
Höstresa torsdag den 30 augusti
Slott & smaker i centrala Västergötland

Pris 875 kronor vid minst 40 bokade

Följ med på en genuin och förstklassig gastronomisk
upplevelse i centrala Västergötland och låt era smaklökar

stimuleras i fantastisk miljö.

Vi åker direkt till Ljung för vårt första stopp. Här välkomnas vi av 
Gäsene Mejeri och gör en ostprovning. Vi serveras kaffe och 
ostsmörgås och får möjlighet att botanisera i deras ostbutik där man
kan handla ost och andra delikatesser. 

Sedan åker vi vidare till Herrljunga där ett besök på Herrljunga 
Cider väntar. Vi får berättat för oss om företagets historia som 
härstammar från ett pubbesök i England, gör en rundvandring, provar
cider i Äppelboden och får tid för egna inköp. 

Efter ett intressant besök hos Sveriges mest populära cider beger vi
oss till Varaslätten och Bjertorp slott som är ett elegant 
herrgårdshotell från 1914, byggt i svensk jugendstil. 

Vi får lära oss mer om slottets historia och kan på egen hand strosa 
omkring i slottet innan vi sätter oss till bords för en tvårätters lunch
med kaffe och kaka. 



Bjertorp slott är vida känt för sin vällagade mat där stor vikt läggs 
på närproducerade råvaror. Restaurangen finns även med i anrika 
White Guide – Sveriges bästa restauranger och caféer. 

Efter det gemytliga slottsbesöket beger vi oss till nästa juvel på 
Varaslätten, nämligen Qvänum Mat & Malt. Bryggeriet och bränneriet
huserar i ladugården på Gategården, strax utanför Kvänum. Gården 
är belägen i den gamla byn Badene med anor från 500-talet. 

Här tillbringar vi eftermiddagen med bryggerivisning och provning av 
fyra sorters öl och en spritsort. Efter en händelserik dag i 
gastronomins tecken återvänder vi till Göteborg som vi beräknas nå 
cirka 19.00. 

Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika och ostprovning i Gäsene Mejeris 
ostbutik · rundvandring och ciderprovning på Herrljunga Cider · 
tvårätters lunch med kaffe och kaka på Bjertorp slott · 
bryggerivisning och provning av fyra sorters öl och en spritsort på 
Qvänum Mat & Malt · reseledare

NYTT
Avresa: Kungsbacka Tingberget Busshållplatsen Onsalavägen kl 
06.45, Lindome Coop Nära/Lindome Station kl 07.00, Kållered C 
Busshållplatsen kl 07.15, Mölndal, under Mölndals Bro, västra sidan 
om E6:an kl 07.15.

Hemkomst: ca kl 19.00. Anmälan: görs på SPFs medlemsmöte eller till 
Barbro Niklasson, tel 0707-57 12 34 eller e-post 
barbro.niklasson@telia.com

Sista anmälningsdag: fredag den 13 juli

OBS! Anmälan efter 13 juli är bindande

Faktura: skickas från researrangören Rolfs flyg och buss. Resenären 
ombesörjer betalning till researrangören.

Resevillkor för Rolfs flyg och buss villkor, vänligen läs på hemsidan: 

http://www.rolfsbuss.se/information http://www.rolfsbuss.se/villkor 



OBSERVERA SÄRSKILDA VILLKOR VID GRUPPBOKNING AV EGEN AVGÅNG: 

Vid anmälan av antal resenärer sänder vi en faktura på bokningsavgiften om 
200:- p.p. den ska betalas inom 10 dagar. Resterande betalning ska vara oss 
tillhanda senast 30 dagar innan avresa. Då ni är en fast grupp har ni möjlighet 
att ersätta en avbokad plats med annan medlem senast 2 dagar innan avresa. Vid 
avbokning är det full betalning som gäller när en anmäld person avbokas. Ett 
avbokningsintyg ges till den som blir sjuk och berörd tar sedan kontakt med sitt 
försäkringsbolag eller kortbolag (om resan är betald via Visa eller Mastercard). 


