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Välkommen till
Äventyrsberget!

1

Södra Sveriges bästa
BikePark

Ett berg av äventyr
och upplevelser

Liftburen cykling

Träningsläger

Mitt i den stillsamma småländska skogen finns här oändliga möjligheter
för den äventyrslystne. Bland aktiviteterna på berget finns både svindlande
utmaningar och pulshöjande pass. Samtidigt ger sjön och skogarna runt om
fantastiska möjligheter till rofylld avkoppling. Välkommen att sätta ihop din
unika kombination av äventyr och maximera din upplevelse!
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Södra Sveriges
bästa BikePark
Som sport- och friluftsanläggning med fallhöjd är mountainbike
en självklar aktivitet för oss. Vi erbjuder leder för alla nivåer,
med varierande längd och olika svårighetsgrad. Många sköna
mil fördelat på mer än 20 uppmärkta MTB-leder, pumptracks
och teknikbanor fyllda med hopp, drops, spångar och stenkistor.
Vår 6-stolslift tar dig enkelt och snabbt upp till toppen om du
vill hinna med fler sköna nedförsturer!

Förboka alltid

BikePass

online!

isaberg.com/bikepass

Liftburen

cykling
Gillar du utför men
inte vägen upp?

6-stolsliften är öppen:
1/5-20/6 lör-sön
13-14/5
26/6-15/8 dagligen
21/8-30/10 lör-sön

Isaberg Sportcenter
Vid bergets fot ligger Sportcentret som utgångspunkt för all cykling och spännande
aktiviteter. Runtom hittar du både höghöjdsbana, rodelbana, äventyrsgolf, slacklines och
militär hinderbana. Här kan du boka aktiviteter och köpa pass - men även en svalkande
glass! Sportcenter är också start/mål för våra MTB-och vandringsleder. Kartor över
lederna finns i Sportcentret. Här kan du också hyra MTB-cyklar och utrustning, få
hjälp med reservdelar och boka en teknikkurs. Våra uthyrningscyklar är de senaste
modellerna av märket TREK. Valmöjligheter finns avseende dämpning och ramstorlekar.

(undantag - ej öppet 10/10)

1-6/11 dagligen

Mer info på webben

Isaberg Bike Park med teknikområde
Som komplement till våra leder på och runt berget har vi anlagt ett 6 hk stort teknikområde! Här finns teknikleder utrustade med drop zones, step-up, hopp, doserade kurvor,
stenkistor, XCO-leder och en helt grym 1500 m2 pumptrack med massor av möjligheter för
både små och stora MTB-cyklister. Vi utvecklar och förbättrar kontinuerligt området med
nya hopp, hinder och andra utmaningar.
Innan du ger dig ut och cyklar hos oss behöver du lösa ett TrailPass.
Vill du komma upp på höjderna lite snabbare kan du istället lösa ett BikePass som
inkluderar liftburen cykling		
Priser BikePass / TrailPass
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Vuxen (från 16 år)

Junior (upp till 15 år)

1 dag

310:– / 105:–

255:– / 50:– (upp till 7 år gratis)

2 dagar

575:– / 185:–

475:– / 100:– (upp till 7 år gratis)

3 dagar

810:– /265:–

670:– / 140:– (upp till 7 år gratis)

Hyr MTB

530:–

fr.
för heldag

inkl. trygghetpaket
m. hjälm & TrailPass
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Ett myller av leder där
alla hittar sin favorit
Från toppen av vårt berg och ut över landskapet runt omkring ringlar sig
ett nätverk av leder. Här finns något för alla, oavsett önskemål om längd,
banprofil, fallhöjd och krav på teknisk färdighet - eller mod! Du väljer själv
mellan lugna konditionsbyggande pulsintervall i landskapet och högpulsutmaningar utför bergets branter.
På Isaberg finns över 20 leder för MTB, totalt mer än 40 km. De är färgkodade från enkelt grönt till utmanande svart. Några är flowleder nedför
berget som kräver teknik och erfarenhet i varierande grad, andra är ringleder
i terrängen med växlande krav på kondition och
benstyrka. Årets nyhet är en 2 km lång blå led
från toppen - Albatrossen!
Lederna utgår från tre startpunkter East, West och
South. Det finns gott om kartskyltar utplacerade i
området och du kan hämta en praktisk karta i
fickformat i Sportcentret eller receptionen.

