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Eriksberg – Sveriges største safaripark 
Eriksberg dyrepark er et 9 km2 stort 
naturreservat i Blekinge skærgård. Her 
går vilde kronhjorte og dådyr, bisonok-
ser, vildsvin og muflonfår frit omkring 
sammen. 
Tag på safaritur og se dyrene i et unikt 
kystlandskab med frodige løvskove og 
et fascinerende klippelandskab.  

At besøge Eriksberg er en oplevelse ud 
over det sædvanlige. Eriksberg er et af 
det sydøstlige Sveriges mest eksklusi-
ve mødesteder. Takket være Eriksberg 
enestående beliggenhed kan vi tilbyde 
konferencer i stille og rolige omgivelser. 

Hotel Scandic i Karlshamn  
byder på oplevelser på  
Kreativum
Scandicpakke med entrébillet 
for hele familien! 
Slap af på Scandic Hotel i Karlshamn! Måske er 
det tid til at tage på en opdagelsesrejse med bør-
nebørnene? I pakken indgår entré til Kreativum 
for hele familien, stor morgenbuffet og desuden 
”Sigge-morgenmad” til børnene. Tilbuddet gælder 
fredag, lørdag eller søndag nat 2011 og hver dag i 
sommeren 2011 (17. juni 2011 – 28. august 2011). 
To børn sover gratis i forældrenes værelse. Bestilling og information:

Tlf. +46 454 58 87 00
karlshamn@scandichotels.comwww.kreativum.sePakkepris 1.286 SEK pr. værelse

Spil golf i  
Sveriges have
Bo centralt tæt på vandet og 
greens. Velkommen til 
Karlshamns Golfklub og 
First Hotel Carlshamn.

www.firsthotels.se
carlshamn@firsthotels.se
+46 454 890 00 www.karlshamnsgk.com

Golfpakke 
775 SEK per person
i dobbeltværelse, inklusive 
morgenmad og greenfee

Overnatning og fiskeri i Mörrumsån                              
2-dages fisketegn til pool nr. 1–32 samt strækningerne Vittskövle, Knaggalid og Härnäs.  
Entré til udstillingen på fiskeriet Mörrums Kronolaxfiske. Vælg mellem overnatning på: m
 

Bestilling: Tlf. +46 454 501 23, morrum@sveaskog.se,  www.morrum.com

First Hotel og  
skærgårdstur 
Vidste du, at Blekinge har en helt fantastisk 
skærgård? Kom selv og se og bo på First Hotel!

www.firsthotels.se
carlshamn@firsthotels.se 
+46 454 890 00

Pris: Voksne: 

630 SEK per person 
i delt dobbeltværelse

Børn (6–16 år):  

350 SEK per person
i forældrenes værelse

Guö Kro messetilbud
Foretag din reservation indtil 31. august 2011 før den 27. 
marts. Oplys ”messe” ved reservationen for at få 
nedenstående messepris. Begrænset antal.

Golfpakke
Inkluderer greenfee til Karlshamns Golfklub, 3-retters-
middag, morgenmad og overnatning i dobbeltværelse.

Pris per person 1.295 SEK
www.karlshamnsgk.com

www.eriksberg.nu

Vildtpakke
Inkluderer entré til Eriksberg dyrepark, 3-retters-
middag, morgenmad og overnatning i dobbeltværelse.

Pris per person 1.150 SEK

Pakkepris 1. juni - 31. aug.
OVERNATNING og 
FISKERI i Mörrumsån

3-dages fi sketegn til bassin nr. 1-32 samt strækningerne Vittskövle, Knaggalid og Härnäs. 

Entré til udstillingen på fi skeriet Mörrums Kronolaxfi ske. 

Vælg mellem overnatning på:

Scandic Karlshamn, 4 nætter, inklusive morgenmad. Pris: 2.900 SEK/pers 
     (min. 2 pers.)
eller ved Kungsforsen i Mörrum 
(vandrerhjemsstandard) 4 nætter.   Pris: 2.000 SEK/pers

Gælder 1. juni - 31. august.

Bestilling:
Tlf. +46 454 501 23 
E-mail: morrum@sveaskog.se
www.morrum.com

Mörrums Kronolaxfi ske
Great fi shing stories since 1231

1. Scandic Karlshamn, 3 nætter, inklusive morgenmad. dobbeltværelse. (min. 2 pers.)  

16/4 - 30/6, 16/8 - 30/9 Pris: 3.200 SEK/pers
1/7-15/8 Pris: 2.900 SEK/pers
2. Kungsforsen i Mörrum (vandrerhjemsstandard), 3 nætter. 
inklusive 2 morgenmad og 2 frokost. dobbeltværelse. (min. 2 pers.)

