Loftahammar

Vi finns där du
minst anar det

STF Vandrarhem

Har du bott i en kolarkoja, bestigit
Kebnekaise eller varit på svansafari
med örnkoll? Med Svenska Turist
föreningen (STF) är det alltid nära till
natur och vildmark, men också till kultur
och storstad. Hitta ditt nästa smultron
ställe kring något av våra boenden,
från fyr och fjällstation till skepp och
hotell – nära 400 i Sverige och 4 000
i världen. Det finns även mängder av
aktiviteter där du bor som du kan hitta
genom din lokalavdelning.

så tar du dig till
ANLÄGGNINGEN
På E22 vid Björnsholm sväng mot Loftahammar väg 213, kör 18 km. I Loftahammar vid Ica
affären sväng vänster mot Vråka, 40 meter från
korsningen vänster sida ligger vandrarhemmet
Trillin.
Busshållplats 50 m. Buss 24 från E22.

STF är en av Sveriges största ideella
organisationer med cirka 270 000
medlemmar. Som medlem får du en
mängd förmåner, bl a medlemspris
på tusentals aktiviteter i hela Sverige
och på boende, både i Sverige och
internationellt via vårt samarbete
med Hostelling International (HI).
Du får också Sveriges största
frilufts- och resemagasin Turist samt
ett antal erbjudanden via våra
samarbetspartners.
Du kan lösa ditt medlemskap på
www.svenskaturistforeningen.se,
en STF-anläggning eller genom att
ringa STF Kundservice 08-463 22 70.

Ladda ner STF-appen!
– Hitta boenden
– Skapa vykort
– Aktuella erbjudanden
– Medlemskort i mobilen

STF Vandrarhem Loftahammar
Trillinvägen 3
59095 Loftahammar

Tel: 0493-611 10
Fax: 0493-619 29

E-post: trillin@tele2.se
www.svenskaturistforeningen.se
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VÅRA RUM
• Dusch och toalett på några rum. Inga våningsängar.

service
• Frukost under högsäsong.
• Cykeluthyrning. Kanoter,kajaker och båtar med
eller utan motor kan hyras på Tättö Havsbad som
ligger ca 3 km ifrån vandrahemmet.

SE OCH GÖRA
• Fiske.
• Minigolf.
• Bad.
• Motionsspår.
• 150 m till golfbana i fin miljö.
• Skärgårdsmiljö.
• Hembygdsmuseum.

Tusen öarnas rike
I Tjust vackra skärgård ligger samhället Loftahammar i närhet till havet och naturen.
På sommaren blomstrar orten med många turister och ett stort utbud av krogar, nöjen
och aktiviteter.
Vandrarhemmet ligger i en byggnad som har
varit både bank och skola. Varje rum har sin
egen prägel och tjusning. Här har dom flesta
rum dusch och toalett på rummen.

Golfparadis
Loftahammar har blivit ett paradis för
golfälskare. Det är även nära till Vimmerby och
Västervik ligger bara en timmes bilfärd bort.
Den omedelbara närheten till havet och öarna
gör sig påmind av marinor, gästhamnar och
skärgårdstrafik.

Marin stil
Sedan sommaren 2011 kan du också bo i vårt
nya vandrarhemshus som är totalrenoverat i
marin stil med tio ljusa rum. Huset ligger i en
fin trädgård en liten bit längs Trillinvägen.
Namnet Trillin kommer sig av att det förr i
tiden låg en vägkrog på samma väg, folket på
bygden brukade på sann småländska säga att
”en trallin”, eftersom vägkrogen låg så pass
nära vägkanten. Sedan döptes vägen till
Trillinvägen och så småningom även vandrarhemmet. Här serveras frukostbuffen.
Varmt välkomna!

