
PRIS:  3 850 KR
AVRESA:  5-6 SEPTEMBER 2022
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Förmiddagskaffe dag 1
• Lunch dag 1
• Del i dubbelrum inkl 2-rätters supé 

och frukost
• Hyttsill dag 2
• Visningar och entréer enligt pro-

gram
TILLÄGG
• Enkelrum 420 KR

PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Vaxholm 08:00
ÅTER: Vaxholm dag 2 ca kl 22:00

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll. 
Minsta antal deltagare är 25 personer.

RESEFAKTA

Småland Light
- med glaskonst, design och luffare
En upptäcksresa genom Småland där glaskonsten och luffartraditionen 
hänger samman på ett unikt sätt. Var kommer hyttsillen ifrån? Varför ska-
pades traditionerna just här? Det och mycket annat får vi veta på denna 
resa. Vi bor på Kosta Boda Art Hotel med sin färgsprakande design och där 
varje rum har sin egen formgivare. 
Smålands tradition och glasriket har en 
lång historia som sträcker sig till 1700-ta-
let. På den här resan besöker vi några av 
guldkornen där området i Kosta är det 
största. Vi börjar vår resa med förmiddags-
kaffe och så småningom lunch i muséet 
vid Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Efter 
lunch stannar vi i Åseda och besöker Hau-
ges Hantverksglas där Leif Hauge berättar 
om sin verksamhet och hur man kan göra 
ny glaskonst av återvunnet glas. Väl fram-
me i Kosta checkar vi in på Kosta Boda Art 
Hotel som tar emot med en enklare vis-
ning. Den som vill kan gå runt i området 
eller kanske ta en simtur i hotellets pool 
innan middagen.
Dag två inleder vi med besök i Boda Glas-
bruk där Hönsalottas luffarmuseum finns. 
”Snacke-Per” och ”Stolla-Hedda” kommer 
att berätta allt om hur luffartraditionen 

hänger ihop med glasbruken och varför 
den var så viktig. Efter visning och egen tid 
här bjuds vi på den traditionella hyttsillen 
innan vi far vidare till Pukeberg. Pukeberg 
är ett av Sveriges äldsta och mest välbe-
varade glasbruk. Idag finns flera verksam-
heter här med bland annat Riksglasskolan 
som lär ut glashantverk och formgivning 
men även flera konstnärsateljéer och bu-
tiker. Innan hemresa gör vi en avstickare 
till Kalmar slott som började byggas på 
1100-talet. Här får vi besöka slottets pa-
radvåning och höra om hur renässansfur-
star levde och verkade i de ståtliga rum-
men, om sovvanor, mat och dryck samt 
hur hovet fungerade. Nu återstår endast 
hemresan med ett eller ett par stopp och 
att smälta intrycken från två upplevelseri-
ka dagar

ANMÄLAN SENAST  1 AUGUSTI
SPF Seniorerna Vaxholm
Siv Cimrell
E-post:  siv@spf-vaxholm.se

VAR GOD ANGE EV MATALLERGI

BETALNING: Anmälan görs till förening-
en. Resebevis samt faktura skickas från 
Viatour Resor & Event AB (arrangör). För-
sta betalning är anmälningsavgift på 800 
kr, 10 dagar efter erhållet resebevis och 
slutbetalning 1 augusti 2022. Anmäl-
ningsavgift är er bekräftelse på bokad 
resa och återbetalas ej vid ev. avbokning.

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.

BRA ATT VETA:
Kalmar slott har dålig tillgänglighetsan-
passning då det är en gammal byggnad. 
En del promenader förekommer.

Researrangör: Viatour Resor & Event AB 08-739 32 00 - www.viatour.se