16/4 - 30/6, 16/8 - 30/9      Pris: 2.500 SEK/pers
1/7-15/8  Pris: 2.000 SEK/pers

I Långasjönäs bor man ved en indsø, midt i et vidunder-
ligt bøgeskovsområde med masser af muligheder for at 
vandre, fiske, bade og sejle i kano. 

Kolleviks hytteby ligger ved vandet, tæt på Karlshamns 
centrum og de tempererede bade og kun et stenkast fra 
det hyggelige havnemiljø med røgeri og fiskerestaurant.

Pris per uge: Fra 1.750 SEK 
ved reservation før den 30. april. Långasjönäs i perioderne 
23. april – 2. juli og 13. august – 24. september 2011. 

Pris per uge: Fra 1.950 SEK
ved reservation før den 30. april. Kollevik i perioderne
21. maj – 2. juli og 13. august – 24. september 2011.

Bo i hytte og opdag Karlshamn

Tilbuddet gælder for danske gæster og kun nye bookninger

tilbud | pakke

Gælder 16. april – 30. sep. 2011

Fiskepakke på First Hotel Carlshamn 
og Mörrums  Kronolaxfiske 

KUN 1.899 SEK pr. person 
i dobbeltværelse 
Tilbuddet gælder alle dage i perioden 
1. juni- 31. august 2011 (forudsat der er ledige 
værelser)
Reserveres på +46 (0) 454 501 23 

I BLEKINGE

Spil golf i Sveriges have
5 dage/maksimum  
to gange per bane
Nu: kun 1.295 SEK

Sölvesborgs GK
Karlshamns GK 
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Carlskrona GK 
Leråkra GK 

Ronneby GK
Boa-Olofströms GK 

Nicklastorp GK 
Trummenäs GK

Golfpasset er personligt og kan købes i og gælder følgende klubber:

Kreativum - center for opdagelse 
med MegaDome-biograf 

Besøg Sydsveriges eneste center for 
opdagelse med MegaDome-biograf. 
Kreativum er et center for nysgerrige 
opdagere i alle aldre. Det er et 
fantastisk hus, som byder på 
udforskning og ahaoplevelser. 
Kreativum er oplevelser på 2.000 m2 
med omkring hundrede ”prøvesta-
tioner”. Kreativum er spændende 
indlæring. Sydsveriges eneste 
MegaDrome-biograf findes her med 
biografoplevelser ud over det 
sædvanlige. 

Mörrums Kronolaxfiske – et af verdens 
bedste sportsfiskesteder

Laksen i Mörrumåens er verdensberømt! 
Folk kommer fra nær og fjern for ikke blot 
at fiske, men også for at opleve atmos-
færen med restaurant Kungsforsen i det 
centrale Mörrum. 
Her kan du møde storlaksen uden selv 
at skulle stå i det fossende vand og være 
en del af den historie, som har gjort 
Mörrumåen til et eldorado for fiskeentusi-
aster verden over. 
Besøg udstillingen om laksen i Mörrumåen, 
dens dyreliv og fiskeriets historie lige fra 
gamle dage til nutidens verdensberømte 
sportsfiskeri og se det 13 meter lange 
akvarium med mange af åens fiskearter. 

Karlshamns Golfklub –  
en 36-hullers golfbane

Blekinges eneste 36-hullers golfanlæg lig-
ger i Mörrum og går gennem den smukke 
bøgeskov langs den berømte Mörrumså. 
Banen er af høj kvalitet og standard og 
er både velegnet til den gennemsnitlige 
spiller ligesom den er udfordring for eli-
tespilleren. Spillesæsonen går fra tidligt 
forår til sent efterår i den fantastiske natur, 
hvor hvert hul er en herlig spiloplevelse. 
Og her er både driving range, golfshop 
og restaurant. Hvert år afholdes golfugen 
Karlshamnsveckan her.
Kommer du til klubben i autocamper eller 
campingvogn, har vi en meget fin camping-
plads.

Guo Värdshus – 
hotel på en herregård

Afslapning for både krop og sjæl i hyg-
geligt herregårdsmiljø. 
Udsigten over den glitrende bugt 
bidrager til velværen. Her er også privat 
bådebro og sauna. 
Güo Värdshus, hvis traditioner går helt 
tilbage til midten af 1800-tallet, ligger 
med udsigt over den glitrende bugt i 
Karlshamns skærgård omkranset af fro-
dig løvskov. 
Det er let at føle sig hjemme her. Der er 
30 hyggelige værelser, konferencefacili-
teter og festlokaler. Og vigtigst af alt er 
der en personlig og varm service.