Köp ditt

BikePass

online!

isaberg.com/bikepass

Avkoppling och återhämtning i bastuflotten
Bastubad är ett av de bästa sätten att koppla av i både kropp
och själ. Vår mysiga bastuflotte nere vid sjön är verkligen en härlig
upplevelse. Lugnt, avkopplande, fridfullt och vackert.
Bastun kan bli en perfekt avslutning på en aktiv dag eller en skön
paus mellan aktivteterna eller kanske innan en god måltid i restaurangen eller stugan. Här ryms upp till åtta personer.
Tänk på att boka i förväg!
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Klubbens

träningsläger
på Isaberg!

Bästa platsen för
klubbens träningsläger
Med förstklassig mat och logi, och inte minst alla sportaktiviteter precis runt
hörnet är vi en perfekt anläggning för klubbens träningsläger! Ni bor i
våra bekväma och mysiga stugor. Restaurangen kan ordna samtliga måltider,
och här finns också ett antal fullutrustade konferensrum för seminarier och
samlingar. Ni kan lugnt lägga all kraft och fokus på träning, så fixar vi resten.

1449:–/pers

fr.

Helpension fre–sön

inkl. logi i stuga
(Gäller för min. 20 personer.)

Kontakta oss så sätter vi ihop den perfekta mixen för er!
Ring 0370-33 93 00 eller maila info@isaberg.com
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Varva träningspassen med
roliga aktiviteter

MTB introduktions-, teknikXC- och flowledskurser

När ni vill ha lite omväxling kan vi erbjuda många andra aktiviteter för kul och
givande gemenskap. Prova den utmanande och nervkittlande höghöjdsbanan med
flera ziplines, upplev fartfyllda och vansinningt roliga rodelbanan, testa balansen på
slackline, njut av en kanottur nere på sjön eller boka in dig i vår fina bastuflotte för
total avkoppling för både kropp och själ.

Missa inte möjligheten att utvecklas som MTB-cyklist. Vi erbjuder introduktions- och
teknikkurser – både för dig som är nybörjare och för dig som cyklat mountainbike ett
tag. Förutom vuxenkurserna, som finns i två nivåer, håller vi även kurser för familjer.

Tänk på att de flesta aktiviteterna bör bokas i förväg!

Kurstillfällen och mer info på isaberg.com

Tillsammans med en erfaren instruktör får du under 1,5 timme goda råd och träning
i Isabergs fantastiska terräng och i teknikbanorna.
MTB-kurs från 250:–/pers
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Succé för nya
Rodel Adventure!
Vår unika rodelbana överträffar alla våra förväntningar. Ett perfekt tillskott till
vårt äventyrsutbud som är lika uppskattad av liten som stor. Rodelbanan
erbjuder 1000 meter fartfest och svindlande glädjerus i Äventyrsbergets
branter året runt!
Med Isaberg Rodel Adventure förstärker vi vår position som äventyrsdestination.
Vår rodelbana är först i Sverige i sitt slag och består av en kilometer räls
som vindlar nedför berget i sugande kurvor och hisnande fall.
Här upplever du frisk luft, rusande puls och fartglädje.
Isaberg Rodel Adventure		

1 åk

5 åk

10 åk

Barn 3-15 år		

70:–

320:–

600:–

Från 16 år		

90:–

410:–

790:–

Maxvikt 150 kg Läs mer om förutsättningar och möjligheter på isaberg.com
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Isaberg Tree Top Adventure är höghöjdsbanan som är lite vad du själv
vill göra det till – en rolig fritidsaktivitet för hela familjen eller en
adrenalinfylld utmaning som verkligen testar dina gränser!
En höghöjdsbana är en rolig kombination av lek, klättring och äventyr där
alla kan hitta en spännande utmaning att övervinna. Vi törs lova att du
kommer att klara mer än du tror och stärka ditt självförtroende, samtidigt
som du får en rolig upplevelse som du garanterat aldrig glömmer!
Du förflyttar dig mellan plattformar uppe i träden längs banor på olika
nivåer med hinder. Det kan till exempel vara balansgång, klätternät,
repbroar, hopp eller ziplines. Det finns allt från enkla hinder till riktigt
hisnande fysiska och mentala kraftprov på upp till 16 meters höjd.
Totalt 68 utmaningar (varav 19 ziplines) fördelat på 7 banor.

fr.

/pers.

