
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Följ med på en oförglömlig resa genom Dalsland, Västergötland och Värmland. Vi bor bekvämt 

på Scandic Hotel i Karlstad, med vacker utsikt över Klarälven! 
 
Dag 1. – Håverud & Karlstad 
Efter upphämtning åker vi på vackra 
vägar mot Värmland. Vi stannar för 
bensträckare. Vi åker till Trollhättan där 
vi stannar på Saltes Krog där vi får en 
god lunch. Vidare går färden till 
Håveruds Akvedukt, där vi får egen tid 
att utforska. När vi når Karlstad, 
checkar vi in på vårt hotell, Scandic 
Klarälven. På kvällen samlas vi i 
hotellets restaurang för en gemensam 
middag. 
 

Dag 2 – Rottneros, Mårbacka & Lerin 
Efter en god hotellfrukost samlas vi i 
bussen och beger oss norrut och följer 

Mellanfrykens västra strand. Dagens 
första besök blir på Rottneros. Här på 
sagans Ekeby, bodde kavaljererna i 
”Gösta Berlings saga”. Vi strövar runt i  
parken och njuter av allt det vackra efter 
den guidade turen. Sedan fortsätter 
färden till Selma Lagerlöfs Mårbacka. 
Här föddes Selma år 1858 och hon dog 
också här 1940. Här börjar vårt besök 
med en lätt lunch innan vi ska få en 
intressant guidad visning. Selma 
Lagerlöfs hem står likadant nu som när 
hon levde, Här berättas det om hennes 
författarskap, men även om hennes 
engagemang i politik, jordbruk och 
företagande, och för freds- och 

kvinnosaken. Efter ett intressant besök 
har det nu blivit dags att återvända till 
Karlstad där vi ska besöka Lars Lerins 
Sandgrund. Vi börjar med en guidad 
visning i konsthallen där vi får se ett stort 
urval av hans målningar. Här finns även 
ett speciellt gästutställnings-rum där 
speciellt inbjudna konstnärer visar sina 
verk. Lars Lerin ses som en av Nordens 
främsta akvarellister. Han har även haft 
stora utställningar i Tyskland, Frankrike 
och USA.  På kvällen samlas vi för en 
gemensam middag i restaurangen. 
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Dag 3 – Klässbol & Arvika 
Efter en god natts sömn och en 
stärkande frukost har vi ytterligare en 
intressant Värmlandsdag framför oss. 
Dagens första besök är Klässbols 
linneväveri. Väveriet levererar till 
kungahus, ambassader och inte minst 
till den årligen återkommande 
Nobelfesten. Här får vi en intressant 
visning och tillfälle för lite shopping. 
Bussen tar oss vidare till Arvika, vackert 
beläget vid Glafsfjorden. Vi inleder 
besöket med en god lunch på Scandic 
Arvika. Därefter kan vi på egen hand 
shoppa loss i stans butiker eller ett 
besök i Trefaldighetskyrkan. Vid sjön 
Racken utanför Arvika samlades vid 
sekelskiftet framstående målare, vi kan 
beskåda deras verk på ett unikt 
museum – RackstadMuseet, där vi får 
en guidad visning. Färden går vidare via 
den lilla orten Brunskog, Gustaf 
Frödings bygd med b la sjön Vämeln. 
Åter på hotellet äter vi en gemensam 
middag. 
 

 

Dag 4. – Karlstad & Varnhems Kyrka 
Efter frukosten checkar vi ut och tar 
farväl av Karlstad. Vi tar plats i bussen 
och påbörjar vår hemfärd. Vårt första 
stopp är Varnhems Klosterkyrka där vi 
får en intressant guidning. Där efter går 
färden vidare till Hotell Björkhaga i 
Mullsjö, för god lunch. Mätta och belåtna 
fortsätter vi till Gunillaberg. På denna 
herrgård upplever man en egen värld 
skapad av den internationellt berömda 
konstnären Tage Andersen. Vi samlas 
åter i bussen och resan fortsätter 
söderut. Vi gör stopp för bensträckare 
och fikapaus på lämplig plats längs 
färdvägen. Hemorten beräknar vi nå ca 
kl 21. Vi tar farväl med härliga minnen & 
upplevelser i bagaget. 
   

HOTELL 
Scandic Klarälven ligger med ca 10 
minuters promenad från centrum och 
har en vacker utsikt över Klarälven. 
Hotellet har både restaurang och bar. 
 

 
*Med reservation för feltryck och 
ändringar! 

 
 

 
 

  

Pris: 4795:-/person 

Enkelrumstillägg: 990:-

I priset ingår:                                                       

● Resa i modern turistbuss

● 3 nätter med del i dubbelrum 
inklusive halvpension på Scandic 
Klarälven

● Lunch dag 1-4 

● Entré och guidning visning av 
Sandgrund Lars Lerin 

● Guidad visning, Rottneros Park

● Guidad visning, Mårbacka

● Guidad visning, Klässbols 
linneväveri

● Guidad visning 
Rackstadmuseet, Arvika

● Guidad visning av Varnhems 
Klosterkyrka

● Entré till Gunillaberg

● Reseledarservice

Påstigningsplats:

Dalby, Gästis

kl: 07.00 

 

Avresedatum  
30 juni – 3 juli 2020 
 

SPF DALBY -Anmälan till Märta Sjöberg tel: 070 – 820 96 65 eller via mejl: 
martasjoberg43@gmail.com senast den 24 april! 


