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KONTAKTINFORMATION:
info@destinationkosta.se

www.destinationkosta.se

+46 (0) 76 140 0866

KOSTA, EN PLATS ATT UPPLEVA!
Vi har öppet 364 dagar om året!

I de djupa skogarna i Småland finner vi det lilla samhället Kosta, mitt i hjärtat av
Glasriket. Här har det sedan 1742 skapats vackert glas inne på Kosta Glasbruk, ett av
Sveriges äldsta glasbruk.
Idén till ett glasbruk kom redan 1736. Löjtnant Lars Johan Silfversparre ansökte om privilegier till ett glasbruk i Johanstorp i Lenhovda socken, men valde att ge bort dessa privilegierna
till landshövdingarna Anders Koskull och Georg Bogislaus Staël von Holstein. År 1741 inleddes byggnationen av det nya bruket som fick namnet Kosta efter inledningsbokstäverna i de
båda ägarnas efternamn (KO + STA). 1742 stod glasbruket klart och de första glasblåsarna
kom från Thüringen i Tyskland.
Trots att Kosta är en liten ort finns här mycket att se och uppleva - besök Kosta Glasbruk och
se glaset ta form på nära håll i hyttan, prova på att blåsa glas själv hos Kosta Glascenter, se
konstglas i världsklass på Kosta Art Gallery, bo på det världsunika glashotellet Kosta Boda Art
Hotel eller varför inte hyra en stuga hos Kosta Lodge. Njut av en drink i Glasbaren i en undervattensvärld skapad i glas, franska bakverk i bageriet, iskall glass på Smålands största glasscafe eller Kostas egna lokalbryggda öl. Här kan du även fiska, njuta av den vackra naturen
genom att vandra, ta en tur på vår nya mountainbikeled eller se alla djuren i Kosta Safaripark ströva fritt i sin naturliga miljö. Här finns något för alla!

Varmt välkomna!

Missa inte chansen att träffa oss
ute på hyttgården i sommar!
30 juni - 15 augusti
onsdag - söndag

3

GLASUPPLEVELSER

KOSTA GLASBRUK
Kosta Boda och Orrefors tillhör världens främsta varumärken inom
glas och glaskonst. Sedan 1742 har glasblåsarna bemästrat den flytande glasmassan och förfinat hantverket i flera generationer på Kosta
Glasbruk. Kom in i hyttan och upplev glasblåsning på nära håll.
Teknik och känsla har förfinats i hjärtat
av smålands skogar i generationer. Vårt
glas är personligt, uttrycksfullt, nyfiket
och har självförtroende.

På vårt glasbruk producerar vi även
glas under varumärket Orrefors.
I skenet från ugnarna har du möjlighet
att följa tillverkningen av våra produkter. Från smältning av glasmassan till
glasblåsning, slipning och målning.

Boka gärna en guidning av glasbruket via Kosta Art Gallery för att lära dig mer
om glastillverkningen och glaskonstens historia.
För mer information om guidningen samt köp av biljetter:
www.destinationkosta.se/upplev/att-gora/guidning.html
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Stora vägen 96, Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 345 29
MAIL: info@kostaboda.se
WEBB: www.kostaboda.se
www.orrefors.se
FACEBOOK:
@kostaboda @orrefors
INSTAGRAM:
@kostaboda @orrefors

GLASUPPLEVELSER

KOSTA ART GALLERY
Kosta Art Gallery är en konsthall ett stenkast från glasugnarna
på Kosta Glasbruk. Konsthallen representerar vårt nutida konstglas
med nya utställningar från våra berömda formgivare.
Aldrig tidigare har så mycket glaskonst
varit tillgängligt på ett och samma ställe.
Låt dig förföras av de olika konstnärernas skilda uttryck och sätt att förhålla sig till glaset. Kanske hittar du ett
konstverk som talar direkt till dig.
Kosta Art Gallery består av en konsthall,
ritad av Bruno Mathsson i början av

50-talet. Konsthallen har glasmosaikgolv, skapade i Kosta och fönster från
golv till tak. I hallen finns också en väggmålning av Vicke Lindstrand.
Kosta-krukan är tillverkad av 100% återvunnet glas från Kosta glasbruk. Krukan
som smyckats med en ingjuten stämpel
finns enbart att köpa här i Kosta.

Boka gärna en guidning av galleriet för att lära dig mer
om glastillverkningen och glaskonstens historia.

Stora vägen 96, Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 345 29
MAIL: info@kostaboda.se
WEBB: www.kostaboda.se
INSTAGRAM:
@kostaartgallery
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GLASUPPLEVELSER

KOSTA GLASCENTER
Boka en oförglömlig glasupplevelse! Prova på hur det känns att arbeta
i en glashytta, forma den glödande massan och blåsa liv i glaset med
din mun. Vi erbjuder flera olika typer av kreativa glasupplevelser för
båda unga och gamla - alla kan delta!
Vi brinner för glas! Det är en passion vi
gärna delar med oss av. Du hittar oss
inne på Kosta Glasbruksområde. Här har
vi i mer än 20 år drivit en glasskola där
glashantverkare från hela Norden har
utbildat sig. Idag är många av dem
verksamma som just glashantverkare,
glaskonstnärer och formgivare.
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Kosta Glascenter är en mångsidig verksamhet där vi erbjuder en rad av
aktiviteter såsom prova-på-glasblåsning
och kortare kurser i glashantverk.
Hos oss kan du få uppleva glas i olika
former, känna på, få svar på frågor,
berättelser och förklaringar om glaset.

Stora vägen 96, Kosta
TELEFON: +46 (0) 70 684 61 91
MAIL: lars@kostaglascenter.se
WEBB: www.kostaglascenter.se
FACEBOOK: @kostaglascenter
INSTAGRAM: @kostaglascenter

GLASUPPLEVELSER

GLASRIKET
I Glasriket har det tillverkats munblåst glas sedan 1742.
Idag möter du som besökare både
bruksglas och konstglas i världsklass och
du är välkommen ända fram till glasugnarna för att se när det skapas.
Förutsättningarna här i Småland var de
allra bästa: de trädrika skogarna
bidrog med ved till glasugnarna,
bottensanden från sjöarna förvandlades till glas och vattenkraften från
bäckar och åar behövdes för att
driva sliperierna.

Dessutom fanns det gott om arbetskraft – både yrkesskickliga arbetare som
blivit utan jobb efter att järnbruken
lagts ned, och jordbrukets dagsverkare
som inte hade jobb året runt.
Som besökare är du välkommen in i
hyttan för att på riktigt nära håll se
mästarna forma den sirapslika glasmassan till imponerande glaspjäser.
Ett fascinerande skådespel!