Isaberg Tree Top Adventure			

Pris

Vuxna (födda 2009 eller tidigare, alla banorna – 68 utmaningar)			395:–
Barn* (födda 2010-2013, endast grön/blå/röd bana)			375:–
Barn från fyllda 6 år*			
275:–
Grupp (Minst 15 personer) 			10% rabatt
Friluftsdag skolklasser** 			220:–/elev
*

Barn under 12 år klättrar med myndig person
Lägsta antal deltagare och fullständiga villkor; se www.isaberg.com

**

12

13

Full fart i
hinderbanan
”Military Style” är senaste träningstrenden.
I vår hinderbana på 1,1 km belägen mitt i
Isaberg Arena möts du av 16 utmanande
hinder i form av väggar, table tops,
monkeybars, Romerska ringar och
balansstockar. Här finns även en slackline
zone. Utmana dig själv och förbättra din styrka
och snabbhet!

Dagpass vuxen

50:–

Dagpass ungdom (8-15 år)

30:–

Äventyrsgolf
Vår sommarattraktion är en mix av minigolf och spännande utmaningar.
Garanterat kul för alla åldrar!
I ett kuperat landskap ska du klura ut en framkomlig spellinje och med nerverna
under kontroll undvika bunkrar, olika hinder och kluriga fällor längs vägen.
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Vuxen

80:–/spel

Barn (upp till 12 år)

60:–/spel
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Upplev Isabergs många
vattenaktiviteter

Trailrunning & vandring
i fantastiskt landskap

Med Nissan, och sjöarna som den flyter igenom, är det stora vattenarealer kring Isaberg.
Här finns både lugna och strömmande vatten som passar såväl nybörjare
som vana paddlare.
Endast ett stenkast från Isaberg kan du paddla på Algustorpasjön för att ta dig
vidare på Nissan. Självklart har vi flytvästar, extrasitsar, transportkärror samt
förvaringstunnor till uthyrning. Vi fixar transport av både kanoter/kajaker och ditt
sällskap. Kontakta receptionen för prisuppgift. Förbokning krävs.
Vi hyr även ut roddbåtar, trampbåtar och SUP (stand up paddleboards).

Hiking, trailrunning eller vanlig promenad är allt populärare folksporter i
Sverige. På Isaberg finns ett stort utbud av leder i naturen runt berget.

Uthyrning
Kanot/Roddbåt

Timme

Dygn

Vecka

100:–

450:–

2 250:–

Kajak 1-mans/Kajak 2-mans
100:–
450:–
2 250:–
		
Trampbåt
200:–		
SUP

Du kan välja mellan hög fart och puls i tuff terräng eller fridfulla strövtåg i den
fina naturen som breder ut sig i landskapet runt berg och sjöar. För den som vill
kombinera en promenad med lite aktivitet finns X-rundans tipspromenad på 5,5 km.
Vår ledkarta, med ett tiotal leder från 1,5 till 21 km, har utmarkerade platser för
den som vill grilla, bada, träna utegym, studera natur eller servärdheter - eller
njuta av hänförande utsikter över omgivningen.

Karta över lederna finns på hemsidan, i vår reception och i sportcentret.

100:–		

För bokning kontakta receptionen. Tel. 0370-33 93 00
16
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Hinderbana för
alla klättriga barn
Rolig och spännande
hinderbana för små ben med
mycket hopp och spring.
Balans- och klätterhinder
varvas med småkluriga
”inte-nudda-markenutmaningar”.
Passar åldrarna 4-10 år.

Nyhet!

Multibollarena
Vår arena för bollsporter är fri att använda för alla våra gäster utan bokning.
Här kan man på egen hand eller i spontant bildade lag utöva exempelvis
innebandy, basket och fotboll. Bollar finns att låna.

Buskul i vår
äventyrslekpark
Besök vår härliga äventyrslekpark! Spännande hinderbanor, höga klätterställningar, skojiga gungor – roligt, roligt, roligt! Barnen älskar den! Ta med en god
bok eller ett korsord, för barnen vill inte hem i första taget. Det finns gott om
bänkar och bord för den som vill sitta ner och ta en paus. Grillplats och grillkåta
finns också för den som önskar det. I kiosken vid Sportcenter kan du fylla på med
energi i form av glass, fika, godis, korv, toasts m.m. Restaurang Höganloft finns strax
intill om det är läge för en bit mat.
18
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Boende

Perfekt för konferensen

På Isaberg finns stor valfrihet när det gäller boende. Här hittar du stugalternativ
för allt från det unga paret till storfamiljen (eller halva släkten), från 36 till 157 m².
Vill du hellre ta med dig ditt eget boende kan du boka plats för din husvagn eller
husbil på vår campingplats.

