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Resor över dagen
Stockholmsmässan

TRÄDGÅRDSMÄSSAN
AVRESA: 23 mars
PRIS: 350 kr

SYFESTIVALEN

AVRESA: 16 februari, 26 oktober
PRIS: 340 kr

ANTIKMÄSSAN

AVRESA: 16 feb
PRIS: 350 kr
I RESORNA INGÅR: Buss och entré

Filmslottet Tureholm,
Trosa och en tågresa

Trandansen

Åland med ”Humle”

Från korkekskogarna i Spanien till Horn
borgasjön i Västergötland kommer varje år
10 000-tals tranor. Att på nära håll se dessa
tranor utföra sin berömda parningsdans är
en attraktion som lockar turister från hela
Europa. Tranorna är vårens budbärare. Med
på resan är Henrik Waldenström som bland
annat ger oss ord till tranornas uppvisning.
Lunch och middag ingår i resan.

Följ med på en dagsresa där underhåll
ning är temat på resan! Tillsammans med
Humle, Kenth Holmgren, upplever vi Åland.
På Smakbyn serveras Ålandspannkaka och
kaffe, vi lyssnar till Musikfrågan, besöker
Bomarsund och Bryggeriet Stallhagen. Till
baka ombord på m/s Rosella äter vi gott och
Humle underhåller i FunClub och vi hinner
naturligtivs kora en vinnare i Musikfrågan.

AVRESA: 1 april
PRIS: 1 090 kr
I RESAN INGÅR: Bussresa, förmiddagskaffe och

AVRESA: 30 maj, 13 juni, 8 augusti, 15 augusti
PRIS: 995 kr

smörgås, lunch, middag, reseledare Henrik
Waldenström.

Hjälmare Kanal och Sundby Slott

I RESAN INGÅR: Bussresa, båtresa Kapellskär –
Mariehamn t/r, brunch, kaffe och ålandspann
kaka, besök och visning på Åland, Bistorbuffé
inkl. vin/öl/läsk och kaffe samt underhållning
av Humle.

Göta Kanal och Gamla Linköping

Ankomst till Trosas Hamncafé för kaffe och
smörgås, under tiden berättar vår Trosa
guide om den medeltida staden. Vi tar en
liten promenad innan vi åker vidare till
Bondes vackra 1700 tals slott, Tureholm,
byggd av Hårleman (privatägt). Det var här,
i Papegojrummet, som Ingmar Bergman
spelade in filmen Den goda viljan. Vi åker
vidare till Öster Malma slott berömd för sin
goda lunch och är Jaktförbundets hemvist
med egen gårdsbutik. Färden går vidare till
Läggesta för en resa på Östra Söderman
lands Järnväg till Mariefred. Kaffe med bröd
innan vi far hemåt.

Vi färdas med båt genom kanalen från
Gravudden vid Arbogaån till Notholmen i
Hjälmaren och passerar alla nio slussar på
vägen, som än idag öppnas för hand precis
som för 400 år sedan. Ombord serveras en
lagad god lunch samt kaffe och kaka. Stora
Sundby är ett bebott slott än idag och är nu
hem för familjen Klingspor som ägt slottet
sedan 1888. Efter guidningen njuter vi av
kopp kaffe med bröd i den vackra omgiv
ningen.

AVRESA: 14 augusti
PRIS: 950 kr
I RESAN INGÅR: Bussresa, förmiddagskaffe

AVRESA: 23 maj
PRIS: 1 045 kr
I RESAN INGÅR: Bussresa, busskaffe på för

och smörgås, lokalguide i Trosa, guidning på
Tureholm, lunch, tågresa och eftermiddags
kaffe från bussen.
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middagen, båtresa på Hjälmare Kanal inkl.
lunch och kaffe samt guidning, visning av
Sundby Slott och eftermiddagskaffe.

Göta Kanal är en lång och oförglömlig upp
levelse, kanalen har valts till årtusendets
svenska byggnadsverk. Under vår dagstur
reser vi på en del av sträckan, från Borensberg
till Berg via nio slussar och två akvedukter med
fartyget m/s Wasa Lejon. Kaptenen guidar oss
under färden. Lunch serveras ombord. Färden
går vidare till Gamla Linköping, som består av
ett nittiotal byggnader, som alla flyttats från
Linköpings stad med omnejd. I stadskvarteren
hittar du trähus, kullerstensgränder, kultur
historiska trädgårdar och flera museer. Hemma
under kvällningen.

AVRESA: 4 juli
PRIS: 1 050kr
I RESAN INGÅR: Bussresa, kanalresa Berg-

Borensberg, förmiddagskaffe, lunch, rese
ledare.

