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Säsong året om torsby.se

och livskraft

Bildtext (kollage): Torsby erbjuder något för alla – året runt. En semester-
vecka i Torsby är som friskvård för kropp och själ. Lägg därtill den nord-
värmländska gästfriheten och det personliga bemötandet och du lär inte bli 
besviken.

om

I SVT:s barnprogram Wild Kids 
utropar programledaren Ola 
Lindholm kontinuerligt ”Det 
stora äventyret”. 
Stäng av tv:n och ge dina barn 
ett verkligt vildmarksäventyr ni 
aldrig glömmer. 

Endast Amazonas meanderbågar 
kan mäta sig med Klarälvens. 
Runt varje udde möts fl o� resenä-
rerna av ännu en bit värmländsk 
vildmark – bäver, rovfågel, älg el-
ler kanske nappar harren till slut. 
Harrgryta i värmländsk sommar-
na�  är en upplevelse i sig.

Lång fl ottartradition
Klarälven är den älv i Sverige där 
yrkesmässig fl o� ning bedrevs 

Tel: 0560-140 40
info@vildmark.se 
www.vildmark.se

längst i Sverige, fram till och med 
1991.

– Klarälven är som gjord för 
fl o� färder – en skön förening av e�  
Tom Sawyer-äventyr i långsamhe-
tens lov. Lika mycket avkoppling 
som strapatsrik naturupplevelse, 
säger Anders Junler som tillsam-
mans med sin fru IngMarie driver 
Vildmark i Värmland.
Timmerfl o� färderna, sedan 2002 
ekoturismmärkta med ”Naturens 
Bästa”, erbjuds från en till sju da-
gar.

Konferens och skolresor
Vildmark i Värmland erbjuder 
förutom aktiv upplevelsesemester 
för privatpersoner även skräd-
darsydda arrangemang för före-

tag som vill ha konferenser med 
innehåll och utveckling samt 
spännande och annorlunda resor 
för grupper/skolor.

Även kanotturer m.m.
Vildmark i Värmland har även 
fl era naturnära aktiviteter som 
kano� urer i trånga sjösystem i 
gränsland, utmanande forsar i 
Trysilälven eller i ödsliga men 
vackra sjöar i östra Värmland.

– Vi kan även erbjuda komple-
ment som äventyrsbanor, GPS-
äventyr, klä� ring eller bäversa-
fari, förklarar IngMarie.

Ett vildmarksäventyr i två knop
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18 kvm frihetskänsla. Unna dig något extra i sommar 
– en fl ottfärd ner för Klarälven för 2-6 personer. 

allt fl er kvalitets- och miljöcertifi erar sin 
verksamhet. Tyskarna och holländarna 
har länge uppska� at vår allemansrä�  och 
vildmark. Nu har fl era entreprenörer för-
ädlat dessa behov till a�  erbjuda modern 
ekoturism och aktiviteter med tydlig 
frisksportsprofi l.  
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