Här finns allt som gör din nästa konferens till en succé. Avskildhet och arbetsro i
en miljö långt från stress och köer. Bekvämt boende i olika stugalternativ.

I den mysiga stugbyn ligger våra 73 stugor i olika storlekar. Alla är fullt utrustade, med
kaklade badrum, braskamin, TV och uteplats. Samtliga stugor är ljusa och fräscha,
håller hög standard och de flesta har även diskmaskin.
I anslutning till stugbyn ligger vår centralanläggning med servicebutik, turistinformation
och Restaurang Höganloft med en stor och trevlig uteservering. Här kan du också äta
en frukostbuffé, som bokas i kombination med boende.
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På isaberg.com kan du se våra stugor i 360-visning!

Huvudanläggningen innehåller 11 konferensrum med full service och plats för upp till
200 personer. Som teambuilding finns mängder av kul och inspirerande aktiviteter
att välja på: från utmaningar som höghöjdsbana och MTB-cykling till upplevelser för
alla i rodelbana eller gemensam matlagning i Matstudion eller utomhus.

Restaurang Höganloft
Direkt intill konferenslokalerna ligger restaurang Höganloft som dukar fram både fika
och underbara måltider. Köket inspireras av ”En smak av Småland” som på eget vis
korsar svensk husmanskost med klassiska rätter från andra delar av världen.
21

Stugboende för alla krav
i anläggningens mitt
Älgen
157 m2. 12 bäddar. Stor stuga i lodgestil. Utsikt
mot Isabergstoppen. Fullutrustat kök, 4 sovrum;
2 med dubbelsängar, 2 med våningsängar (4+2
bäddar) samt sovloft (enkelsängar), 3 WC med
dusch. Bastu. Ej husdjur.
		

Vecka

			

Uttern
39 m2. 4–5 bäddar. Luftigt allrum. Kök med ugn och
diskmaskin. Två sovrum med våningssängar.
Bäddsoffa i storstugan (för 1 person). Ej husdjur.

Ekorren

Lyxig
stuga i
lod

36 m2. 4–6 bäddar. Mindre kök med ugn och micro.
Två sovrum med våningssängar. Bäddsoffa i storstugan
(för 1 vuxen el. 2 barn). Fyra hus är handikappvänliga.

gestil

Kortvecka

Dygn

Dygn

sön–tor

sön–tor

fre-lör

Kortvecka

Dygn

			

		

sön–tor

sön–tor

Dygn
fre-lör

2021.03.28–2021.06.12		

19 310:–

11 630:–

3 830:–

4 800:–

2021.03.28–2021.06.12		

5 900:–

3 550:–

990:–

1 250:–

2021.06.13–2021.07.03		
2021.07.04–2021.08.14		

26 850–
30 090–

15 770:–
17 670:–

4 720:–
5 290:–

5 630:–
6 080:–

2021.06.13–2021.07.03		
2021.07.04–2021.08.14		

8 810:–
9 870:–

5 290:–
5 930:–

1 450:–
1 630:–

1 730:–
1 880:–

2021.08.15–2021.09.25		
2021.09.26–2021.10.28		

19 310:–
15 450:–

11 630:–
9 300:–

3 830:–
3 070:–

4 800:–
3 830:–

2021.08.15–2021.09.25		
2021.09.26–2021.10.28		

5 900:–
4 400:–

3 550:–
2 650:–

990:–
740:–

1 250:–
940:–

2021.10.29–2021.11.06		

19 310:–

11 630:–

3 830:–

4 800:–

2021.10.29–2021.11.06		

5 900:–

3 550:–

990:–

1 250:–

Boende camping

Rådjuret
52 m2. 4–6 bäddar. Rymligt kök med ugn och diskmaskin.
Två sovrum; ett med dubbelsäng, ett med våningssäng.
Bäddsoffa i storstugan (för 1 vuxen el. 2 barn).
Alla hus är handikappvänliga.

Vår året-runt-öppna 4-stjärniga camping ligger vid foten av berget.
Restaurang, ett flertal lekplatser, grillplatser, badplats och hela utbudet av
aktiviteter ligger i direkt anslutning till campingen. Här finns totalt 84 campingplatser och 33 husbilsplatser med eluttag och kabel-TV. Nybyggd servicebyggnad

Räven
46 m2. 4–6 bäddar. Utsikt mot Isabergstoppen.
Kök med ugn och diskmaskin.
Två sovrum; ett med våningssäng, ett med två enkelsängar. Bäddsoffa i storstugan (för 1 vuxen el. 2 barn).

med toalett, dusch, tvätt- och torktumlare, torkskåp, självhushållningskök och bastu.