TELEFON: +46 (0) 481 452 15
MAIL: info@glasriket.se
WEBB: www.glasriket.se
FACEBOOK: @glasriket
INSTAGRAM: @glasriket

G U IDE

GL A S R I K E T
SWEDEN

PERSSON & PERSSON

MÅLERÅS GLASBRUK

CARLOS R. PEBAQUÉ
KOSTA GLASBRUK
ORREFORS PARK
BERGDALAHYTTAN

TRANSJÖ HYTTA
NYBRO GLASBRUK
THE GLASS FACTORY

PUKEBERGS GLASBRUK
MICKEJOHANS KONSTGLAS

SKRUFS GLASBRUK

KING D O M O F C RYSTA L
I Glasriket sträcker sig traditionen att tillverka munblåst glas flera
hundra år tillbaka i tiden. Glasbruken ligger tätt och alla har de sin
egen identitet. Slutet av 1800-talet var glasbrukens tid, hela 77 glasbruk
etablerades i Sverige och fler än hälften av dem låg här i Småland.
Förutsättningarna var de allra bästa: de stora, småländska skogarna bidrog
med ved till glasugnarna, bottensanden från sjöarna förvandlades till glas
och vattenkraften från bäckar och åar behövdes för att driva sliperierna.
Dessutom fanns det gott om arbetskraft – både yrkesskickliga arbetare
som blivit utan jobb efter att järnbruk lagts ned, och jordbrukets dagsverkare som inte hade jobb året runt.
1919 gjorde konstnären Simon Gate entré på Orrefors och blev pionjär
inom glasformgivningen. Många anser att det är just samarbetet mellan
glasformgivarna och de skickliga glasblåsarna och hantverkarna som
står bakom de småländska glasbrukens framgångar. Som besökare är du
välkommen in i hyttan för att på riktigt nära håll se mästarna forma den
sirapslika glasmassan till imponerande glaspjäser. Ett fascinerande
skådespel!

G U ID E BY LI GHT&B OLD
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NATURUPPLEVELSER

KOSTA SAFARIPARK
Safaritur i småländsk vildmark. Ta bilen genom parken och se älgar,
visenter, dovhjortar, mufflonfår, kronhjortar och vildsvin på nära håll.
Kosta Safaripark är platsen som ger er
en oförglömlig naturupplevelse i de
djupa smålandsskogarna – en aktivitet
för hela familjen.
Vi är stolta över att vara den enda
parken i Sverige och världen där ni
kan möta Europas största landlevande
däggdjur i sin helt naturliga miljö.

Upplev de vilda djuren ströva fritt i den
200 hektar stora parken. Här kan du,
tryggt från din egna bil, se majestätliga
älgar, magnifika visenter, ståtliga kronhjortar, vildsvin med busiga kultingar,
mufflonfår med sina enorma horn och
skygga men nyfikna dovhjortar.
Ett spännande äventyr för hela familjen!

Biljetter kan köpas online via Safariparkens hemsida men finns även hos
Kosta Lodge, Kosta Rental Center, Jaktia Kosta, Kosta Boda Art Hotel, Lågprisvaruhuset och i Safariparkens butik.

GPS: 56.817299, 15.376886
TELEFON: +46 (0) 478 590 530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostasafaripark.se
FACEBOOK: @kostasafaripark
INSTAGRAM: @kosta_safaripark

Visent & Älg
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Dovhjort

Mufflonfår

Kronhjort

Vildsvin

NATURUPPLEVELSER

KOSTA VILDMARKSCAMP
Upplev den småländska vildmarken. Här kan du njuta av skogen, tystnaden och lugnet eller plocka fram tävlingsmänniskan och utmana
dina kollegor, nära och kära.
Kosta Vildmarkscamp lämpar sig för
såväl privatpersoner som företagsgäster
och konferenser. Hyr vårt tipi-tält med
plats för 40-50 personer, perfekt för kickoffer eller födelsedagsfirande!
Utmana dig själv och dina kollegor i
våra vildmarksgrenar. Det kommer bli
ett styrkeprov både för hjärnan och
musklerna med grenar som bland annat

yxkastning, hästskokastning och luftgevärsskytte.
Hos oss har du också möjlighet att
uppleva naturen. Här finns gott om
vandringsleder i det skogsbeklädda landskapet. Njut av sjöar och bäckar under
kanotfärden, fiska kräftor eller ta er fram
över stock och sten på två hjul med våra
mountainbikes.

GPS: 56.79095, 15.37047
TELEFON: +46 (0) 478 590 530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB:
www.kostavildmarkscamp.se
FACEBOOK:
Kosta Vildmarkscamp
INSTAGRAM:
@kosta_vildmarkscamp
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NATURUPPLEVELSER
GRÖNÅSEN ÄLG& LANTDJURSPARK
En av Sveriges största älgparker
sedan 1994.
Här går du till fots och träffar älgar,
getter, grisar, hästar, kaniner, marsvin
och höns. Besök vårt museum eller
grilla en älgkorv. I vår välsorterade
älgshop hittar du det mesta med anknytning till älgen.

Grönåsen 2, Kosta
GPS: 56°50’14.2”N 15°26’39.0”E
TELEFON: +46 (0) 478 507 70
MAIL: info@gronasen.se
WEBB: www.gronasen.se
FACEBOOK: @gronasenalg
INSTAGRAM: @gronasen

NATUR & KULTURGUIDER
Vi är diplomerade guider i Glasriket, inriktade på områdets unika natur, kultur
och historia. Följ därför med oss ut i naturen och upptäck Smålands dolda skatter.
Här finns nämligen många dolda natur- & kulturskatter. Låt oss visa dig och berätta om rullstensåsar, dödisgropar, kolbottnar, tjärdalar, jordkulor,
kolarkojor, gamla skrönor & mycket mer.
Vi har ett årligt guideprogram med guidningar
den andra söndagen varje månad, från mars till
november men skräddarsyr också upplevelser
och guidningar.
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TELEFON: +46 (0) 73 510 46 64
MAIL: glasriketguiderna@outlook.com
WEBB: www.glasriketguiderna.se
FACEBOOK: @glasriketguiderna
INSTAGRAM: @glasriketguiderna

AKTIVITETER

VANDRING

Kosta är rikt på natur. Här finns mysiga barrskogar, blommande ängar,
och lummig björkskog. Runt omkring Kosta finns flera vandringsleder,
från en till 16 km. Välkommen ut i vår fantastiska natur!
Här finns sex naturreservat med en
känsla av riktig vildmark medmyrar,
skogar, sjöar och vattendrag. Här
finns även ett mycket rikt fågeloch växtliv.

