BTR Resor

2022-03-15

Värmlandsturen

Vi åker med buss från Kinna till Värmland för ett antal intressanta besök och trevliga upplevelser i
Värmland men även på vägen dit och hem.
Dag 1
• Vi startar från Kinna på morgonen och åker via Vänersborg mot Värmland
• Det blir ett stopp för förmiddagsfika på Hamrane Bak & Kaffestuga i Dalsland
• Vi besöker Alsters Herrgård utanför Karlstad där vi äter lunch och och får en rundvisning
• Övernattning på Good Morning Hotell i Karlstad där vi också äter middag på kvällen. Innan
middagen finns det en del egen tid för vila eller för att ta en sig titt på Karlstad!
Dag 2
• Efter frukost så besöker vi Sandgrund och Lars Lerins utställning där vi också får en guidning
• Vi påbörjar hemresan, lämnar Karlstad och åker till Kristinehamn där vi äter lunch på
restaurang Mastmagasinet
• Efter lunchen tar vi bussen för att titta på Picassostatyn utanför Kristinehamn
• Vi fortsätter färden hemåt och stannar vid Cesarstugan utanför Falköping där vi får
eftermiddagsfika och besöker deras fina utställning ”Bondens år” som handlar om lantbruket
förr i tiden
• Vid kvällningen landar vi åter i Kinna, förhoppningsvis fulladdade med upplevelser!
Avresa onsdag 18 maj 2022, hemkomst torsdag 19 maj ca kl 19:30
Påstigning: Lahalls bil, Kinna 07:30, Borås Erikslundsplatsen 08:10.
Andra påstigningsplatser utmed resvägen efter överenskommelse.
Pris/person:
1.995:- (dubbelrum), tillägg för enkelrum 330:I resans pris ingår:
• Samtliga resor med bussen
• Förmiddagsfika dag 1 samt eftermiddagsfika dag 2
• Lunch dag 1 och 2
• Middag dag 1 (som dryck ingår vatten, öl, vin etc betalas av resenären på plats)
• Entréavgifter och guidningar enligt programmet ovan
• Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund
Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76).
Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.
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