Pris/dygn
Priser övr. perioder se hemsidan

		

Vecka

Kortvecka

Dygn

Dygn

			

sön–tor

sön–tor

fre-lör

2021.03.28–2021.06.12		

7 120:–

4 280:–

1 260:–

1 610:–

2021.06.13–2021.07.03		
2021.07.04–2021.08.14		

10 430:–
11 680:–

6 290:–
7 050:–

1 800:–
2 020:–

2 160:–
2 320:–

2021.08.15–2021.09.25		
2021.09.26–2021.10.28		
2021.10.29–2021.11.06		

7 120:–
5 010:–
7 120:–

4 280:–
3 070:–
4 280:–

1 260:–
910:–
1 260:–

1 610:–
1 140:–
1 610:–

Tilläggstjänster:
• Lakan/handdukar 150 kr/person
• Frukostbuffé 103 kr/pers, barn under 12 år 70 kr (gäller vid förbokning).
• Barnstol 50 kr • Barnsäng 150 kr • Ved 65 kr • Husdjur 250 kr/stuga
• Slutstädning 900 kr/stuga. Slutstädning stuga Älgen: 2 500 kr
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Vecka

2021.04.01–2021.06.12
2021.06.13–2021.07.03
2021.07.04–2021.08.14
2021.08.15–2021.09.25
		
April, maj, september, oktober
Juni, augusti
Juli		

inkl. el

fr.
fr.
fr.
fr.

360:–
400:–
450:–
400:–

Pris/dygn

Pris/dygn

exkl. el

inkl. el, vatten och avlopp

fr.
fr.
fr.
fr.

330:–
370:–
420:–
370:–

Pris/månad inkl. el
3 500:–
4 500:–
5 000:–

390:–
430:–
480:–
430:–

Husbilsplats pris/dygn
inkl. el

fr.
fr.
fr.
fr.

300:–
340:–
390:–
340:–

Pris/månad inkl. el, vatten, avlopp
4 000:–
5 000:–		
5 500:–

50% rabatt
på städning
med RUTavdrag
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Aktivitetspaket
med stugboende
Här på Isaberg finns så mycket spännande att göra att både orken och tiden
hinner ta slut långt innan aktiviteterna gör det. Därför finns våra paketeringar
med övernattning som gör att du både får tid och råd med mer.
Här finns ett helt smörgåsbord av aktiviteter att välja bland. Vill du avrunda dagen
med en bastuupplevelse delux kan du boka vår fina bastuflotte.
Välj i vår Plusmeny för att skräddarsy och bygga på paketen till just dina behov.

Äventyrspaket

Träningsläger

Upplevelsepaket med övernattning i mysig stuga
inkl. tre aktiviteter; Rodelbana, äventyrs- golf och
hinderbana. Paketet går även att kombinera
med campingboende.
Stugboende 1 natt fr. 2 630:– för 4 pers.
Campingboende 2 nätter fr. 2 360:– för 4 pers.

På Isaberg Mountain Resort finns alla förutsättningar för det perfekta träningslägret. Här är sport,
idrott och friluftslivets friska utmaningar en naturlig
del av verksamheten. På anläggningen finns
förutsättningar för bra fyspass t.ex. i hinderbanan,
i slalombacken och i löpspåren på och runt berget.

Priset gäller 2021-04-12 – 2021-06-12 och
2021-08-15 – 2021-10-10.
Ankomst fredagar, lördagar och söndagar.

fr. 1 449:–/pers
Läs mer på sid. 10

Höstlovspaket

Golfa på Isabergs GK

På Isaberg finns alla förutsättningar till det
perfekta höstlovet. Vårt höstlovspaket
innehåller två övernattningar, Rodel Adventure
och äventyrsgolf. Paketet går även att
kombinera med campingboende.

Isabergs GK ligger bara någon kilometer norr om Isaberg. De två golfbanorna, östra och
västra, har park- och skogskaraktär och ligger utmed Hammarsjön och Nissan.
Här får du fina naturupplevelser med vidunderliga utsikter och vackra vyer.