Vid Visjön naturreservat finner du
urskog, sumpskog och öppna myrar.
En typisk näringsfattig Smålandssjö omgiven av blandbarrskog.

Vid de flesta vandringslederna finns
I länets största naturreservat Stockmyr grillplatser och vindskydd. Lederna har
Brännan får du uppleva svedjebränd lättillgänglig parkering och tydliga
markeringar för att lätt ta sig runt.
skog i unik miljö.

NATURKARTAN

NYHET!
Stora vägen 2 - Kosta
GPS: 56.83341, 15.40073
TELEFON: +46 (0) 478 590530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostalodge.se

För mer information om de
olika vandringslederna, skanna
vår QR-kod.
Ladda gärna ner appen
Naturkartan för mer information om härliga naturuppleveser.
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AKTIVITETER

FISKE
Kosta är Smålands nya fiskedestination. 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!
Här i Kosta finns det flera fiskrika sjöar
att välja mellan. I sjöarna Vitgöl, Djupgöl, Björkgöl samt i dammarna vid
Kosta Lodge finns det massor av regnbåge. Här kan du fiska både med flugfiske
men även med valfria fiskeredskap.
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I sjöarna Stampen och Läen finner du
gädda, gös och abborre.
Fiskekort finns att köpa hos Kosta Lodge
och här finns även fiskeredskap, flytvästar och båtar att hyra för en hel dags
fiske.

NYHET!
Stora vägen 2 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 590530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostalodge.se
INSTAGRAM:
@kostalodgeofficelltkonto
FACEBOOK: @kostalodge

AKTIVITETER

MOUNTAINBIKE
Känn vinden vina i håret när du styr cykeln genom den småländska
skogen över kullar och förbi stenar. I Kosta finns flera olika cykelleder
med olika svårigheter, från nybörjaren och barnfamiljen till det äventyrliga proffset.
Runt om Kosta finns flera cykel- &
mountainbikeleder. För er äventyrliga
finns en klassisk mountainbikeled, Kosta
Safari Trail, med byggda hinder och sköna
kurvor runt om Safariparken. Här finns
både gröna till svarta avsnitt med namn
som Rävtjutet och Trandansen. Med
utgång från Kosta Lodge är leden runt
Safariparken 11 km lång.

Runt om de olika sjöarna i Kosta finns
flera olika natursköna cykelleder för den
som vill njuta av lugnet och naturen.

NYHET!

Hos Kosta Lodge finns det kartor över
de olika lederna samt cyklar att hyra för
hela familjen.
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostasafaripark.se
FACEBOOK: @kostasafaripark
INSTAGRAM: @kosta_safaripark
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20.000 kvm
VARUMÄRKESSHOPPING

Alltid bra shopping för hela familjen

KOSTA

Hos Jaktia kan du handla
allt för jägaren, fiskaren
och friluftsmänniskan men
även för hund- och kattägaren.

Här hittar du böcker om
det mesta och ett stort
rea-sortiment med hög
kvalitet. Här hittar du också
ett brett utbud av leksaker.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 486 20
MAIL: kosta@jaktia.se
FACEBOOK: @jaktiakosta
INSTAGRAM: @jaktiakosta

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 349 34
MAIL:
bokhandeln@kostaforlag.se
FACEBOOK:
@kostabokhandel
INSTAGRAM:
@kosta_bokhandel
WEBB: www.kostaforlag.se

6000 kvm mode inom
kläder & skor för dam,
herr & barn. Här finns ett
brett storleksutbud med 70
olika varumärken till outletpriser. Upp till 70 % billigare
än butikspris.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 345 20
MAIL: Kosta.fashion@kostafashion.se
FACEBOOK: Kosta Fashion
INSTAGRAM:
@kosta_fashion_kosta
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Hos Porthouse hittar du
flera välkända märken som
ERNST, Nicolas Vahe, Watt
& Veke, Shepherd Sweden,
Lord Nelson med flera.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 709 541031
MAIL:
kosta.porthouse@gmail.com
FACEBOOK:
Porthouse Interiör
INSTAGRAM:
@porthouseinteriorkosta

Kosta Boda-butiken är fylld
med glas. Här finns hela
Kosta Bodas utbud i hela sin
design- och färgsprakande
prakt i både 1:a och 2:a
sortering till kraftigt rabatterade priser.

Hos Café Corner finns fikamöjligheter med smörgåsar,
varm korv, glass och massor
av godis. Här finns även
tidningar, tobak, trisslotter,
ATG-ombud och övrigt
kiosksortiment.

Stora vägen 96 - Kosta,
i anslutning till glasbruksområdet
TELEFON: +46 (0) 478 345 32
MAIL:
butiken-kosta@kostaboda.se
FACEBOOK: @kostaboda
INSTAGRAM:
@orreforskostabodabutiker

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 349 36
FACEBOOK: Café Corner
INSTAGRAM:
@kosta_cafecorner

Vi erbjuder klockor, smycken & accessoarer, samt ett
brett service-koncept. Allt
detta till priser så låga att
så många människor som
möjligt ska kunna uttrycka
sin personlighet!

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 10-40 53 319
MAIL: info@uropenn.se
FACEBOOK: @uropenn
INSTAGRAM:
@uropennofficial
WEBB: www.uropenn.se

de, inredning,
I våra butiker hittar ni glas, motrus
ing, god mat
leksaker, böcker, jakt & fiskeu tn
och mycket, mycket mer!

Skor & Väskor för alla!
Vi har skor och väskor av
flera kända varumärken för
hela familjen till ett förmånligt pris.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 508 80
FACEBOOK:
@shoesandbagssweden
INSTAGRAM:
@shoesandbagskosta

:
För öppettider sewww.kostaoutlet.se

Här hittar du 2000 kvm fyllt
med funktionella sport- och
fritidskläder från Didrikson,
Jack Wolfskin, Craft med
flera.

Kosta Outlet Hem är fyllt
med inspirerande design
för ditt hem. Hos oss finns
Orrefors glas i 1:a och 2:a
sortering till kraftigt rabatterade priser.

The Green House 1992
är en personlig blomsterbutik med stort sortiment av både krukväxter och snittblommor.
Vi hjälper dig med blomsterarrangemang för alla tillfällen.

Välkommen till KOSTA
KITCHENSTORE - en
köksbutik med premium
märken. Vi erbjuder premiumprodukter som Global,
Staub och Le Creuset med
stort fokus på service, kunskap och erfarenhet.

