Tur til Smäland, Göta kanal, «Katthult» og
Lina Sandells verden
Dag 1: Avreise fra Lyngdal med påstigning østover på vei til Sandefjord. Vi tar Sandefjord-Strømstad
med mulighet for mat om bord før vi kjører til for overnatting med middag på hotellet i Jönköping.
Dag 2: Göta kanal: Sammenhengene vannforbindelse gjennom sør-Sverige. Opprinnelig bygget for å
slippe unna Øresundtollen men ble kjapt erstattet med jernbane og er i dag med sine 58 sluser en
stor attraksjon.
Vi kjører mot Vadstena Slott et slott med vollgrav bygd opprinnelig som en festning i 1545, et av
Sveriges best bevarte eksempler på renessansearkitektur. Turen går videre til Borentsberg
gästhamnen hvor M/S Wasa Lejon står klar for å ta oss med på en kanaltur til Berg med lunsj
inkludert, vi får sjekket ut 9 sluser og 2 akvedukter. I Berg finner vi igjen bussen og kjører tilbake til
Jönköping.
Dag 3: Lina Sandell (1832-1903): Forfatter og sangskriver som etterlot seg en sangskatt som har
gledet generasjoner. Den svenske sangerinnen Carola har gitt ut et helt album kun med sanger fra
Lina Sandell. Mange av sangene hennes er oversatt til norsk som «Ingen er så trygg i fare» som det
også står på hennes gravstein.
Vi spiser frokost på hotell før vi kjører mot Fröderyd for å besøke kirken hvor faren til Lina Sandell var
prest og museet med omvisning for å gi oss et innblikk i Lina Sandells verden. Turen fortsetter mot
Gibberyd og besøker «katthult» hvor Emil bodde i filmatiseringen av Astrid Lindgrens Emil fra
Lønneberget, vi får et innblikk i Emils verden og kan handle i snekkerverkstedet Katthultsboden. Vi
tar også turen innom Mariannelund karamellkokeri hvor vi får en omvisning og kan kjøpe med oss
noe svensk godis. Etterpå kjører vi til Göteborg for middag og overnatting på hotell.
Dag 4: Frokost på hotellet før vi drar hjemover, vi stopper for litt svenskehandel på veien opp til
Strömstad før vi tar ferge til Sandefjord og hjemover mot Sørlandet, mulighet for mat om bord.
Pris kr 5 590,- per person i dobbeltrom. Enkeltromstilegg 900.-

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussreise med helturist buss
t/r Sandefjord - Strömstad
Tur på Götakanal med Wasa Lejon
inkludert lunsj
Inngang Lina Sandells museum med
omvisning
2 hotellovernattinger Jönköping
Hotellovernatting Göteborg
4 Frokoster
3 Middager
Reiseleder

Vi tar forbehold om endringer, skrivefeil og ledig kapasitet ved bestilling.

