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    En annorlunda julmarknadsresa där  
vi besöker Hönsalottas Luffarmuseum  
      och får njuta av julen på Huseby  
                         9-10/11-2018 
 
06:40 Avresa från Hällestad kyrka 
07:00 Avresa från Mellangrind, uppsamlingsrunda 
07:30 Avresa från Bävervägen 
 
På resan ner mot Småland gör vi ett stopp längs vägen för att inta busskaffe och smörgås. 
Vårt mål idag är Sveriges största luffarmuseum som ligger i Boda. Luffarnas del av svensk 
historia var ingen idyll men innehåller många intressanta livsöden. Hönsalotta och Snacke-
Per tar emot och visar luffarkonst och hantverk, deras eget glasmuseum och berättar 
många dråpliga historier med bakgrunder från verkliga livet. Under några timmar bjuds vi 
på sång, musik och underhållning. Vi får också njuta av en rejäl småländsk buffé 
bestående av köttbullar, stekt fläsk, isterband och kroppkakor med alla tillbehör och 
därtill småländsk ostkaka och kaffe. 
 
Vi åker sedan vidare till Växjö där vi checkar in på Scandic 
Hotell och äter en gemensam middag. 
 
 
Lördagen den 10/11-2018 
Efter en god frukost packar vi in väskorna i bussen för att bege oss till det gamla godset 
Huseby. Här har man pyntat smycket gården inför julen. Idag öppnar julmarknaden som 
pågår här under nio dagar. Huseby jul är en av Sveriges populäraste julmarknader. Här 
finns 170 olika utställare, skickliga slöjdare, designers och spännande gårdsföretag med 
egentillverkade delikatesser. Vi har gott om tid att njuta av julens smaker och dofter. Vi 
vänder sedan hemåt och beräknar vara tillbaka i Finspång ca kl 20:00. 
 
Pris: 1 480:- / person, enkelrumstillägg 260:- 
Bussresa, bussfika dag 1, entré, buffé och 
underhållning på Hönsalottas museum, del i 
dubbelrum på Scandic Hotell med middag och 
frukost, entré Husebyjul. 
 
 
 

Välkommen att boka din plats hos Sten och Ewa Brandberg 
072-204 45 99 eller mejl  st.brandberg@telia.com 

Betalning för resan skickas till Barks Buss, bankgiro 596-0208 eller 
Swish 123 191 0439 senast den 9/10-2018 Vi skickar inte ut några inbetalningskort. 

Viktigt! Märk betalningen med namn och resa. Glöm inte att meddela ev specialkost. 
 