Stora vägen 77 - Kosta ,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 507 18
MAIL: kosta.shop@craft.se
FACEBOOK:
@sportshopoutletkosta
INSTAGRAM:
@sportshopoutletkosta

Stora vägen 96 - Kosta,
i anslutning till glasbruksområdet
TELEFON: +46 (0) 478 346 08
MAIL:
kopmanshuset@orrefors.se
INSTAGRAM:
@orreforskostabodabutiker

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 486 11
MAIL: floriosa@telia.com
FACEBOOK:
The Green House 1992
INSTAGRAM:
@thegreenhouse.1992

Stora vägen 77 - Kosta ,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 70 344 31 02
MAIL:
kostakitchenstore@gmail.com
FACEBOOK:
Kosta KitchenStore
INSTAGRAM:
@kosta_kitchenstore

KOSTA

Hos Fabriksbutiken hittar
du glas och keramik från
kända glasbruk och konstnärer, t.ex. Målerås glasbruk,
Nybro glasbruk, Pukeberg
glasbruk, Bergdala glasbruk
& Ekelunds linnéväveri.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 72316 1439
FACEBOOK:
@fabriksbutikenkosta
INSTAGRAM:
@fabriksbutiken.kosta

Fynda nordiska designprodukter från Iittala, Rörstrand, Arabia och Fiskars.
Vi erbjuder ett brett utbud
av 2:a sortering och outletfynd.

Stora vägen 79 - Kosta,
utanför Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 504 22
MAIL:
iittalaoutlet.kosta@iittala.com
INSTAGRAM: @iittala

Strosa bland unika glasföremål och konstglas skapade
av Kosta Bodas och Orrefors erkända formgivare i
nära samarbete med skickliga hantverkare.

Hos Lågprisvaruhuset hittar
du livsmedel som färsk- och
mejerivaror, inredning, leksaker, kläder, verktyg m.m.
Allt till småländskt låga
priser.

Stora vägen 96 - Kosta,
i anslutning till glasbruksområdet
TELEFON: +46 (0) 478 345 29
MAIL: info@kostaboda.se
INSTAGRAM:
@kosta_artgallery

Beläget vid infarten till Kosta
i före detta SEA-glasbruks
fastigheter.
TELEFON: +46 (0) 7071903 31
MAIL: lagpriset@orrefors.se
FACEBOOK:
Lågprisvaruhuset i Kosta
INSTAGRAM:
@lagprisvaruhusetkosta

WWW.KOSTAOUTLET.SE - FACEBOOK.COM/KOSTAOUTLET
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BOENDE

KOSTA BODA ART HOTEL
Kosta Boda Art Hotel – färg, form & njutning på Glashotellet.
Upplevelser för alla sinnen!
Njut av konsten, maten & den prisbelönta spaavdelningen på glashotellet. Kosta Boda Art
Hotel är unikt och inrett av Kosta Bodas
välkända formgivare. Inget rum är det andra likt.
Här finns glaskonst till försäljning för ett värde av
50 miljoner kronor.
TripAdvisor Certificate of
Excellence
- 2019, 2020
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Prisbelönt spaavdelning
Kopplingen till glasbruket är starkt och glaset
löper som en röd tråd genom hela hotellet så
även genom spaavdelningen. Unna dig en av de
prisbelönta signumbehandlingarna med uppvärmt glas direkt mot kroppen eller ta ett dopp i
den stora inomhuspoolen och upplev en glasutställning - under vattnet.
Svenska Spahotell
- Utvalda av Svenska Spahotell

BOENDE
Restauranger
Kosta Boda Art Hotel erbjuder två
restauranger: a la carté restaurangen
Linnéa Art Restaurant och Glasbaren.
Linnéa Art Restaurant serverar frukostbuffé, lunch & middag/supé – varje dag.
Under juletid står julbordet dukat
med dignande läckerheter.
I Glasbaren befinner du dig i en fantastisk
undervattensmiljö – av glas!

Konferens, event & bröllop
Kosta Boda Art Hotel kan konferensupplevelser och erbjuder ett brett
utbud av lokaler och aktiviteter.
Från glasblåsning i hyttan till femkamp
på Vildmarkscampen eller ett besök i
Kosta Safaripark.
Glashotellet är med sin fantastiska
miljö en perfekt plats att anordna en fest,
ett möte eller varför inte ett bröllop?

Stora vägen 75 - Kosta
GPS: 56,848920° 15,394700°
TELEFON: +46 (0) 478 348 30
MAIL:
bokningen@kostabodaarthotel.se
WEBB: www.kostabodaarthotel.se
INSTAGRAM:
@kostaboda_arthotel
FACEBOOK: @kostabodaarthotel

17

BOENDE

KOSTA LODGE
Kosta Lodge är beläget mitt i det småländska glasriket, nära Sveriges äldsta glasbruk.
Gäster kommer till oss för att uppleva, bo och må bra.
Stugorna är enskilt belägna i naturskön omgivning
med två dammar och utegrillar. Stugorna är byggda
med modern inredning för boende året runt. Med
lugnet, grönskan och egen uteplats är parstugorna ett
härligt boende för dig som vill njuta av naturen, koppVälj mellan att bo i enkelt men stilrent hotellrum med la av och rå om dig själv.
två enkelsängar, tv, bord och fåtölj, badrum med
dusch samt wc. Familjerum finns med upp till fyra Stugbyn ligger cirka 200 m från huvudbyggnaden
bäddar i annexen och i huvudbyggnaden. Vi erbjuder dit man kan gå eller köra bil. Parkering finns bakom
varje parstuga.
också boende i parstuga med självhushåll.
Bo och bli omhändertagen i en naturligt avslappnande miljö. Det mesta ingår så du och ditt sällskap
behöver bara koncentrera er på att njuta av
ledigheten.
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BOENDE
Varje morgon dukar vi upp till en härlig
frukostbuffé som serveras i matsalen.
Sommartid kan frukosten avnjutas på vår
härliga veranda. Komfort och avkoppling
präglar hela den här miljön.

Wifi finns tillgängligt i Lodgens huvudbyggnad. Husdjur är tillåtna i vissa stugor.
Alla stugor är rökfria.

