
Ödeshögs vandrarhem 
lämpligt mål för Iägerskola eller klassresa, 2 till flera dagar, 

lämpligt utgångsmål för familjeutflykter med bil eller cykel. 

 

Ödeshögs vandrarhem är inrymt i Hembygdsgården, där besökaren bor i 

gammal lantgårdsmiljö i flerbäddsrum med handfat på rummet, toalett i 

korridoren och duschar i nära anslutning. 

Frukost kan intagas på vandrarhemmet. 

Öviga måltider kan intagas i samhällets centrum, ca 10 minuters promenad.  

Pris/ per deltagare: ........ 

Förslag till dagsturer: 

Dagstur 1:    Omberg med utsikten från Hjässan. 

                    Vandring i bok- och urskogsreservatet. 

                    Besök på fornborgarna, Borgs udde, Borgplatsen, Hjässan. 

                    Alvastra kloster 

                    Heda kyrka med två runstenar och vackra madonnor. 

                    Rökstenen med sitt budskap och informationshus. 

                    Lägerbål med prat kring Ombergs sägner. 

Dagstur 2:   Hästholmens hamn, enda naturliga hamnen. 

                   Båttur Iängs Omberg med Rödgavels grotta och Fläskahålet. 

                   Hällristningarna. 

                   Lantbruksmuséet i Hästholmen 

                   Besök på lantgård. 

Dagstur 3:  Holavedens skogar med utsikten fån Smessoma i Trehörna. 

                   En resa med häst och vagn. 

                   Bad i Klintasjön, Lorasjön, Vicsjön eller Trehörnasjön. 

Gamla riksvägen med skans, smal, slingrande väg med atmosfär 

från diligens - och gästgivarskjutsarnas tid. 

Dagstur 4:  Hyr prärievagn för en dagstur, där hästens lunk styr takten, njut av naturen. 

Dagstur 5:  Biltur till Gränna, Brahehus, 3 mil, med färja till Visingsö och remmalagstur. 

Dagstur 6:  Biltur till Vadstena, Skänninge, medeltidsstäder med besök i Örberga, 

                   Rogslösa, Väversunda och Herrestads kyrkor. 

Övriga sysselsättningar: 

                   - Laxfiske vid Vättern eller insjöfiske i småsjöarna med fiskekort. 

                   - Vandring längs vandringsleden utmed Vätterstranden och över Omberg. 

                   - Prova någon av flera cykelleder över slätten eller genom Holavedsbygden. 

                   - Vandra en dag på Omberg, orkidéer, urskog, bokskog, blomsterprakt, 

                      smultron, njut med kaffe- eller matkorg. 

                   - Njut av slåtterängarnas blomsterprakt före slåtterblomman blommar i juli 

                     Månads slut, Sättra Ängar, Gumby äng, Ombergsliden. 

                   - Lyssna vid Iägerbålet till Ombergs sägner. 

                   - Besök skolmuseet på hembygdsgården. 

                   - Besök medeltidskyrkorna Ödeshög, Heda, Svanshals, Kumla, Väversunda, 

                     Rogslösa, Herrestad och Hov. 

                   - Studera fågellivet vid Tåkern, främst vår och höst. 

                   - Pröva orientering vid Skönatorpets motionsanläggning, bra anslutningsstig 

                     från hembygdsgården. 

                   - Pröva friluftsbaden i Vättern, Vissjön, Klintasjön, Lorasjön eller 



Trehörnasjön. 

 - Pröva Naturskolan Omberg program. 

 - Njut av restaurangernas rätter med röding, sik, lax eller lake t ex Vida 

   Vättern, Ombergs turisthotell med underbara utsikter eller Vätterhästen med 

   mysig järnvägshotellmiljö. 

- Är Du historieintresserad finns vår historia från stenåldern till Birger Jarl 

  samt nutid med flera intressanta industrier. 

Ödeshögs Vandrarhem 
 

 


