
En unik oplevelse - Tag alle i firmaet med ud og fisk’! 
 

Foersum Put & Take Teglgårdsvej 7 Tlf. +45 23456369 
Foersum Teglværkssøer Aps.  6880  Tarm  www.foersum-putandtake.dk 
 
 

Foersum Put& Take – en dag man husker! 
Perfekte rammer for hyggeligt samvær i skøn                           
natur, frisk luft og med en fiskestang i hånden.                                                                   
En oplevelse for både de erfarne og nybegyndere! 

Jeres dag kan arrangeres helt efter jeres ønsker -                                               
bortset fra vejret. Det må I selv klare!  

Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

 VI TILBYDER: Naturskønne omgivelser, hyggelige fiskepladser med bænke, grillplads, plads til party-telt,                     
fælles opholdsrum, hvor der kan brygges frisk kaffe og nydes bestilt eller medbragt mad.  Vi hjælper gerne  
med bestilling af mad og drikke. Udlejning af udstyr – salg af madding. Gode toilet og badeforhold. 

Både Storesø og Lillesø kan stilles til fuld disposition for større grupper i det tidsrum det ønskes. Der sættes 
altid ørreder ud senest dagen før et aftalt arrangementet.  

 

 

 

Forslag til arrangementer: (alle priser er for en stang/person, inkl. moms).  

1. Gruppearrangement for min. 10 pers. i 4 timer, brug af alle faciliteter: Pris kr. 1.100,- Pris pr. ekstra 
person kr. 100,-. Pr. ekstra time kr. 200,-.  

2. Som 1. men få Lillesø for jer selv. Pris kr. 1.400,-.  Ekstra person kr. 100,-. Ekstra time kr. 200,-.  
3. Gruppearrangement for min. 25 pers. I 4 timer, brug af alle faciliteter: Pris kr. 2.500,-. Ekstra person kr. 

100,-. Ekstra time kr. 700,-. 
4. Som 3, men få Lillesø for jer selv. Pris kr. 3.200,- (op til 30 personer må deltage). Ekstra person kr. 100,-

Ekstra time kr. 1.000,-.  
5. Som 3, men få Storesø for jer selv. Pris kr. 6.000,- (Op til 40 personer må deltage). Ekstra person kr. 

150,-. Ekstra time kr. 1.800,-. 
6. Jeres specielle dag efter eget ønske, evt. hel dag/aften med leje af partytelt og brug af alle faciliteter: 

Indhent tilbud. 

Hvis I har lyst til at blive lidt længere: 

Sammen med Becks Hotel, Tarm tilbydes dag/aften arrangement     
med en dejlig 2 eller 3-retters middag, vin ad libitum, kaffe avec.                                                               
Med/uden overnatning og transport til favorable priser.                                                                       
Indhent tilbud.  

 