På området finns en lite hage med
grisar och getter. I dammarna finns regnBesök gärna vårt poolområde med två båge att fiska, fiskekort finns att köpa i
uppvärmda pooler, vedeldade badtunnor receptionen.
och jacuzzi som omsluts av vår uteserveVid poolområdet finns en ny 18-håls
ring.
En trappa ner från pooldäcket ligger vår minigolfbana. Här kan alla vara med och
fina bastu för åtta personer. Varva ner efter spela, stora som små.
en lång resa, hård dag på jobbet eller aktiv
dag i naturen. Att bada bastu är inkluderat
för boende.
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Stora vägen 2 - Kosta
GPS: 56.83341, 15.40073
TELEFON: +46 (0) 478 590530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostalodge.se
INSTAGRAM:
@kostalodgeofficeltkonto
FACEBOOK: @kostalodge
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BOENDE

KOSTA STÄLLPLATS

Kosta Ställplats är den perfekta startpunkten för utflykter i och runtom
Kosta, såsom safariparken, vandringsleder, sevärdheter, fiske och rekreation.
Kosta Lodge erbjuder idag 28 ställplatser
med trädäck samtliga med el för både
husbilar och husvagnar. Här finns
latrintömning, färskvatten, gratis wifi,
fasta grillplatser och i huvudbyggnaden
finner du duschmöjligheter. I nära anslutning återfinns en servicebutik som även
är ett rental center. Där kan du bland annat hyra cyklar och båtar med eller utan
motor.
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Under sommaren 2021 kommer det byggas 45 ställplatser vid Kosta Safaripark
med insyn i parken, samtliga med el för
både husbilar och husvagnar. Alla platser
har trädäck. Här finns latrintömning, färskvatten samt toa- & duschmöjligheter.
Under 2022 planeras vidare utbyggnad
av Kosta Lodge med upp till 50 nya ställplatser.

NYHET!
Stora vägen 2 - Kosta
GPS: 56.83341, 15.40073
TELEFON: +46 (0) 478 590 530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostalodge.se

BOENDE

KOSTA RENTAL CENTER & MINILIVS
Kom som du är… hyr allt du behöver!
Hos Kosta Rental & Minilivs hittar
du allt du behöver till din semester.
Här finns möjlighet att hyra cyklar,
för hela familjen, tält, sov-säckar,
liggunderlag, stormkök, fiskeutrustning,
fiskekort, flytvästar, båtar och kanoter.
Ja till och med färdigpackade ryggsäckar!

I vår Minilivs hittar du ett enklare utbud av matvaror samt nybakade frallor.
Här finner du även kartor över våra
olika cykel- och vandringsleder.
Påfyllning av gasol till husvagn och grill
kan du göra hos Lågprisvaruhuset.

Stora vägen 2, Kosta
GPS: 56.83341, 15.40073
TELEFON: +46 (0) 478 314 00
MAIL:
rentalcenter@kostalodge.se
WEBB:
www.kostarentalcenter.se
FACEBOOK: @kostarentalcenter
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BOENDE
KOSTA BAD & CAMPING
Kosta Bad & Camping ligger mitt i Kosta. På området finns servering
och en badbassäng med tempererat vatten.
Här finns 80 campingplatser för husbil,
husvagn och tält varav 50 platser med
el. Det finns även åtta ställplatser samt
åtta stugor varav fyra med självhushållning.

Det finns badbassäng med tempererat
vatten. Fri entré för campinggäster.
I anslutning till poolen finns duschar,
omklädningsrum och toaletter.
Gratis wifi.

På området finns lekplats, kiosk och servicebutik. Under sommaren finns även
mat- & glasservering.

KORPABOET

Övernatta i trädhuset med vackra naturomgivningar som
skog och hagmark.
På morgonen väcks du av fågelsång och på kvällen kan du njuta av den
vackra solnedgången ute på terrassen.
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Rydvägen - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 505 17
MAIL: info@glasriketkosta.se
WEBB: www.glasriketkosta.se

KORPABOET
Äspet Rislycke - Kosta
TELEFON: +46 (0) 70 2430638
MAIL: mutterkorp@gmail.com
WEBB: www.glasriket.name

MAT & DRYCK

KOSTA BAGERI
På Kosta Bageri bakar vi bröd och bakverk sju dagar i veckan.
Allt bakas från grunden och på riktigt smör. För den som är
morgonpigg så öppnas ”luckan” på utsidan av bageriet kl 07.00
varje dag.
Vi brinner för det genuina hantverket, här finns inga genvägar eller
färdigköpta bakverk. Vi matar vår egen
surdeg, bakar levain och rågsurdegslimpor samt baguetter. Vi kavlar våra
egna wienerbröd och croissanter.

Kom och njut en kopp kaffe med en
nybakad bulle, eller varför inte beställa en tårta eller något annat gott att
avnjuta i hemmets lugna vrå.

Har du någon matrelaterad allergi så
säg gärna till vår personal så hjälper vi
Vår specialitet är franska bakverk i form dig att hitta något gott.
av croissanter, palmier, eclair, tarte,
macroner, napoleon och mycket mer!

Stora vägen 77 - Kosta
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 734 088 277
MAIL: bageri@kostaoutlet.se
WEBB: www.kostaoutlet.se
FACEBOOK: @kostabageriet
INSTAGRAM: @kosta_bageri
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MAT & DRYCK

KOSTA BRUKSCAFÉ
Kosta Brukscafé är ett mysigt smultronställe med interiör hämtad
direkt från glasbruket. Caféet är beläget alldeles intill Kosta Bodabutiken. Njut av omsorgsfullt gjorda smörgåsar, sallader, pajer och
mycket mer.
Här hittar du något gott oavsett tid
på dagen. Vi serverar matiga mackor
och lättare luncher så som sallader,
bakad potatis och våfflor. Våra bakverk kommer från vårt lokala bageri.
Beställ en caffe latte eller en cappuccino
av våra baristor eller välj bland vårt
stora utbud av te.

24

Vi har fullständiga rättigheter och säljer
både vin & öl.
Njut gärna av en god fika på vår uteservering med inspiration från glasbruket.

Stora vägen 96 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 346 05
MAIL: kostacafe@kostaoutlet.se
WEBB: www.kostaoutlet.se
FACEBOOK: @kostabrukscafe
INSTAGRAM: @kosta_brukscafe

MAT & DRYCK

KOSTA GLASSBAR
Smålands största glassbar med 50 olika sorters glass och massor
av strössel & toppingar. Välkommen till glassälskarens paradis!

Glassbaren är beläget alldeles intill
Kosta Lodge. Här hittar du flera olika
sorters glass; kulglass, mjukglass, sorbet
och eftersom vi vill att alla ska kunna
njuta av riktigt god glass så har vi både
laktosfri, mjölkfri och vegansk glass.
Vi har en massa spännande glassar på
vår meny som mjukglass, milkshakes,
kaffedrinkar med glass, bubble waffles

med olika smaker, belgiska våfflor och
churros med glass. Och för er glassälskande barn har vi spagetti med köttbullar i form av glass! Vaniljglass som
spagetti, chokladglass som köttbullar Stora vägen 2 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 590 530
och jordgubbssylt som ketchup.

NYHET!

