
Resa med SPF Seniorerna Bråbo 2ll Visingsö! 

Datum: torsdag 19 maj 2022. 

Kl.07.15 avresa från Åby, Åby Arena. 
Kl.07.30 Norrköping, Resecentrum. 

Vi stannar eBer vägen 30 minuter på lämplig plats för aH inta 
förmiddagskaffe. 

Samtliga resenärer packar sin egen fikakorg med det man önskar. 

Kl.10.30 – 11.00 färja Gränna – Visingsö. 

Kl.11.00 – 13.00 guidad rundtur med bussen runt på Visingsö. 
Guide möter upp direkt då vi kommer över med färjan. Guide följer med oss i bussen 

på rundtur där vi får höra allt som är värt aH veta om Visingsö och dess historia. Vi 
åker både söderut och norrut på ön. Stopp vid eH par platser där vi sKger ur bussen. 
Tempelgården är en konsthall skapad av öns kända konstnär – Olle Krantz. Här ingår 

entré men vi får kika runt bland de vackra tavlorna på egen hand.  

Kl.13.00 – 14.00 dagens lunch på Restaurang Solbacken, Visingsö. 
Vi serveras vid bordet en hemlagad pannbiff med kokt potaKs, lök, gräddsås och 

lingon, bröd, smör, sallad, dricka. ETer maten får vi kaffe & hembakad kaka. 

Kl.14.40 – 15.10 färja Visingsö – Gränna. 

Kl.15.30 – 17.00 Gränna, fri 2d. 
Polkagrisens historia sträcker sig så långt Kllbaka i Kden som Kll miHen på 1850-talet. 
I dag finns det eH 25-tal olika smaker, en del sockerfria. Gemensamt för alla är dock 

aH de Kllverkas för hand precis som man gjorde från början på 1850-talets miH. Ni får 
1 Kmme & 30 minuter på egen hand i Gränna för aH flanera runt bland buKkerna. Här 

passar ni också på aH köpa er eTermiddagskaffet med något goH Kll. 

Kl.17.30 tar vi plats i bussen och rullar hem från Gränna. 

Runt kl.19.00 – 19.30 är vi åter igen vid respekKve hemort.   

I resans pris ingår: 
*bussresa, *färja Gränna – Visingsö T&R, *guidad bussrundtur på Visingsö,  

*dagens lunch, *entré Tempelgården, *fri Kd i Gränna. 

Pris vid 45 betalande är 620 /person.   
Pris vid 40 betalande är 660:-/person. 