Scandic Hotel Karshamn
Scandic i Karlshamn ligger lige op til 
europavej 22, som går gennem hele 
Blekinge len. Med kun 3 km ind til 
byen er du tæt på seværdigheder og 
shopping.
Her kan du træne i fitnessafdelingen, 
tage en svømmetur i poolen eller 
slappe af i saunaen. 
Nyd en drink i baren og svensk hus-
mandskost i restauranten. Slap af på 
dit værelse eller hold et møde i et af 
vores mødelokaler for 2-80 personer. 
Der er gratis trådløs internetforbin-
delse på hele hotellet og fri parke-
ring i forbindelse med hotellet.

På First Hotel bor du i vandkanten, 
samtidig med at du kun er et stenkast 
fra byen og forretningerne. 
Gå over på den anden side af gaden 
uden for hotellet, og du står på molen, 
hvor du kan tage en båd lige ud skær-
gården. Du kan også nøjes med at nyde 
udsigten til havnen fra vores restaurant 
Karlmans. 
First Hotel Carlshamn er et hotel, der 
forbinder international atmosfære med 
charmen fra et ægte byhotel.
Værelserne er klassisk indrettet, mange 
med havudsigt, og der er fem suiter 
med jacuzzi og minibar.

Eventuel ekstra opredning. Børn under 6 år bor gratis 
i forældrenes værelse. Prisen omfatter overnatning, 
stor herlig morgenbuffet, picnickurv og bådtur.

- Bo i dobbeltværelse inklusive morgenbuffet
- 2 dages fisketegn til bassin 1-32
- Entre til udstillingen i Laksens Hus 
Få mere information om Mörrums Kronolaxfiske:  
www.morrum.com
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Karlshamn er som et 
svensk eventyr ...

Besøg www.visitkarlshamn.se for mere information. Du kan også ringe eller e-mail til os på Karlshamn Turistbureau.

Karlshamns Turistbyrå
Pirgatan 2 
SE-374 81 Karlshamn 
Tel. +46 (0)454 812 03
E-mail turistbyran@karlshamn.se 
www.visitkarlshamn.se

... med lyde, dufte og billeder af sol og ferie, glitrende hav og blomstrende 
haver. Karlshamn er Alice Tegnérs fødeby, det berømte laksefiskeris by og 
byen, der hvert år i juli byder 250.000 sommergæster på østersøfestival i 
fire dage.

Aktiv ferie i Karlshamn, Sveriges sydligste skærgård – 2 timer fra København. 
Badning og padling i havet eller på de talrige søer, et paradis for sports- og 
hobbyfi-skere. Herlig golfbane med to 18-hulsbaner. Hytteudlejning ved 
smukke vandreruter. 

Turistbureauet tilbyder tips og råd alt efter interesser og ønsker. Her får du 
alt at vide om overnatning og åbningstider, begivenheder og udflugtsmål.

 

Begivenheder i Karlshamn 2011

9/3 Thomas Petersson & Lasse Gustavsson -  
                 ”Snacka om kommunikation ”, Stadsteatern kl 18.30
19/3        Operaen ”Lucia di Lammermoor” på storskærm kl 18.00 
 i Bio Laxen i Mörrum
25/3        Fiskepremiere i Mörrumsåen
25/3        Thomas Di Leva på Stadsteatern kl 19.00, billetter bestilles  
 på turistbureauet, tlf. +46 (0)454 812 03, og Coop Forum tlf.  
 +46 (0)454 589 801        
8/4 Kærlighedens mange ansigter – koncert med Karin   
 Thulemark og Ulrich Starch i Carl Gustafs kirke kl 19.00
23/4         Operaen ”Cappricio” kl 19.00 i direkte udsendelse på   
 storskærm i Bio Laxen i Mörrum
23/4 Påske – den traditionsrige skattejagt blåkullahoppet for   
 børn, samling på torvet, fælles march til Väggaskolen
30/4 Operaen ”Troubaduren” kl 19.00 i direkte udsendelse 
 på storskærm i Bio Laxen i Mörrum
30/4 Fejring af valborgaften i Hamnparken, Nissagården, Tjärö,  
 Hällaryd, Halahult, Ringamåla, Törnaryd og Villa Utsikten 
19-21/5 Lakse- og ørredfestival
29/5 Syrénfest på Kastellet
12/6 Kastellets Dag med festligheter
24/6        Midsommerfest i Hamnparken, Halahult, Mörrum,    
 Svängsta, Tjärö og Langsjönäs
25/6        Midsommerfest i Ringamåla
7, 14 +
21, 28/7 Musikaften i laden på Tjärö
20/7 Østersøfestival – koncert
20-23/7   Østersøfestival – Baltic Festival
1/10 Kulturnat 
1-2/10   Blekinge geddefestival
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