
Värmland du sköna

BESKRIVNING

Värmland du sköna 

4 dagar

Ack Värmland du sköna! Under fyra dagar i Värmland

blir vi inspirerade av starka värmlänningar när vi tittar in

på Lagerlövs, Geijers och Zetterlunds minneshem. Vi

njuter av fantastiska trädgårdar och konst när vi även

lägger till Rottneros Park. Sen kryddar vi med nostalgi

på Arvika Fordonsmuseum och shopping på Klässbols

Linneväveri. Avslutningsvis får även smaksinnet sitt när

vi hälsar på hos Kulinarika Mat & Vingård. Med andra

ord en välgjord, vällagrad, värmländsk blandning för alla

sinnen.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1000:-

Allt detta ingår: Resa i helturistbuss med alla

bekvämligheter. Del i dubbelrum med halvpension,

d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag fyra. Entré till

Rottneros Park, Mårbacka, Geijersgården, Arvika

Fordonsmuseum och besök och provsmakning på

Kulinarika Mat & Vingård. Utflykter enligt program,

reseledarservice samt moms.



Dag 1 Hemorten-Sunne

Via våra påstigningsorter reser vi norrut förbi Jönköping mot Skövde. Vi äter lunch längs vägen och fortsätter upp mot

Mariestad varifrån vi följer Vänerns strand upp till Sjötorp där Göta Kanal har sitt utlopp i Vänern. Färden går vidare

norrut till Kristinehamn där vi beser Picassos 15 meter höga skulptur på en udde. Vi har nu kommit in i Värmland och tar

oss via Karlstad upp längs Fryken till Sunne. Här ska vi bo tre nätter på Hotell Frykenstrand. Vi avslutar den här och

övriga dagar i Värmland med gemensam middag på hotellet. Cirka 50 mil.

Dag 2-3 Värmland

Vi har nu två underbara dagar i Värmland fulla med intressanta besök

Den ena dagen börjar vi med ett besök på Selma Lagerlöfs gård Mårbacka, där vi också får en guidad visning. Vi blir

inspirerade av den starka författarinnan när vi ser utställningen och minnesgården samt promenerar i den vackra

trädgården. Färden fortsätter sedan till Erik Gustaf Geijer och Tage Erlanders födelseort Ransäter. Här väntar ett besök

på Geijersgården. Idag en minnesgård över Erik Gustav Geijer, hans systerson konstnären Uno Troili och författaren

F.A. Dahlgren som alla bodde här under perioder. På eftermiddagen får vi veta mer om en av våra senare

kulturpersonligheter när vi tittar in på Monica Zetterlund museet i Hagfors som inte bara berättar om denna folkkära

värmländska utan också om hela Hagfors historia som bruksort med en intressant musik och idrottshistoria.

Nästa dag börjar vi med att utforska Rottneros Park som en gång var Ekeby i Gösta Berlings saga men som nu är en

vacker park som erbjuder en mäktig blomsterprakt och konstupplevelse med verk från några av våra mest kända

nordiska konstnärer. Man har här även anlagt en Nils Holgerssons äventyrspark för de yngre besökarna. Vi fortsätter

sedan till Arvika där vi gör en nostalgisktripp när vi tittar in på Fordonsmuseet. Det blir sedan lite fri tid så man kan titta in

i Klässbols Linneväveri som är det enda kvarvarande damastlinneväveriet i Skandinavien och som förstås är kunglig

hovleverantör. Dagens utflykt avslutas med besök på Kulinarika Mat & Vingård där vi får prova tre av gårdens egna

drycker. 

Dag 4 Sunne-Hemorten

Efter frukost lämnar vi Sunne och Värmland för färd längs Vänerns västra strand genom Dalsland. Vi gör en liten

avstickare för ett fotostopp i Håverud där vi får se akvedukten som fritt hängande leder Dalslandskanal i en 33,5 m lång

ränna ovanför forsen. Detta är något som bara måste ses. Vi fortsätter sedan förbi Trollhättan söderut ner mot E6 och

Göteborg. Med stopp för lunch och fika längs västkusten når vi framåt kvällen Skåne. Fyllda av fantastiska

naturscenerier och intressant kulturupplevelser är det dags att ta farväl för denna gång. Cirka 52 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


