
Forum för naturturism

smalandsturism.se

SMÅLANDS TURISM & NATURTURISMFÖRETAGEN PRESENTERAR

NATIONELLT FORUM, ISABERG, SMÅLAND

14-15 NOV
lunch - lunch

ARRANGÖR: MED FINANSIERING FRÅN:

Jönköpings län
Region

Anmäl dig till en av höstens viktigaste träffar
gällande naturturism!

Inspireras, nätverka, träffa kollegor från hela landet, lyssna på 
spännande föredrag och mycket mer. Nedan följer utdrag ur dagarnas 
digra och spännande programutbud. Välkommen till Småland!

Moderator 
Jeppe Klockareson, Fair Travel som arbetar med hållbar turismutveckling.

Talare

Doug Lansky, turismguru, TEDx talare och författare - har arbetat med 
destinationer och talat vid resekonferenser över hela världen. Doug 
kommer både hålla ett föredrag samt leda en spännande workshop. 

Anton Lategan, Ecotraining guide och utbildare sedan 20 år, som 
undervisat över 12.000 safari- och äventyrsguider från 33 olika länder.

Martin Hedberg, meteorolog / klimatexpert. Hur påverkas vi i Sverige av 
klimatförändringen, ekosystemtjänster och energiresurser och hur skall 
vi förhålla oss och anpassa oss för framtiden?

Louise Söderlund, Isaberg Mountain Resort Hestra - berättar om resan 
från att ha varit södra Sveriges största alpina resmål, till att idag ha 
fler besökare under sommarhalvåret.

Torbjörn Backlund, Ramsvik Stugby - delar med sig av sin erfaranhet om 
företagsekonomi och hur man ska tänka för att få sin verksamhet lönsam.

Annat ur programmet

Turistrådet Västsverige informerar om världens största 
naturturismkongress Adventure Travel World Summit Göteborg 2019, 
samt aktiviteter och nätverkande med kollegor från hela landet.
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TRANSPORT

 

BOENDE

 
 

 
ANMÄLAN SKER VIA

Isaberg Mountain Resort, Hestra

14-15 November 2018  
(start lunch dag 1 kl. 12:00  
– avslut lunch dag 2 kl. 13:30)

2 900 kr ex moms. Kontakta din 
regionala turismorganisation för ev 
subvention. 
 
Närmaste tågstation är Hestra. Vi 
arrangerar upphämtning från Hestra 
station till Isaberg.  

Vi erbjuder 15% rabatt på hotell-
boende (inkl. lakan, handdukar, 
bäddning, städning och frukost). 
Uppge kod ”Naturturism”.

Priser inkl. rabatt:
1 pers. per stuga               842 kr
2 pers. per stuga               1 267 kr
3 pers. per stuga               1 611 kr    
4 pers. per stuga               2 083 kr
 
Bokning boende: 0370-33 93 03
marie@isaberg.com
 
naturturism@smalandsturism.se

Har du några frågor?

Johan Delfalk  Smålands Turism

036-35 12 78 | johan.delfalk@smalandsturism.se

https://www.google.com/maps/place/Isaberg+Mountain+Resort/@57.436738,13.6216833,17z/data=!3m1!4b1!4m7!3m6!1s0x465088bc6ea89421:0x92e6f50db1284478!5m1!1s2018-09-06!8m2!3d57.436738!4d13.623872
https://www.google.se/search?q=hestra%20t%C3%A5gstation&rlz=1C1VFKB_enSE809SE809&oq=hestra+t%C3%A5gstation&aqs=chrome..69i57.2903j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=57679041,13738773,27540&tbm=lcl&rldimm=824670568837073665&ved=2ahUKEwii0emwoqPdAhWD2CwKHRE_DDQQvS4wAXoECAMQDQ&rldoc=1&tbs=lrf:!3sIAE,lf:1,lf_ui:3&rlst=f#rldoc=1&rlfi=hd:;si:,57.431181130005584,13.61369188320316;mv:!3m8!1m3!1d28849.908589919414!2d13.606610851403843!3d57.44477917221005!3m2!1i571!2i645!4f13.1
mailto:marie%40isaberg.com?subject=Bokning%20Naturturism
mailto:naturturism%40smalandsturism.se?subject=Anm%C3%A4lan%20till%20Forum%20f%C3%B6r%20naturturism
mailto:johan.delfalk%40smalandsturism.se?subject=Forum%20f%C3%B6r%20naturturism%20-%20fr%C3%A5ga

