
 

 

  Vi möter våren i Gränna – Visingsö  21 maj 2019                              

                                   
Enligt legenden skapades Visingsö när Jätten Vist slängde ut en grästuva i sjön Vättern för att hans 

gumma skulle ha något att kliva på. Liksom för tusen år sedan, sjuder tuvan än idag av liv! Här kan 

du njuta av historiska lämningar, vacker natur, konst och mycket mer! 

       

Avresa kl. 07.30 Resecentrum Gate 14 i Trollhättan,  

Avresa kl 08.00 Sjuntorpsskolan, Avresa kl. 08.15 Upphärad 

Idag ska vi bege oss till Gränna och Visingsö. Vi stannar vid Café Stadsparken i Jönköping 

för att dricka kaffe med smörgås. Resan fortsätter till Gränna där vi tar färjan över till 

Visingsö. Vi kommer ha bussen med oss över till Visingsö. Vi möter upp vår lokalguide Leif 

som kommer ge oss en guidad bussrundtur på ön (c:a 2 tim). Nu ska det smaka gott med 

middag och den avnjuter vi på Restaurang Solbacken som ligger i hamnen på Visingsö och 

har en härlig utsikt över Vättern och Gränna. 

                               

Efter middagen tar vi färjan tillbaka till Gränna, där vi får lite egen tid till att strosa runt på 

egen hand i staden (c:a 1 timma). Här kan vi ju passa på att handla med oss lite polkagrisar 

hem *mums*.  

Vi börjar vår hemresa och beräknas vara tillbaka kl 19.45 i Upphärad, kl 20.00 i Sjuntorp,  

kl 20.30 Trollhättan 
 

Anmälan till resan görs till: Bert Johansson tel: 0703-382518 eller  

Yvonne Olsson tel: 0702-750032 

Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a. allergier ber vi dig meddela detta direkt vid bokningen av resan. 

Betalningen oss tillhanda senast 31 mars 2019. 
Om ni önskar läsa vår GDPR policy så sänder vi den per post till Er. Ni kan även läsa vår GDPR policy på 

vår hemsida:  www.karlevertsbusstouring.se 
 

Pris: 860 kronor per person   
 

Ingår: Bussresa, Kaffe med köttbullesmörgås  

Färja Gränna – Visingsö t/r (bussen med ombord) 

 Lokalguide 2 timmar 

Middag inkl måltidsdricka och KRAV-märkt kaffe med hembakad kaka 

 Halstrad röding med farmors rom & hummersås, primörer, smör, bröd, sallad 

1 st dricka och 1 frukt på hemresan 

                                                  Hjärtligt välkomna! 
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