den naturliga
vattenvägen in i Nationalparken med kanot, kajak eller båt.
Getnö fortsätter arbetet med hållbara naturupplevelser – på naturens villkor.
Vi erbjuder flera olika guidade turer med ÅsnenGuiderna; såsom fiske, kajak,
fågel, svamp, berättarvandringar och båtturer i Nationalparken. Vi tar endast
små grupper med lokal guide, för en mer genuin upplevelse och minsta
möjliga störning i naturen. Sjön Åsnen är ett fantastiskt område – ett verkligt
Eldorado för naturälskaren, kanotisten, fågelskådaren och sportfiskaren.
Njut av stillheten och vår unika insjö-skärgård med
över 1000 öar.
– Naturen är som plåster för själen!
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL GETNÖ !
Familjen Ingrid E-M Olsson

Öppettider:
RECEPTION/GÅRDSBUTIK/LANTCAFÉ
1 MAJ–19 JUNI:

9-12

20 JUNI–21 AUG:

9-12:30 14-20

22 AUG–2 OKT:

9-12

(Övrig tid, ring på klockan vid dörren)
Vänligen respektera
vår ”natt-ro”
mellan 22.00-08.00.

©Alla bilder tillhör Getnö Gård

GETNÖ GÅRD KONFERENS OCH TEAMBUILDING
En underbar plats som är lika fin vilken tid på året du än väljer att besöka oss. Välkommen med din förfrågan till oss.

SERVICE

Reception, Lantcafé,
Gårdsbutik och Pub Älgbaren

I receptionen gör Ni in- & utcheckningar till stugor och camping.
Ni kan hyra båtar, kanoter, kajaker, cyklar, fiskeguider osv. Här
kan Ni även anmäla Er till olika aktivteter.
Boka bord till sommarbistro och Pub-kvällar. Vänligen se vårt
sommarutbud. Vi har information om utflyktsmål och sevärdigheter. Dessutom har vi väderprognos och evenemangsutbud från
övriga Småland. I gårdsbutiken gör Ni beställningar
av bröd, picnic-korgar, grillpaket och lunchkorgar.
I lantcaféet finns det WiFi och vi erbjuder läckra
kakor, bakverk, baguetter, kaffe, te, osv. Getnös
SommarBistro har bl. a Älgburgare och Småländska
specialiteter på menyn. Hjärtligt Välkomna!

16-19
16-19

OUTDOOR AKTIVITETER

SPORTFISKE

Sjön Åsnen på 155km2, är en av landets fiskrikaste insjöar med
gädda, gös, abborre och ål, därtill ett 20-tal vitfiskar. Verkliga
rekordfiskar har fångats runt Getnös Öar. Fiskekort för hela Åsnen
finns att köpa i vår reception. Getnö har dessutom ett eget ”catch-nrelease” vatten i Kålsjön (12ha) med kämpastark karp. Ett speciellt
fiskekort erfordras härför. Getnö arrangerar årligen en större
sportfisketävling ”Åsnen Grand-Slam” (en 2 dagars lagfisketävling),
är den 10-11 September, för 2022.

GUIDADE TURER

Getnö Gårds duktiga fiskeguider känner vattnet som sin egen
ficka och guidar till de hetaste fiskeplatserna. Vi har speciella
guidebåtar som lämpar sig för trolling. Vi arrangerar olika
fiskeupplevelser. Följ med våra fiskeguider på gädd- & gös-safari,
nattfiske, fiskekajak eller boka in dig på Getnös fiskeskola.

Getnös gästhamn

KANOTSAFARI/VÄRENDSLEDEN

Rekordgäddan

Att komma nära naturen, att känna stillheten, beundra djur- och
fågelliv, det gör man bäst då man glider fram i sin kanot/kajak.
En naturupplevelse från kanoten - ett eldorado för Naturälskaren!
Värendsleden är en kanotled i Mörrumsåns vattensystem, hela
110km , från Asa i norr till Hackekvarn i söder. Våra kanotsafari
paket inkluderar övernattning på de olika kanotcampingplatserna
i Åsnen-området. Vi har all extra utrustning ni behöver för Er
paddeltur. Vi kan även hjälpa Er med planläggning av turen.

CYKELTURER / CYKELLEDER

Getnö har ett 10-tal cyklar med ballongdäck som passar utmärkt
för de vackra skogsvägarna. Det finns fina cykelleder såsom Åsnen
Runt, Banvallsleden och Sydostleden. I samarbete med företaget
RentBike, hyr vi även ut EL-cyklar och MTB.

BÅTAR OCH FISKESHOP

Getnö har ett 20-tal båtar för uthyrning. Båtarna är
Linder Alu. Och fungerar som roddbåtar eller motorbåtar.
Det finns Yahama 4hk/4takts motorer eller EL-motorer
Minkota. I samarbete med ABU Garcia har vi tagit fram
de bästa fiskedragen och utrustning för fiske i sjön Åsnen.
I vår fiskeshop vid receptionen har Du möjlighet att
komplettera din fiskeutrustning samt få tips om de bästa
fiskeplatserna. Du kan även hyra ekolod och boka din
fiskeguide eller varför inte testa våra fiskekajaker.

