
Upplev Västergötland genom en stimulerande resa med nya kunskaper från både 
fantasi och verklighet - en föreställning fylld av kärlek och dramatik. Vi bor högt 
upp på Billingen.

Västergötland 4 dagar
 - med Skara, Varnhem, Läckö slott och Karlsborg

FAKTA
ERT PRIS 5 450 KR
ORD PRIS:  5 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:   11 JUNI 2019
I PRISET INGÅR
•  Bussresa enligt program 4 dagar
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L) 
•  2 middagar (M)
•  Guidad tur i Arns fotspår dag 1
•  Utfärd dag 2 enligt program
•  Entré och  visning av Läckö slott    
   samt Rörstrands museum dag 3
•  Besök på Ryttmästarbostället &         
   Karlsborgs fästning dag 4

TILLÄGG
Enkelrum: 750 kr

HOTELL
First Hotel Billingehus
http://www.firsthotels.se

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

INFORMATION & ANMÄLAN
SPF Håbo
Kerstin Adestedt
Telefon: 070-346 08 90
E-post: kerstin.adestedt@gmail.com

ANMÄLAN ÖPPNAR MÅN 28/1 KL. 09:00
Vid anmälan vill vi att ni anger namn, 
adress, telefon, e-post, ev. allergi samt om 
ni vill bo i enkel- eller dubbelrum. 

BETALNING: Anmälningsavgift betalas 
inom 10 dagar efter ni erhållit resebevis. 
Slutbetalning 35 dagar före avresa.

Dag 1: STOCKHOLM - SKARA & VARNHEM
Vi reser från Bålsta söderut mot Västra Gö-
taland och medeltidsriddaren Arn Mag-
nussons hemtrakter. På vägen stannar vi 
för frivilligt förmiddagskaffe och smörgås. 
Vår guide möter upp i Skara under vår 
lunch och hälsar oss välkomna. I Nådens 
år 1150 invigdes Domkyrkan i Skara där 
vi gör ett besök. Vår guide berättar om 
kyrkan och vi gör sedan ett kortare besök 
på egen hand. Vi avslutar dagen med ett 
besök i Varnhems vackra klosterkyrka där 
historien om Arn utspelas. Vi gör även ett 
besök i Katas gård innan vi avslutar med 
middag på vårt hotell. (L, M)

Dag 2: KINNEKULLE, HUSABY, FORS-
HEM, FALKÄNGARNA
Vi beger oss mot natursköna Kinnekulle. 
Vi tar Vallevägen genom lövskogar och 
glittrande vatten. På vägen passerar vi 
bland annat Höjentorps slottsruin och 
Kungsbron som Karl XI lät bygga. Vi gör en 
kort vandring på det blommande Kinne-
kulle upp till utsiktstornet, en vandring på 
toppen av berget med utsikt åt alla håll. 
Under dagen besöker vi även Forshems 
kyrka med sina stenreliefer, Husaby Källa 
och Kyrka där Olof Skötkonung en dag för 
nära tusen år sedan lät döpa sig och Fal-
kängens hantverksby. Vi får se ”Gårdarna 
vid sjön”, Hellekis, Råbäck, Munkängarna, 
Trolmen Hjälmsäter och Blomberg. Efter 
en dag med många upplevelser återvän-
der vi till vårt hotell. (F, L)

DAG 3:  RÖSTRAND & LÄCKÖ SLOTT
Vi börjar dagen med en intressant visning 
av Läckö Slott. Nordens största torg hittar 
vi sedan i Lidköping. Här får vi tid till att 
äta lunch och strosa omkring en stund. 
Vårt nästa besök är Rörstrands museum, 
där vi får en guidad visning. Middagen 
intar vi på Götala herrgård innan vi åker 
tillbaka till vårt hotell. (F, M)

DAG 4: RYTTMÄSTARBOSTÄLLET,     KARLS- 
BORGS FÄSTNING & HEMRESA
Idag väntar en intressant tur till Ryttmäs-
tarbostället vid Simsjön strax utanför 
Skövde. Här får vi möta kavallerimajoren 
Bernhard Englund som berättar inlevel-
sefullt om våra gamla knektar och deras 
befäl. Verksamheten drivs idag av en ide-
ell förening och ordförande sen 2016 är ti-
digare arméchefen general Alf Sandqvist. 
Vi äter gemensam lunch för att sedan 
bege oss till Karlsborg, Europas största 
fästning. Här vid Vättern, på Vanäs udde, 
fanns ett miniatyrsamhälle med sjukhus 
och kyrka, avsett för kungafamilj, reger-
ing, guldreserv och kronjuveler vid krig. 
Vi får en guidad tur med buss samt egen 
tid på museet. Vi fortsätter resan hem till 
Stockholm och stannar på vägen för ett 
frivilligt eftermiddagskaffe. Åter Bålsta ca 
kl: 20.00. (F, L)

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  -  08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se
  i samarbete med Studieförbundet vuxenskolan

reser till

Kinnekulle

Varnhems klosterkyrka

Läckö Slott


