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Smålandsturen – Reumatikerna i Mark 

  
 

Vi åker med buss till Småland för ett antal intressanta besök och trevliga upplevelser i där. 

Dag 1 

• Vi startar från Kinna på morgonen och åker mot Glasriket och Kosta. På vägen dit stannar vi 

och tar en fika i eller utanför bussen (väderberoende). 

• Sedan fortsätter vi till Kosta där vi inleder med lunch. 

• Därefter blir det en guidad tur i glashyttan. Sedan blir det tid för att gå på egen hand att titta, 

shoppa i de olika butikerna mm. 

• Vi tar oss till vår övernattning på Kosta Lodge som är en semesteranläggning med småhus 

och hotellrum. Vi inkvarterar oss där och får lite egentid innan kvällsaktiviteten börjar 

• Dagen avslutas med en kväll på glasbruket där det blir klassisk hyttsill (sill tillagad i heta 

ugnar, stekt fläsk och isterband, bakad potatis. Efterrätt småländsk ostkaka med sylt och 

grädde + kaffe), underhållning, glasblåsning mm. 

Dag 2 

• Efter frukost och utcheckning från boendet så blir det en guidad rundtur i Mobergs-

Utvandrarnas fotspår. Vi åker buss till olika historiska platser och guiden är med och berättar. 

• Vi vänder hemåt och stannar i Växjö för en lunch, därefter besöker Växjö domkyrka och får en 

guidad tur. 

• Vi fortsätter färden hemåt och tar ett fikastopp på Rasta i Värnamo där du fikar på egen hand. 

• Vid kvällningen landar vi åter i Kinna, förhoppningsvis fulladdade med upplevelser! 

 

Bra att ha med på resan: 

• Gåvänliga skor och paraply/regntåliga ytterkläder 

 

Avresa tisdag 23 maj 2023, hemkomst onsdag 24 maj ca kl 19:30 

Påstigning: Kinna Lahalls bil 07:30. Andra påstigningsplatser efter överenskommelse. 

Pris/person: 2400:- 

 

I resans pris ingår: 

• Samtliga resor med bussen 

• Förmiddagsfika dag 1 (kaffe/te och fralla) 

• Lunch dag 1 och 2 inkl måltidsdryck 

• Middag (hyttsill) dag 1 (som dryck ingår vatten, övrig dryck betalas av resenären på plats) 

• Entréavgifter och guidningar enligt programmet ovan 

• Bussförare/Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund 

 
 Anmälan kan göras direkt till BTR Resor (sture@btrresor.se eller 070-593 72 76)  
Ange namn, adress, tel.nr samt e-post vid anmälan. 