Vi hyr ut kanoter, havskajaker och fiskekajaker

HAVSKAJAKER
Vi har flera olika modeller på havskajaker för uthyrning.
Det finns enkelkajaker, dubbelkajaker och fiskekajaker. Vi
rekommenderar: - Paddla kajak i Åsnens Nationalpark.
BARNENS GETNÖ / WILD KIDS
Under högsäsong har barnen sitt eget program med
Naturskolan (5år -12år). Här blandas olika äventyr,
skogsutflykter, lekar, tävlingar, fiske mm. Samtidigt får de
naturkunskaper, som de har glädje av hela livet.

VIKTIGA TELEFONNUMMER
SOS:		
112
Kontor:
0477-24011

Reception:
Serviceman:

0477-24021
070-5604013

Kajakpaddling på sjön Åsnen

Solnedgång över
Åsnens Nationalpark

Sommarsäsongen 2022
Naturskola

Tis & Tors. 10-12:30

GETNÖ GÅRD TIPSAR

under hela säsongen så finns det information om olika aktiviteter på anslagstavlan
vid receptionen. Välkomna!

Getnös Sommarbistro

Getnös LANTCAFÉ

Tisdag & Torsdag 17-21
(övrig tid, förbokning för grupper)

Öppet dagligen 9-12 och 14-19

Våffelcafé

PUB Älgbaren

Onsdagar och Söndagar 14-18

Med live music Onsdag 21-24

(Med reservation för förändringar, vi följer FHM, Folkhälsomyndighetens regler och rekommendationer)

FLER AKTIVITETER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strövstigar 3-4-5km,
Bär- och svampplockning
Geocaching,
Tennis, Boule, Varpa, Kubb,
Fotboll, Beachvolleyboll, Badminton
Naturlekplats för de mindre barnen
Naturgym
Stjärnskådning (aug)
Fiskeskola, Naturskola

EVENTS 2022
•
•
•
•
•
•
•
•

4 års firande Åsnens Nationalpark
Midsommar på Getnö
Getnö Runt (kanot/kajak)
Getnös Miljödagar
Getnö Paddel & Hjul		
Getnös Kräftkalas
Åsnen Grand-Slam 2022
Julbord med teaterföreställning

25 maj
25 juni
Juli
Juli/Aug.
Juli/Aug.
Aug.
10-11 Sept.
Nov./Dec.

NYHET!

Hyr vår nya mobila vedeldade bastuvagn,
direkt till Er stuga eller campingplats.

ÅSNENGUIDERNA

Fiskgjusesafari i Åsnens Nationalpark

Upplev Åsnen området med
våra lokala guider. Vi erbjuder
olika guidade turer såsom;
gäddsafaris, nattfiske efter gös,
fiskgjusesafaris, kajakturer,
göstrolling, svampplockning, viltspaning,
fågelguidningar, båtturer in i Åsnens
Nationalpark och berättarvandringar med Ad
Metam - Storytelling. Läs mer på
asnenguiderna.se och boka direkt i vår reception.
Tel. 0477-24021

Upplev ÅSNENs NATIONALPARK, ett fantastiskt område som är ca 19km2 stort och 75% utgörs av vatten. Det finns 2 entréer, Sunnabron vid Bjurkärr (östra sidan) och Trollberget på den västra sidan. Från Getnö tar du dig enkelt in i nationalparksområdet via den naturliga vattenvägen med kanot eller kajak. Du kan också cykla via banvallsleden eller vandra på stigarna
vid Toftåsa Myr. Den unika Ö-världen och lövrika skogar erbjuder många upplevelser. En rikedom av biologisk mångfald med
variationer under olika årstider. Välkomna att uppleva naturens ”Hall of Fame”. www.sverigesnationalparker.se/asnen

Upptäck ”Åsnen Big Five”: Fiskgjuse, Havsörn, Storlom, Trana och skogens konung Älgen.

