
Visingsö 2 dagar
- med Vadstena slott och kloster
Visingsö, denna pärla i mitten av vår näst största sjö, Vättern. Enligt säg-
nen ska jätten Wist och hans fru varit bjudna på gästabud på andra sidan 
Vättern. Wist kunde komma över med ett enda kliv men inte hans fru varpå 
Wist tog en bit land och kastade ut i vattnet. Tyvärr missade hon tuvan och 
drunknade vilket jätten Wist aldrig kom över under hela sin livstid.
Dag 1
Vår resa går söderut via Nyköping där 
vi stannar för förmiddagskaffe. Vi reser 
vidare mot Vadstena där vår guide mö-
ter upp för en historisk visning av både 
Vadstena slott och Vadstena kloster som 
fortafarande är verksamt. Varje år vallfär-
dar katoliker från hela världen hit för att 
träffa sina systrar och bröder. Efter lunch  
i Vadstena beger vi oss åter söderut via 
turistvägen till Gränna. Vi gör ett besök 
polkagriskokeri innan vi tar färjan över 
till Visingsö. Denna dag har vi fått många 
upplevelser  och intryck så vi åker direkt 
till hotellet där vi checkar in och äter vår 
middag. Kvällen ägnas åt egna aktiviteter 
med till exempel promenader eller kan-
ske låna en cykel på hotellet.

Dag 2
Vi äter frukost i lugn och ro på hotellet 
innan vi gör en guidad rundtur med buss 
på ön. Vi får bland annat se Kumlaby Kyr-
ka, Brahekyrkan och Näs slottsruin. Näs 
slott, även benämnd Visingsö hus i äld-
re källor, är en borgruin som uppfördes 
som kungaresidens under 1100-talet. 
Borgen var Sveriges första riksborg och 
användes under en tid som Sveriges riks-
bank. På 1300-talet pantsattes borgen av 
kung Birger Magnusson till Danmark och 
brändes ner samma år då kung Birger be-
fann sig i landsflykt. Efter rundturen på 
Visingsö har vi en stund egen tid i ham-
nen innan lunch. Mätta och belåtna  vän-
der vi åter mot fastlandet och beger oss 
sakta åter mot Stockholm. Vi stannar på 
vägen för frivilligt eftermiddagskaffe och 
bensträckare.

PRIS:  2 250 KR

AVRESA:  25 APRIL 2019
2 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Bussresa inkl färja
• 1 förmiddagskaffe
• 2 luncher
• 1 middag
• Del i dubbelrum inkl frukost
• Visning Vadstena slott och kloster
• Bussguidning Visingsö
TILLÄGG
• Enkelrum   210 kr

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Spånga Församlingshemmet
KL:   07:30
Åter ca kl   18:00
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

RESEFAKTA

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

ANMÄLAN SENAST 20 MARS
SPF Seniorerna Spånga
Lena Lindmark
Telefon: 070-867 47 17
E-post: lena.e.lindmark@gmail.com

Betalning till: Viatour BG 835-0928
efter erhållande av Resebevis

Sista betaldatum: 25 mars

BETALNING: Anmälningsavgift beta-
las senast 10 dagar efter erhållande av 
resebevis som företrädesvis sänds per 
epost. Slutbetalning senast 30 dagar 
innan avresa.

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.


