
Dag 1. 

Vi lämnar Södermanland och styr kosan söder ut. Efter ca två timmar så 

tar vi dagens första stopp vid Tindered där vi tar vårt förmiddagsfika. Vi 

fortsätter på E22 ner mot Kalmar och Ölandsbron. Lunchen intas i 

Färjestaden, strax söder om brofästet på restaurang Kaj 4. Mätta och 

belåtna tar vår buss oss till Ölands turistbyrå där vi har möjligheten att 

plocka på oss broschyrer som kan vara till nytta på vår resa. Dagens 

nästa stopp blir vid Borgholms slott där vi både får guidning och egen tid. 

Ca kl 17.00 så checkar vi in på Hotell Strand där gemensam middag 

väntar. 

Dag 2. 

Vi startar dagen med ett besök vid Gärdslösa kyrka. Därefter blir det ett 

stopp vid Ölands muséum, Himmelsberga. Runstens Gård som har butik 

och lammuppfödning besöker vi innan bussen tar oss till Eketorps borg 

där vi får en guidad visning. Dagens lunch äter vi på Fågel Blå, Ottenby 

naturrum där vi även besöker Långe Jan. Gettlinge gravfält besöks på 

vägen till Capellagården i Vickelby där en guide väntar på oss. På 

kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 3. 

Vi beger oss norrut. Vi besöker Vedby ullcentrum, butik och industri. 

Byrums raukar besöker vi på egen hand. Därefter åker vi via Byxelkrok 

och Neptuni åkrar till Naturum Trollskogen. Lunchen blir i Byxelkrok där 

vi även får egen tid att strosa runt. Eftermiddagen avslutas med besök på 

Solliden där vi både får guidad tur samt egen tid. Gemensam middag på 

hotellet. 

Dag 4. 

Hemresan påbörjas efter en god frukost. Nu har vi tid till något extra 

stopp på vägen om så önskas.  

Vi åker upp genom Småland mot Vimmerby där vi äter lunch på Astrids 

Näs. Vi får även en guidad visning av Astrids barndomshem. 

Nu börjar sista etappen med bussen hem till Nyköping. 

Faktarutan: 
 

16-19 maj 
- 2020  

 
 
Pris:    5740 kr  
Enkelrumstillägg: 900kr 
 
I priset ingår: 
Bussresa 

Reseledare 

Helpension 
Entréer 

    
Avgångstider: 

Nyköping   07.30 
 

Beräknad hemkomst:        19.00 

  
Boende: 

Hotell Strand  

 
Med reservation för ev. ändringar 

Vi önskar en trevlig upplevelse med Bussbolaget Östergötland 

011-23 91 00  
info@busso.se  
www.busso.se 


