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Djupgöl
Hitta hit:

Kör väg 837 mot Orrefors, ca
1,5 km ta av mot höger står det
en blå skylt Djupgöl, parkering
finns.

Om leden:

• Ca 2 km, grillplats och
rastplats.

Fiske:

Fiskekort till Djupgöl, Vitgöl
och Stampasjön säljs hos Kosta
Lodge

Kosta Friluftsområde 2,8km
5km 8km
Hitta hit:

Starta vid elljusspåret
i Kosta eller vid Kosta
Lodge

Om leden:

• Blå led 2,8 km:
Här finns grillplats
• Gul led 5 km
• Röd led 8 km:
Här finns rastplats

Stampasjön – Djupgöl
Kosta friluftsområde
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KOSTA – SMÅLANDS NYA FISKEDESTIONATION
Vid sjöarna finns vindskydd och grillplatser
– passa på att göra en uteaktivitet med hela familjen, fiska, grilla
fisken i folie och gör en härlig upplevelse av dagen!
Boka er båt i god tid så ni inte blir utan!

Regnbågsfiske:

Fiske Vitgöl.
- Endast flugfiske.
- Medelvikt på fisken är 2-2,5 kg på
		 våren och hösten 2,5-3kg.
		 Allt beroende på väder och vind.
- Fisk upp till 6 kg finns i sjön.
- Pris 550 kr, då ingår 2 fiskar, samt fiskekort i Djupgöl.
Fiske Djupgöl.
- Fisk från 0,7-4,5 kg
- Fiske 350 kr från land 1 fisk ingår.
- Båt max 2 fiskare 950 kr två fiskar ingår.
- Båt max 2 fiskare 1 400 kr 4 fiskar ingår.
- Familjekort (barn 3-12 år) 4 pers
		 fiske från land
		 1000 kr 4 fiskar ingår.
Företagsfiske Björkgöl 12 pers.
- Sjön kostar 15000 kr att hyra per dag.
- Inkluderar 100 kg nysatt regnbåge.
- Extra deltagare 1000 kr/person.
Barnfiske (3-12 år) i dammarna, inkl flytväst.
- Fiske med valfritt handredskap 100 kr
		 ink en fisk.
- Vuxen 150 kr.
- Extra fisk 150 kr/st.

Gädda, gös och aborre i Läen:
Gädda och aborre i Stampen:
-

Dagskort 80 kr.
Sommarkort 250 kr.
Familjekort 175 kr.
Trollingkort 100 kr, max 2 spö.
Båthyra 1 dag 500 kr.
Båthyra 3 dagar 1 250kr.
Båthyra vecka 2 250.
Ramp tillgänglig för egen båt.
https://www.ifiske.se/fiskekort-laen.htm

Fiskeregler:

Vi vill främja ett långsiktigt hållbart fiske, har
därför följande regler:
- All fisk över 65 cm återutsätts.

Kräftfiske:

- Se erbjudande på Kosta Lodges hemsida.

Fiskekort köps på
Lodge
via swish på:
kala 1:50 000, SWEREF 99 TM, RH 2000. Källa, Lantmäterieteller
http://www.lantmateriet.se/kartutskrift
123 149 85 18
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Lodgify your visit!
BO MITT I SMÅLÄNDSKA GLASRIKET
Kosta Lodge är beläget mitt i det småländska glasriket, i närhet till ett av Sveriges äldsta glasbruk. Gäster kommer till oss
för att uppleva, bo och må bra.
Lodgen erbjuder idag 26 enkla men fräscha rum med eget
badrum och dusch. Några rum ligger i annexet och har
därmed tillgång till egen uteplats. Våra 13 parstugor är fullt
utrustade och har sängplatser för upp till sex personer.
På Lodgen finns även konferensmöjligheter, samlingslokal
och gratis wifi.
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Kosta Lodge
Stora vägen 2, Kosta
56°49’59.0”N 15°24’2.5”E
0478-590 530
info@kostalodge.se
www. kostalodge.se

