Information och bokning

Åsens by, 036-830 55,
info@asensby.com, www.asensby.com

Öppettider och priser

Program 2019

Kulturreservatet och Vandrarhemmet Åsens by är tillgängligt för
besökare året runt, men under säsong öppnar vi också upp våra
övriga verksamheter och erbjuder aktiviteter.

Handelsbod, Reception, Servering, museer och utställningar
1 maj – 23 juni			
Lördag, söndag och helgdag		
24 juni – 11 augusti
Alla dagar			
12 augusti – 8 september		
Lördag, söndag 			

30 mars DM i Skogskörning med häst.
1 maj Dags för Ko-släpp på Åsens by.
30 maj Gökotta i Teklas trädgård. Samarrangör Sv Kyrkan.
21 juni Midsommarfest, i samarbete m Haurida Hembygds- och
Fritidsförening.

kl. 11.00 – 17.00

Juli – sommar på Åsens by

kl. 11.00 – 17.00

Onsdag & Söndag – Hästskjuts kl 12:30 – 15:30
Dagligen kl 14 – följ med djurskötaren till några av våra
lantrasdjur.

kl. 11.00 – 17.00

Boka aktiviteter
Djurguidning (max 15 pers)		 600 kr

6 juli Lantras-safari på Åsens by.

Byvandring, ca 45 min

50 kr/pers, lägst

500 kr

13 juli Musik, lek och spel tillsammans med Åsens Vänner.

Sittande guidning, 45 min

50 kr/pers, lägst

500 kr

20 juli Hästens dag, med Åsens Cup, hovslagare med mera.

Landskapsguidning, ca 3 tim
200 kr/pers, lägst 2000 kr
För större grupper lämnar vi rabatt på guidning.
Åk med häst & vagn i reservatet

Pris efter överenskommelse

Skolbesök 1800 kr/klass (max 30 elever)
(byvandring, besök hos djuren, en aktivitet)
Fler bokningsbara aktiviteter hittar du på vår hemsida
www.asensby.com

27 juli Hantverksdag på Åsens by, tills med Martina och
Jonathan.
10 augusti Biets Dag tillsammans med Anebyortens
Biodlareförening.

7-8 september Skördehelg med hästbruk och veterantraktorer.
31 oktober Höstmys på Åsen, kvällsaktivitet kl 16 – 20.
30 november – 1 december Julmarknad.

Aktiviteter i jordbruket När vädret är vackert planerar vi in vårbruk, höskörd och annat som hör till vardagen på ett lantbruk. Då är du välkommen
att titta på när hästarna jobbar på åkrarna och att delta på olika sätt. Vi samarbetar med Jönköpings läns Kusksällskap, föreningen Nordsvenska
Hästen och Höglandets Ardenner. För 2019 finns följande dagar inplanerade:
12 maj – Vårbruksdag

6 juli – Slåtter och hässjning

Datumen är preliminära med hänvisning till väderlek. Läs mer på vår hemsida, www.asensby.com, eller kontakta oss för aktuell information.

Åsens Skafferi & Servering
Under försommaren 2019 flyttar vi vår servering från nuvarande Kaffestugan till Handelsboden.
Välkommen in i Åsens Skafferi! Här kan du ta en fika och äta en lättare lunch, köpa hantverk, inredningsdetaljer och mycket mer.
Våra maträtter och bakverk utgår från de råvaror som producerades på Åsens by eller i närområdet vid tiden runt sekelskiftet 1900. Därför
använder vi så långt det är möjligt våra egna och lokala produkter för att erbjuda dig måltidsupplevelser med hög kvalitet, och med stor
omtanke om natur och miljö. Skafferiets öppettider hittar du under rubriken ”Öppettider”, men vi har även öppet under följande dagar:
23 – 24 mars
Våffeldags
14 april
Vårens primörer på menyn
22 september
Höstlunch med säsongens råvaror, förbokas på 036-830 55
20 oktober
Höstlunch med säsongens råvaror, förbokas
17 november
Lunch med försmak av advent, förbokas