MAIL: info@kostalodge.se
Avnjut din glass i vår restaurang eller WEBB: www.kostalodge.se
ute på vår altan med utsikt över Kosta FACEBOOK: @kostalodge
INSTAGRAM:
Lodge dammar.
@kostalodgeofficeltkonto
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MAT & DRYCK

KOSTA MATMAGASIN
Alla dagar i veckan serverar vi mat i form av klassisk husmanskost tillsammans med ett
välfyllt salladsbord och nybakat bröd.
Vi brinner för god mat och vällagad husmanskost.
Vår meny varierar över året, men hos oss finns något
för alla. Vi serverar kött, fisk och vegetariskt. Självklart har vi även barnanpassade rätter som pannkakor, köttbullar och spagetti med köttfärssås.

Vi har vidareutvecklat vår meny och utöver dagens
rätt serverar vi nybakade italienska pizzor med inspiration från Kosta Safaripark.

Vår hamburgare är gjord av 100% dry-age nötkött
och serveras med hemgjord dressing, färsk tomat,
Hos oss finns ett varierat utbud av à la carte- rödlök, sallad och smält ost.
rätter i form av caesarsallad med kyckling eller räkor,
schnitzel och thailändska vårrullar.
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MAT & DRYCK

Vi serverar även frasigt nyfriterade
langos med räkor, skinka eller sylt &
grädde som tillbehör. Och på helgen
har ni möjlighet att lyxa till det med
färsk sushi som serveras med wasabi,
ingefära och soja.

Vi har fullständiga rättigheter och
säljer både öl, vin och starkare drycker.
Vill du ha kaffe efter maten erbjuder vi
de flesta kaffedrinkar så som caffe latte,
capuccino m.m.

Och vill du ha något sött efter maten
Ett välfyllt salladsbord med nybakat finns även möjlighet att köpa bakverk
bröd & smör, samt vatten till maten från vårt lokala bageri.
och kaffe/te efter maten ingår i alla
rätter.

Stora vägen 77 - Kosta
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 349 35
MAIL: restaurang@kostaoutlet.se
WEBB: www.kostaoutlet.se
FACEBOOK:
@matmagasinetikosta
INSTAGRAM:
@kosta_matmagasin
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MAT & DRYCK

KOSTA LODGE
På Kosta Lodge jobbar vi hårt för att all mat som serveras ska bestå
av lokala och svenska råvaror. Vi är därför stolta över att den hängmörade oxfilén är från Småland, att regnbågen kommer från våra
egna sjöar och att viltköttet kommer från Kosta med omnejd.
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I vår mysiga restaurang kan ni själva til�laga er egen mat på ett spännande sätt.
Black Rock är konceptet där du som
gäst själv grillar maten på en 460 grader
varm lavasten. Köket rekommenderar
Kosta Lodge Burgaren gjord på 20%
vildsvin och 80% dovhjort som serveras
på en pretzelbun med blåost, pepparrotskräm och gurkchutney.
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Vid vackert väder kan ni sitta ute på
vårt stora pooldäck. Är det kallt ute så
eldar vi i kaminen så ni får det varmt
och mysigt.
Vi har fullständiga rättigheter och
serverar både öl, vin och starkare
drycker. Vi har även ett stort urval av
alkoholfria alternativ.

Stora vägen 2 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 590 530
MAIL: info@kostalodge.se
WEBB: www.kostalodge.se
FACEBOOK: @kostalodge
INSTAGRAM:
@kostalodgeofficeltkonto

MAT & DRYCK

LINNEA ART RESTAURANT
Linnéa Art Restaurant – mat serverad i en konstnärlig miljö.
Restaurangen ligger i Kosta Boda
Art Hotel och är designad av Ulrica
Hydman-Vallien. Här serveras frukost,
lunch och middag/supé med inspiration från skogen, sjöarna och ängarna.

Missa inte heller vårt populära
julbord som står uppdukat från slutet
av november och som omges av vackert konstglas från Kosta Boda.

Vi har fullständiga rättigheter och
Numera kan ni avnjuta Ulrica Hyd- säljer både öl, vin och starkare drycker.
man-Valliens fantastiska konst i halva Fråga gärna våra utbildade sommelierer
restaurangen. I andra halvan får du om passande vin till maten.
möta olika formgivare och deras konst
under året.

Stora vägen 75 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 348 40
MAIL:
hovmastare@kostabodaarthotel.se
WEBB: www.kostabodaarthotel.se/
linnea-art-restaurant
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MAT & DRYCK

GLASBAREN
Glasbaren – en unik undervattensmiljö, gjord i glas!
Avnjut en drink eller en måltid från vår
barmeny i en unik undervattensmiljö,
skapad i glas av Kosta Bodas formgivare
Kjell Engman.

Den maffiga 3,5 ton koboltblå baren
tillsammans med glasstolarna är
Kosta Boda Art Hotels naturliga
samlingspunkt.

Glaskonsten i Glasbaren bygger på att
du befinner dig under vattenytan. Se
fiskarna som simmar, solstrålarna som
skär igenom vattenytan och de fantasifulla borden som bl.a. gestaltar sjöjungfrubaletter. Allt i glas!

Missa inte att prova Glasbarens
spännande signumdrink 1742, som
påminner om den glödande glasmassan, Stora vägen 75 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 348 40
serverad i en liten glasugn!
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MAIL:
hovmastare@kostabodaarthotel.se
WEBB: www.kostabodaarthotel.se/
glasbaren

MAT & DRYCK

KOSTA BRYGGERI & DELIKATESS
Njut av lokalbryggd öl och något gott från Kosta Delikatess
Kosta bryggeri har flyttat in i Plenty
house gamla lokaler. Här bryggs nästan
50,000 liter öl per år. Kosta bryggeri
erbjuder en handfull klassiska europeiska öltyper som Pils, Hefewizen, Pale
Ale och Porter. Inspirationen kommer
från Tyskland, Tjeckien, Storbritannien
och Irland men naturligtvis sätter vi vår
egna personliga prägel på vårt öl.
Utöver öl tillverkar vi även flera olika
sorters gin. I vår ginbar finner du Kostas

egna gin men givetvis även andra bra
ginsorter från hela världen.
Bredvid bryggeri & destilleriet finns
vår välfyllda delikatessbutik samt en
högklassig restaurang. Butiken erbjuder
färsk fisk, rökta räkor, skagenröra, löjrom, krabba & hummer, viltkött i form
Holsteinsvägen 7 - Kosta
av salami, korv från vår egna Safaripark TELEFON: +46 (0) 478 348 40
och mycket mer!
MAIL:

NYHET!

henrik.ingo@kostabodaarthotel.se
WEBB: www.kostabodaarthotel.se
FACEBOOK: @kostabryggeri

Logg
sand

Korrektur num

KORREKTUR
Loggan är 35 mm bred och kommer att
sandblästras på kupan påsikt.

