
Uthyrningsperioder är 1 vecka med ankomst lördagar 
tidigast kl 16.00, avfärd senast lördagar kl 10.00 
Vill ni hyra längre eller kortare perioder kontakta via 
mejl: lottalive1@live.se

Högsäsong: Ordinarie pris är 8 800 kr per vecka,  
KAF-pris 20 % rabatt = 6 900 kr.
Lågsäsong: Ordinarie pris är 6 200 kr per vecka, 
KAF-pris 20 % rabatt = 4 900 kr.
Elförbrukning betalas med 2,50 kr/kWh. 
För bokning, kontakta via mejl nedan. I bekräftelsemejl 
får du all nödvändig information, t.ex betalning, nycklar 
mm.
Mejl: lottalive1@live.se

BESKRIVNING
På gång/cykelavstånd finns sjöarna Örsjö göl och Örsjö-
sjön. De har fina badplatser samt grillar med ved och 
sittplatser. I områden kring sjöarna finns fina naturleder 
med skiftande natur, för vandring, motionslöpning och 
om man så vill övernattning i bivack. Både Örsjö göl och 
Örsjösjön erbjuder bra fiskemöjligheter. I omgivningarna 
för övrigt finns många fina sjöar med bra badplatser och 

utmärkta förutsättningar 
för fiske. 
Närområdet lockar till 
cykelfärder på de många 
småvägarna. 3 Cyklar 
finns att låna, står vid hu-
set och nycklar hänger i 
groventren. I den största 
byn Norra Örsjö ligger 

den ovanliga sexkantiga kyrkan, värd ett besök. I närhe-
ten finns också Glasrikets Älgpark där ni kan åka med på 

älgsafariturer i vagn eller 
med egen bil. 
 
Både Emmaboda och 
Nybro, som ligger 15 
km bort har butiker, 
restauranger och annan 
service som tex. biblio-
tek, bowling, gokart och 

badhus. Bara 14 km från huset ligger Svartbäcksmåla 
rekreationsområde och naturreservat. Här finns Året-
runtverksamheter med promenadvänliga vandringsleder, 
mountainbikeslingor, skidspår, slalomåkning, utegym 
samt grillplatser. Nybro har också en fin barnvänlig bad-
plats. Eftersom huset ligger mitt i Glasriket är det bara ett 
stenkast till närmaste glaskonstnär. För den som vill ta en 
dagsutflykt, finns det många andra sevärdheter. Om ni 
tar en tur till Kosta kan ni  besöka berömda Kosta glas-
bruk med tillhörande outletbutik och även besöka Kosta 
safaripark.  
Passa på att besöka naturhistoriska Kalmar (45km) med 
sitt unika renässansslott och ta bron över till natursköna 
Öland (50km) med sina medeltidsborgar och konst- och 
kulturutbud. Både Kalmar och Öland erbjuder även shop-
ping av olika slag, restauranger, caféer och har många 
utmärkta badplatser i havet längs kusterna. 
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FAKTA
På BV: Kök med kyl/frys, vtnkokare, kaffekokare, äggko-
kare, micro och alla övriga kökstillbehör. Separat tvätt-
stuga med TM och TT, badrum med dusch, 1 sovrum med 
dubbelsäng. 2 allrum.
På vån 2: 2 sovrum med sammanlagt 4 sovplatser, samt 
en babysäng. Sovrummen kan också användas som 
allrum.
4 eldstäder med gratis ved (2 kakelugnar, 1 kamin, 1 öp-
pen spis)
Medtag själv lakan, handdukar eller hyr för 150 kr per set
Slutstädning kostar 1500 kr. Allt städmateriel finns även 
för egen slutstädning
Ett stort antal utemöbler, 2 solstolar, terassvärmare, grill 
samt utelekmaterial finns att tillgå. 
3 vuxencyklar finns att låna.
4 P-platser för bil/mc. (ej husbil)
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