
Nyhetsbrev 11, februari 2016

Vår vision
”Åsnen är det självklara valet för 
människor som söker hållbara, 
berikande och unika Natur- & 
KultUrupplevelser”

Kontakta Destination Åsnen
visitasnen.se
destinationasnen.se
info@destinationasnen.se
Tel 070 363 41 65, Karin Nilsson

I detta nyhetsbrev:
•	 Välkommen till vårens stormöte
•	 Outdoor Academy of Sweden
•	 Runt Åsnen
•	 Turismmingel på Residenset
•	 ÅSNENS NATUR - bokrelease

Aktuellt, korta 
nyheter, tips
eller kuriosa!

Välkommen som medlem!
Föreningen Destination Åsnen väl-
komnar  både dig som driver före-
tag, förening eller är privatpersonl.

Klicka här för att läsa mer!
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Destination Åsnen en viktig 
ingrediens i Outdoor Academy 
of Sweden 2017, som arran-
geras av Destination Småland 
och VisitSweden!

Den 13 april bjuder Destination Åsnen ideell förening in 
alla Åsnenintressenter till en kväll för inspiration och 
samvaro i Parken i Urshult kl. 18.00 - 21.00
För föreningens medlemmar avslutas kvällen med årsmöte.
Reservera dagen i din kalender - detaljerat program kommer senare.

Välkommen till vårens Åsnen-stormöte!

Enligt Destination Småland är det 
en fantastisk möjlighet att få för-
troendet att stå som värd för ar-
rangemanget. VisitSweden, som 
marknadsför Sverige som resmål 
utomlands, arrangerar varje år kon-
ceptet Outdoor Academy of Sweden. 
Vissa år har det varit äventyrliga, 
tuffa aktiviteter men 2017 är det 
dags för södra Småland att visa upp 
det som passar familjen. Sydostle-
den och Little Rock Lake zipline är 
andra utpekade hödare i program-
met. Läs om arrangemanget här!

Turismmingel på Residenset 
den 19 april kl 17.00
Spännande föreläsningar på temat 
digitalisering, Årets Turistentre-
prenör koras och sedvanlig mingel-
buffé. 
Håll utkik efter inbjudan från 
Destination Småland och Almi.

Vår runt Åsnen är ett återkom-
mande arrangemang som drivs av 
en företagsgrupp. Arrangemanget 
börjar bli etablerat och anordnas 
för tredje året i rad. Vårens aktivitet 
går av stapeln under Kristi himmel-
färdshelgen, torsdag till söndag.
Anmäl dig och din aktivitet till årets 
helg. Om du samtidigt anmäler dig 
till Höst runt Åsnen så får du 200:- 
rabatt. 
Alla företag som är aktiva med-
lemmar i Destination Åsnen idell 
förening kan delta. Aktiviteten man 
erbjuder ska ha en koppling till ett 
eller båda av Destination Åsnens 
teman: Natur & Äventyr eller Kultur 
& Historia.
Mer detaljerad information hittar 
du här!
OBS att sista anmälningsdag är den 
27 februari. Du anmäler ditt delta-
gande till Majja Almqvist på 
info@rinkabygard.se

ÅSNENS NATUR
är en inspirerande 
naturguidebok som presenterar 
områdets intressantaste besöksmål 
genom text, kartor och bilder. 
Boken har värdefulla fakta för de 
som	brinner	för	just	flora	och	fauna.	
Samtidigt är den en härlig inspira-
tion	för	nyfikna	nybörjare	och	all-
mänt fritids- och naturintresserade
I boken ingår även naturalmanacka, 
författarnas personliga berättelser, 
förslag på vandringar och cykelturer 
mm.
Naturguiden kommer att kunna kö-
pas på olika platser runt Åsnen från 
v. 12. Se mer på visitasnen.se
Boken har producerats med hjälp av statliga 
medel från den lokala naturvårdssatsningen 
LONA och de tre 
Åsnenkommunerna 

Välkommen på 
bokrelease av 
ÅSNENS NATUR 
den 10/4 kl. 11 
i Bjurkärr!

http://www.visitasnen.se/sv
http://destinationasnen.se/
mailto:info%40destinationasnen.se?subject=
http://www.destinationasnen.se/om-oss/bli-medlem-26001586
http://www.mynewsdesk.com/se/destination-smaaland/pressreleases/soedra-smaaland-arrangerar-outdoor-academy-of-sweden-2017-1294480
https://www.facebook.com/Asnenrunt/photos/pcb.912197988887763/912197912221104/?type=3&theater
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