
 

 

Julmarknad på härliga Koberg den  

10 november 2022 

 

 

Som vanligt startar vi från våra hemdestinationer. Från Ingo-Tappen, Åkered, 

kl. 08.00 och från Frölunda Torg kl. 08.15. Efter ca 1½ timma är det dags för 

förmiddagsfika. Denna gång uppe på Älgens Berg, på Spiskupan. Därefter får 

vi en kort guidning på Kungajaktsmuséet. 

Stärkta till kropp och själ tar vi oss därefter ner till Prinsessan Desiree´s slott 

Koberg. 

Koberg är inte den största julmässan i Västergötland, men en av de 
exklusivaste. Slottet kommer att hålla sitt muséum med vagnar och 
seldon öppet under mässan. Här finns också ett café för den kaffe- 
törstige, liksom matbod med diverse läckerheter. 
 

             

Mätta på intryck, tömda kontokort och med trötta ben beger vi oss så till bussen. 

Påsar och paket stuvas in och vi börjar turen ner till världsmetropolen Sollebrunn. 

Där väntar en riklig och näringsrik lunch på det ärorika Gästgifveriet. Dock icke 

julbord, tyvärr, då julborden först börjar serveras vid månadsskiftet november/ 

december. Här byttes hästar och även passagerare ut för vidare transporter inom 

landet innan bilismen/bussturerna kom till. Här avslutar vi med eftermiddagskaffe 

innan vi startar hemresan. Jag lovar att maten är av 1:a klass! Har prövat många 

gånger!!!! 



 

 

 

 

Mätta och belåtna sätter vi oss återigen i bussen och vänder kosan ner mot Västra 

Frölunda. Vi beräknar att vara i Västra Frölunda ca kl. 17.00. Allt beror på trafikrytm 

och alla vägarbeten i Göteborg med omnejd. 

Resan kostar 695 kr/per person. Det inkluderar (förutom bussresan, även inträde till 

muséet med guidning, inträde till julmässan samt förmiddagskaffe uppe på ”Berget” 

samt lunch på Sollebrunns Värdshus. 

Anmälningar görs till Gunilla Swanteson Larsson, tel. 0707-343314 alt. 

selmaputte@gmail.com. Absolut senaste anmälningsdag är 2022-10-31, gärna 

tidigare. 

Varmt välkomna till en annorlunda 

Julmarknadsresa! 

Önskar 
Gunilla Swanteson Larsson  Thomas Norberg 
Reseansvarig/ordf. SPF  Buss- och idéspruta 
Näset Önnered   Nordia Buss 
Tel. 0707-343314   0702-927321 
 
 

 
 

mailto:selmaputte@gmail.com

