Värmland 12-14 juni 2018
DAG 1
Vi avreser från hemorten, dricker
förmiddagskaffe vid Hallsta krog och
äter lunch på Hotell Gustaf Fröding.
Sedan besöker vi Lars Lerins konsthall
Sandgrund i Karlstad där vi får en
guidad visning. Färden går sedan till
Brigadmuseet som är ett interaktivt
museum som vänder sig till besökare i
alla åldrar. Museet visar och
åskådliggör hur det kalla krigets olika
händelser påverkade vår militära
utveckling sett med den värnpliktige
soldatens ögon. Efter den upplevelsen
har det blivit dags att checka in på vårt
hotell, Scandic Winn och när vi gjort
oss hemmastadda på våra rum
samlas vi till en gemensam middag.

Tage Erlander och här gick han och
hans syskon i skolan där deras far, Erik
Gustaf Erlander, var lärare. Både
skolan och lägenheten ovanpå, som
familjen Erlander bodde i, är
bevarade i ursprungligt skick.
Byggnaden är verkligen ett
minnesmärke över en svunnen tid och
ett stycke svensk historia.
Lunchen äter vi i Sunne på
Golfrestaurangen.
En av Sveriges mest kända författarna
genom tiderna—Selma Lagerlöf. Vi
besöker hennes förldrarhem i Mårbacka och får en intressant
visning. Åter på hotellet äter vi en
gemensam middag.

DAG 3
DAG 2
Vi äter en god frukost och åker sedan
Vi startar dagen med en god frukost
mot Alsters Herrgård, här väntar en
innan bussen tar oss till Munkfors och visning och vi intar också förmiddagsFridolf Rhudinmuséet. På museet
fika. Här finns mycket att se så vi får
träffar vi skaparen och underhållaren även en stund egen tid innan vi fortsOwe Clapson, som berättar, spelar och ätter vår färd hemåt. I Örebro stannar
sjunger.
vi vid den berömda Svampen och äter
Nästa besök gör vi på Erlandergården i en god lunchbuffé. Sen eftermiddag är
Ransäter. Vi börjar med förmiddagsvi åter hemma efter tre innehållsrika
fika innan vi får en visning. Här föddes och härliga dagar i Värmland.

740 47 HARBO

018-103550, 0292-30168

I resans pris ingår:
Resa i helturistbuss
Boende del i dubbelrum
Frukost dag 2-3
Förmiddagsfika dag 1-3
Lunch alla dagar
Middag dag 1-2,
Brigadmuseet besök
Lars Lerin konsthall, entre
Fridolf Rhudinmuseet, visning
Erlandergården visning
Mårbacka—Visning
Frödingberättelse på Alsters Herrgård
Reseledares tjänster

Pris 3700 kr
Enkelrumstillägg 980 kr

VÄLKOMNA!

www.forsbergsbuss.se

