
 

Resa till Sveriges vagga – Västergötland 

31 maj – 2 juni 2022 

 

Följ med på en tredagarsresa till Västergötland. 

 Vi åker buss med Tobbes resor från Rättvik 07.00 tisdagen den 31/5, med påstigning 

i Leksand och Djurås. På vägen ner stannar vi för fikapaus med medhavd matsäck.  

Beräknad ankomst till Skara Stadshotell 13.30 där vi intar dagens lunch. På 

eftermiddagen kommer vi att guidas på Västergötlands museum, därefter har vi 

egen tid på museet och i Skara. 

Dag två besöker vi Varnhems klosterkyrka med guidning samt promenad till Kata 

gård. Vid Hornborgasjöns naturum finns möjlighet att ta en promenad. På väg till 

Gudhem kyrka och klosterruin passerar vi Ekornavallens gånggrifter. Vi stannar vid 

Falbygdens Ost, där vi äter en ostbuffé. Vi räknar också med ett stopp vid Gestilren. 

Dag tre torsdagen den 2/6 lämnar vi hotellet efter frukost med mål Husaby kyrka 

och källa. Tillfälle till fika på hembygdsgården innan vi åker upp på Kinnekulle och 

vidare till Forshems kyrka och gästgiveri som serverar Ramslöksoppa med tillbehör. 

Hemfärd går över Lindesberg där vi stannar för en fika. Beräknad hemkomst, till 

Rättvik klockan 20.00.  



Under bussfärderna kommer vi att passera många intressanta platser som vi 

berättar om i bussen. 

Preliminär kostnad 3100 kr /person med dubbelrum, enkelrumstillägg 850 kr. Priset 

är baserat på 27 deltagare, ju fler vi blir desto billigare buss. 

Bindande anmälan senast 30/4, till någon av nedanstående personer och insättning 

av 500 kr/person i anmälningsavgift till konto 8440–0 1 540 391 628. Eller swisha till 

Agnetha på 070–5160302. Glöm ej namn!    

 

 

Information om resan och dess program kan fås av ovanstående tre per 

Obs! Deltagare i Rättviks studiecirkel har företräde till resan. 

Information om resan och dess program kan fås av ovanstående tre personer. 

 

 

Åsa Björklund  Agnetha Wallander  Clemens Törnqvist  

070-3569811  070-5160302   070-4018358   

abjork36@gmail.com agnetha.wallander@telia.com                 clemens.tornqvist@pp.ephone.se 

  

I priset ingår; 

Buss 

Två övernattningar i dubbelrum på Skara stadshotell med 

frukost. Tillägg för enkelrum. 

Lunch på hotellet 31/5. 

Guidning på Västergötlands museum och i Varnhems 

klosterkyrka. 

Ostbuffé på Falbygdens Ost 1/6. 

Lunch på Forshems gästgiveri 2/6. 

Övriga måltider och fika ingår inte i priset. 

Vattenkokare finns på rummen så medtag gärna termos. 
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