Fotograf: Ingrid E-M Olsson

Naturen jag älskar

Naturen jag älskar var helst jag den ser, och skogen och sjön äro mina förtrogna.
Min lust är att se solen gå upp och gå ner, Se plantorna spira och skördarna mogna.
Men särkilt jag älskar dig, småländska bygd, när villigt som här du din fägring utbreder.
Ty fattig du är, men ej på ära och dygd, och kullarnas minnen de talar om heder.
Här trivs lyckan vid sjön Åsnens strand, Vid Getnö, välsignad bit av mitt fosterland.
Familjen Olsson, Getnö Gård

Fotograf: Ingrid E-M Olsson

Getnö Gårds

STUGOR &
CAMPING
Getnö Gård erbjuder 12 olika friliggande fritids-

stugor och 4 sommartorp, med olika komfortgrad,
GETNÖ GÅRD CAMPING
underbara platser med egen grillplats

från 2 bäddar/12m2 till 12 bäddar/170m2. Stugorna

ligger naturskönt och avskilt med tillgång till bad- och
båtbrygga. De flesta stugorna är fullt moderna och en

del har egen bastu. Enklare stugor såsom vår rustikala

fiskestuga ”Vikingaborgen” ligger direkt vid sjökanten,
har en stor öppen spis och solceller för belysning. Till

varje stuga finns grill- och lägereldsplatser. Vi har även

en funktionsanpassad fritidsstuga Kronhjorten (49m2 med

4+2 bäddar).

Naturcamping H H H

Getnö Gård camping ligger vackert belägen vid sjökanten. På gräsbevuxen skogs- och ängsmark finns
det 160 generöst tilltagna platser. Varje plats har

egen lägereld/grillplats. Upplev den vackra naturen
längs våra strövstigar 3-4-5km. Våra De Luxe plat-

ser ligger precis nere vid sjökanten, med utsikt över

den nya nationalparken. Här kan man också uppleva
sjön Åsnens magiska solnedgångar. Det finns även
ställplatser och en vackert belägen vedeldad bastu
för uthyrning. Vänligen se vår campingkarta.

Oförglömliga Naturupplevelser på Getnö Gård!

Vy över Getnös Naturcamping

Magiska solnedgångar

Året runt för

MÖTEN & KONFERENSER

”Teambuilding & Get-togethers”
På Getnö Gård kan Ni kombinera era möten, konferenser, kick-off eller utbildning med olika aktiviteter i natur-

paradiset sjön Åsnen. Ett väl fungerande teamwork stärks av positiva upplevelser. De aktiviteter som vi erbjuder skapar förutsättningar för gemensam avkoppling som svetsar samman deltagarna. Upplev ett äkta vikingaäventyr,

kanotorientering eller en spännande fisketävling. Vi kan även erbjuda oförglömliga naturupplevelser med kajakturer,
cykelturer eller tipspromenader i den vackra skogen. Varje årstid har sina aktiviteter; från vinterfiske, turridning på

islandshästar vår och sommar, till höstkajaker och julbord. Vi har fullt utrustade konferenslokaler och mindre arbetsrum där Ni kan arbeta i en inspirerande och rofylld atmosfär. Vår kock serverar småländska specialiteter med lokala
råvaror från våra egna jaktmarker och fiskevatten samt från gårdar i närområdet. Vi erbjuder även olika måltidsupplevelser såsom: Midsommartradition, Kräftkalas, Jaktmiddagar och Julbord med teaterföreställning. Välkomna att
boka kreativa möten / konferenser i vårt småländska naturparadis.
Getnö har samarbete med:

GETNÖ GÅRD -LAKE ÅSNEN RESORTEn underbar plats som är lika fin vilken tid på året du än väljer att besöka oss. Välkommen med din förfrågan till oss.
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Vindmöllan

Räven

Haren

Rådjuret
Älgen

Getnö Gård
- Lake Åsnen Resort Fam. Olsson
SE-362 96 Ryd / Småland
Sweden
Tel: +46-477 240 11
E-mail: info@getnogard.se
www.getnogard.se

S3 S4
S1 S2
Gäddstugan

Kronhjorten

Fågelstugan
Abborrestugan

Hönshuset
Rättarebostaden

1

Reception

30

i

PRIVAT

GETNÖ STUGOR & NATURCAMPING

GPS:
Lat. 56 354,05 Long. 14 4140,53

A -platser
B -platser
C -platser
D -platser (deluxe)
Ställplatser
Utan EL

1

Reception, In-checkning,
information, lantcafé,
gårdsbutik, fiskekort, post,
sat-tv, WiFi, 1:a hjälpen, pub,
konferens, handikapp-wc, wc

2

Servicehus: Duschar, skötrum,
wc, handikapp-wc, tvättstuga

3

Servicehus: Kök, matsal,wc,
duschar, skötrum, familjerum

4

Servicehus: Wc, duschar

5

Kök, diskplats

6

Vedeldad bastu

0m

50 m

100 m

i

Information
Café
Restaurang
Badplats
Nattparkering
Latrintömmning
Fiskeförbud
Gästhamn
Färskvatten
Brandsläckare
Grillplats
Vedlager
Diskplats
Hjärtstartare
Wi-fi

Tennisbana
Utegym
Motorbåtar (uthyrning)
Kanot (uthyrning)
Roddbåt (uthyrning)
Kajak (uthyrning)
Badminton
Boulebana
Varpa
Fotbollsplan
Beach-volleyboll
Bordtennis
Start & mål strövstigar (3-4-5 km)
Sopstation & källsortering