SÄLJARE

David

ORDER NR

Korrektur nummer 2 kommer att debiteras med 250 kronor

ART NR

6313003

KUND

DATUM

KORR NR

20210413

1
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MAT & DRYCK

KOSTA HYTTSILL
Hyttsill är en gammal tradition i Glasriket som går tillbaka till tiden
när hyttan var bygdens samlingspunkt.
skapen, värmen och den goda maten.
Precis som luffarna och folket i bygden
alltid gjort. Klassisk hyttsill består av
insaltad sill tillagad med lök och grädde.
Till det serveras isterband, stekt fläsk
och bakad potatis med kryddsmör som
är typisk mat för trakten.
Vi har fullständiga rättigheter och
serverar både öl, vin & starkare drycker.
Under en hyttsillskväll på Kosta Glas- Till kaffet bjuds på småländsk ostkaka,
center njuter du som gäst av gemen- sylt och grädde.
I dag är hyttsill en festmåltid tillagad
på traditionellt vis med stor finess i
den kylugn där glaset tidigare under
dagen stått och svalnat. Den glödande
glasmassan i ugnen lyser upp hyttan med
sitt mjuka sken och har du tur så är
du en av dem som får prova på att själv
blåsa glas.
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STORSÄLJARE
Stora vägen 96 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 50 000
MAIL: info@kostahyttsill.se
WEBB: www.kostahyttsill.se
FACEBOOK: @hyttsillkosta.se
INSTAGRAM: @kosta_hyttsill

MAT & DRYCK

CAFÉ CORNER
Hos Café Corner finns fikamöjligheter med smörgåsar,
varm korv, glass och massor av godis.
Här finns dagstidningar och magasin,
tobak och snus, trisslotter och
bingolotter, lösgodis & choklad,
ett mindre apoteksutbud, kul- &
mjukglass, ATG-ombud och mycket
mycket mer!

Här finner man även ett akvarium
på fem kubikmeter som är fyllt med
exotiska och färgglada fiskar.
Här hittar du flera olika regnbågsfiskar, en japonicaräka, en siamesisk
algätare och en panda pansarmal.

Stora vägen 77 - Kosta,
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 349 36
FACEBOOK: Café Corner
INSTAGRAM:
@kosta_cafecorner

DON CAMILLO

Pizzabuffé för hela familjen - ät så
mycket ni orkar och fri glass till barnen.
Här serveras även hamburgare, kebab,
sallader, fläskfilé, friterad bläckfisk och
schnitzel med pommes frites och bearnaisesås.
Med en smak av medelhavet erbjuder
Don Camillo catering med spansk eller
grekisk buffé. För den boule-intresserade finns
det både en inomhus- och utomhusbana.
Välkommen att ta en öl eller ett glas vin i
puben. Under sommaren finns det även
möjlighet att njuta av livemusik.
Stora vägen 61 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 506 30
MAIL: essan@doncamillo.se
WEBB: www.doncamillo.se
INSTAGRAM: @doncamillo.se
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ÖVRIGT
BRUNO MATHSSONS GLASHUS
Bruno Mathsson är en av Sveriges främsta arkitekter och möbelskapare. Glashusen i Kosta är ett
exempel på detta.
Huset återspeglar klassisk 1950/60-tals miljö och består
av fem lägenheter varav en är visningslägenhet.

BRUNO
MATHSSONS
GLASHUS

Holsteinsväg 28 - Kosta
TELEFON:
+46 (0) 478 507 05, 125 00
MAIL: turism@lessebo.se
HEMSIDA: www.lessebo.se

KOSTA TAXI
Boka en enkel och bekväm resa med Kosta Taxi för
både vardag eller fest.
Ingen resa är för kort eller lång. Vi erbjuder förstklassig
persontransport i våra fina bilar.
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KOSTA
TAXI

TELEFON: +46 (0) 478 310 30
MAIL: bokning@kostataxi.se
FACEBOOK: @kostataxi

ÖVRIGT

MARGARETHAS DOCKSKÅP
Hos Margarethas Dockskåp hittar du mängder
av dockor, nallar från Steiff, tusentals miniatyrer
och möbler till dockhus.
Här finns änglar från Erzgebirge, gammeldags leksaker
och mycket mer. Vår doktor tar hand om era ”sjuka”
dockor och nallar. Övernattning i nallepensionat.
Stora vägen 66 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 709 28 77 69
MAIL: margaretha@margarethasdockskap.se
HEMSIDA:
www.margarethasdockskap.se
FACEBOOK:
Margarethas Dockskåp
INSTAGRAM:
@margarethasdockskåp

COOP KONSUM
Här kan du köpa livsmedel för frukost, lunch och
middag. Coop Konsum är ombud för Apoteket,
Posten Brev & paket, Schenker Privpak paket,
Systembolaget, ATG och Svenska spel. Det finns även
kontantkort till mobil.

Stora vägen 49 - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 50018
FACEBOOK: @coopkosta

TURISTINFORMATION
Inne på Kosta Outlets nedre plan finner ni Turistinformationen.
Här hittar ni mer information om saker att göra och
uppleva i Kosta, Glasriket och Småland.

Stora vägen 77 - Kosta
inne på Kosta Outlet
TELEFON: +46 (0) 478 507 05
MAIL: turism@lessebo.se
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ÖVRIGT
KOSTA HEMBYGDSMUSEUM
Museet drivs av Ekeberga hembygdsförening, som
har ett gott samarbete med Kosta Glasbruk.
Här presenteras historik om bygden och om näringar
som finns och har funnits inom socknen.

Holsteinsväg - Kosta
TELEFON: +46 (0) 76 019 7222
MAIL: lone.ohlsson@gmail.com
WEBB:
www.hembygd.se/ekeberga

EKEBERGA KYRKA
Välkommen till Ekeberga församling, beläget mitt
i Glasriket med månghundraårig glasblåsartradition. Kyrkan i Ekeberga byggdes efter flera års förberedelser åren 1824 - 1826 och invigdes i augusti
1826.
Ekeberga kyrka
365 43 Kosta
TELEFON:
+46 (0) 478 - 344 00
MAIL: lessebo-hovmantorp.
pastorat@svenskakyrkan.se
WEBB: www.svenskakyrkan.se/
lessebo-hovmantorp/ekeberga-kyrka

KOSTA BIBLIOTEK
Här finner du inspiration och boktips. På deras
webbsida kan du söka i katalogen, hantera dina
lån, hitta öppettider och mycket mer.
När biblioteket är stängt kan du återlämna dina
böcker i bokinkastet i Folkets hus.
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Stora vägen 47,
Folkets hus - Kosta
TELEFON: +46 (0) 478 128 12
MAIL: biblioteket@lessebo.se
WEBB: www.bibliotek.lessebo.
se/web/arena/kosta

Jul i
Kosta

6 milj.
julel jus

Kom och upplev vår tomte- & julvärld
– fylld med miljontals juleljus!
Träffa tomten och önska dig något i önskemaskinen.
Möt spännande artister, författare och underhållare.
Här hittar du julens läckerheter som korv, sill och hantverk från trakten.
Julen i Kosta erbjuder värme, gemenskap och glädje!