Stugboende fr. 3 000:– för 4 pers.
Campingboende fr. 2 240:– för 4 pers.
Priset gäller 2021-10-15 – 2019-10-24 och
2021-10-29 – 21-11-07

Alla faciliteter finns; golfrestaurang, drivingrange, övningsområde och puttinggreener,
välsorterad shop och elegant klubbhus.

Isaberg Padel

I anslutning till golfklubben finns en utomhus padelbana. Boka på matchi.se

Plusmeny till paketboende:
Vid bokning av våra paket lämnar vi 20% rabatt på Tree Top Adventure och MTB-hyra.
Förbokning krävs. Kontakta receptionen (0370-33 93 00 el. info@isaberg.com) för rabattkod.
• Lakan/handdukar 150 kr/person • Barnstol 50 kr, barnsäng 150 kr
• Frukostbuffé 103 kr/pers, barn under 12 år 70kr (gäller vid förbokning)
• Husdjur 250 kr/stuga • Ved 65 kr
• Slutstädning 900 kr/stuga. Slutstädning stuga Älgen: 2 500 kr Möjlighet till RUT-avdrag.
• Uppgradering till större stuga; se hemsidan för priser
• Bastuflotte 600 kr för 2 tim. (upp till 8 pers.) Bokas online.
20% rabatt för boende gäster (kontakta receptionen för rabattkod).
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Terminens
bästa skoldag!
Isaberg är möjligheternas plats för en rolig och innehållsrik friluftsdag! En härlig
dag som ger en kick inte bara för humöret, utan också för sammanhållningen
och gemenskapen.
Vi erbjuder en mängd aktiviteter – allt från höghöjdsbana, rodelbana och
MTB-cykling till orientering eller kanotpaddling.
På Isaberg finns även möjlighet till skolresa med övernattning. Eleverna bor
i våra mysiga stugor med självhushåll alternativt äter ni i restaurangen. Ring oss så
hjälper vi er sätta ihop ett paket som passar just er skola och era elever.
Friluftsdag – exempel åk 6 (ord. skoltid/vardagar)			
Pris/person
Friluftsdag (vår/höst) med tre aktiviteter inkl. lunch*			512:–
Friluftsdag (vår/höst) med höghöjdsbana*			220:–
Friluftsdag (vår/höst) med övernattning helpension och aktiviteter*			 1 205:–
Lägsta antal deltagare och fullständiga villkor; se www.isaberg.com
För mer info om skolresa med mat, övernattning i stuga och aktiviteter; se hemsidan och begär offert.
*

Vinter i
Smålandsfjällen
Vintertid är Isaberg Södra Sveriges största skidanläggning med 8 liftar, varav en
6-stolslift. De tar dig uppför berget där du sedan har 11 pister att välja på, från
barnvänligt grönt till hisnande svart. Nybörjarområdet ligger alldeles vid värmestugan
och parkeringen, och när man behöver en paus finns Restaurang Toppstugan, flera
grillplatser och grillkåtor precis intill.
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Isaberg – Nära dig!
Du kommer enklast till oss med bil, tåg eller buss.
Närmaste flygplatser är Jönköping Airport, Göteborg
Landvetter Airport och Växjö Småland Airport.

Köpenhamn...... 280 km

Linköping.......... 190 km

Halmstad.......... 110 km

Malmö.............. 240 km

Norrköping........ 250 km

Växjö................ 110 km

Karlskrona........ 220 km

Helsingborg...... 180 km

Jönköping......... 60 km

Kalmar............. 220 km

Göteborg.......... 120 km

Borås............... 75 km

Med samarbete i centrum
Det känns naturligt för oss att samarbeta. Med våra närmsta grannorter, med
Smålandsregionen och med besöksnäringen i hela Sverige. Lika naturligt känns det
att samverka med Friluftsfrämjandet som, liksom vi, har aktivt uteliv närmast hjärtat.

Konferens på Isaberg

Reservation för ändringar och tryckfel.

På Isaberg finns utmärkta möjligheter till konferens och kick-off med teambyggande aktiviteter året runt! Äventyr, matskola, grillskola eller örtvandring?
Spela golf på Isaberg GK eller utforska naturreservatet på mountainbike?
Och det viktigaste av allt – vällagad, god småländsk mat. I huvudanläggningen
finns 11 konferensrum med full service och plats för upp till 200 personer.

Stiftelsen Isabergstoppen
Box 122, 335 03 Hestra
Telefon 0370-33 93 00
info@isaberg.com
www.isaberg.com
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