Julmarknad

Från mitten av november till slutet av december
WWW.DESTINATIONKOSTA.SE • SMÅLAND • SWEDEN
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APP STORE

Håll dig uppdaterad med vår nylanserade app!
GOOGLE
PLAY
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Här har vi samlat allt som finns att se och göra i Kosta. Du kan boka boende,
köpa biljetter till Safariparken och gå Konstrundan där du kan höra glaskonstnärerna
berätta om sina konstverk.
Appen, som heter Kosta, finns för nuvarande endast på svenska och går att ladda ner
via både App Store och Google Play.

EVENEMANG

Bar

Black Friday

ndagar

Kosta

Hyttsi

ll

Kosta Bilträff

Idol

Tjejkväll

Kosta Julmarknad

Påskharen

EVENEMANG 2021
Håll utkik efter kommande event i Kosta på
www.destinationkosta.se/events
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EVENEMANG

KOSTA UTLÅST
Är du duktig på att lösa problematiska gåtor och klurigheter?
Utmana familj och vänner med vårt nya utomhusspel som tar dig
runt i Kosta.
Kosta Utlåst är ett utomhusspel där
ni tillsammans med familjen, vännerna eller varför inte kollegorna får olika
uppgifter att lösa. Spelet bygger på
rebusar, tankegåtor och klurigheter
som ni ska lösa för att kunna hitta
nästa ledtråd i skattjakten.

Med er på äventyret har ni en karta
samt en väska med hjälpmedel och
lås som ska lösas under turen. Rundan är ca två km lång och ni behöver
inte har någon kännedom om Kosta
sedan tidigare. Första problemet att
lösa är att låsa upp väskan, antar ni
utmaningen?

Utelåst - Kosta
FÖR MER INFORMATION OM
KOSTA UTLÅST:
www.destinationkosta.se/upplev/
att-gora/utelast-kosta/

NYHET!
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EVENEMANG

KOSTA KONSTRUNDA

Upplev konstrunda på egen hand med hjälp av konstnärernas
egna berättelser
Runt om på hyttgården har du
möjlighet att uppleva ett antal
unika konstverk av de världsberömda formgivarna Bertil Vallien,
Göran Wärff, Kjell Engman och Vicke
Lindstrand för att nämna några.

Med hjälp av vår app kan du
höra konstnärerna själva berätta
om sina konstverk. Ladda ner vår
app Kosta och använd dig sedan av
QR-koderna som finns vid respektive
konstverk. Där får du information
både i muntlig och skriftlig form.

FÖR MER INFORMATION OM
KOSTA KONSTRUNDA:
www.destinationkosta.se/upplev/
att-gora/konstvandring/

NYHET!
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Stocksmyr – Brännan
ae autem ut prox
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56°49'59.0"N
15°24'2.5"E
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Visjön Vandringsled
7 km

i

Hitta hit:

Kör väg 28 mot Lenhovda ca 6 km.
Följ skyltning från väg 28.

Orange och blå led:

• Flera rastplaster att tillgå, grillplats, vindskydd.
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Visjön Vandringsled 7 km
Hitta hit:

Kör väg 28 mot Lenhovda ca 5 km, sväng av
från stora vägen efter ca 300m ta höger. Fortsätt 1km fram till parkeringsplatsen.

Om orange led:

• Flera rastplaster att tillgå, grillplats, vindskydd och torrdass.
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DESTINATION KOSTA
1. Kosta Boda Glasbruk
Kosta Boda Art Gallery
Kosta Outlet
Kosta Boda Art Hotell
Linnea Art Restaurant
Glasbaren
Kosta Bryggeri & Delikatess
Kosta Bageri
Kosta Brukscafé
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Kosta Matmagasin
Kosta Hyttsill
Kosta Lodge
Kosta Rentalcenter
19. Kosta Lågprisvaruhus
Kosta Safaripark
Kosta Vildmarkscamp

23
11

NÖJE

GLASBRUK & HYTTOR
13. Raceland Gokart
14. Little Rock Lake Zipline
15. Hönsalottas Luffarmuseum
16. James Bond Museum
17. Duvemåla & Rundqvistagård
18. Kyrkeby Bränneri

1. Kosta Boda Glasbruk
2. Målerås Glasbruk
3. Carlos R Pebaque
4. Orrefors Park
5. Nybro Glasbruk
6. Pukebergs Glasbruk
7. MickeJohans Konstglas
8. The Glass Factory
9. Transjö Hytta
10. Bergdala Glasbruk
11. Skrufs Glasbruk
12. Persson & Persson

20. Grönåsens Älgpark
21. Glasrikets Älgpark
22. Vidinge Gård
23. Grimsnäs Herrgård

24. Hos Oss
25. Mickes Rökeri
26. Rugstorps Lantgård
27. Mundekulla Retreatgård
28. Sannas Station
29. Atelje Vidagård
30. Nöjeshuset Event & Gokart
31. Kulturparken Småland
32. Svartbäcksmåla
33. Ödevata Fiskecamp
34. A World of Dinosaurs
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KOSTA SHOPPING
1

Kosta Outlet

2

Kosta Boda Art Hotel
Linnéa Art Restaurant
Kosta Boda Art Hotel Spa

Mo

3
4

t vä

Kosta Boda Art Hotel Glasbar
Kosta Outlet Hem

8

Uttagsautomat / ATM

9

Kosta Brukscafé

g 28

5
7

14
13

Glasblåsning – hytta/ Glassbowing

12

Kosta Boda Art Gallery

13

Konstrunda / Art tour
Kosta Glascenter – Prova på Glasblåsning/ Blow your own glass
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19
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Bruno Mathsson Glashus

16

Kosta Hembygdspark

17

Slöjdboden

18

Kosta Bryggeri & Delikatess
Iittala Outlet
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Kosta Hyttsill
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Kosta Lodge, Kosta Lågprisvaruhus,
Coop Konsum, Pizzeria, Camping,
Kosta Safaripark & Kosta Vildmarkscamp

BUTIKER

KOSTA OUTLET
The Green FabriksHouse 1992 butiken

Kosta
Kitchen
Store

Shoes & bags

Kosta
Bokhandel

Kosta Fashion
plan 2
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