
 
Din forening forsøger igen at planlægge en tre-dages 
busrejse rundt om Vättern. 

Senest den 1. April 2017 skal vi vide, om du vil med.  

Vi gennemfører rejsen, hvis der den 1. april 2017 er mindst 

25 tilmeldte, som har betalt et depositum på 1000 kr. pr. 

person til foreningens konto 1551 7107110 

Foreningens tovholder: Dorte Demant, bestyrelsesmedlem i 

lokalafdelingen. Teknisk arrangør: Riis Rejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil med, kan du kontakte Dorte Demant på e-mail dortedemant@privat.dk  

eller på mobil 20978126. 

Foreløbigt program: 

Tirsdag den 22. August: Vi mødes tidligt på Humlebæk station og kører i bus til byen 

Vadstena, som ligger på østsiden af Vättern, hjemstedet for Birgittiner ordenen. Vi besøger 

klostret og slottet. 

Vi spiser aftensmad og overnatter hotel på hotel i Vadstena. 

Onsdag den 23. august: Efter morgenmad på hotellet fortsætter vi rejsen nord om søen. Gør 

stop ved Göta-kanalen og fortsætte videre mod Karlsborg fæstningen på vest siden af søen. 

Derfra videre mod Skövde i Västergötland, hvor vi spiser aftensmad og overnatter på hotel 

meget tæt på naturområdet Billingen. 

Vi er nu i det område mellem Vätteren og Väneren, der også kaldes Sveriges vugge. Det er 

også her Jan Guillous romantrilogi om tempelridderen Arn udspiller sig. 

Torsdag den 24. august: Efter morgenmad besøger vi Varnhem klosterkirke og domkirken i 

Skara. 

Derefter kører vi hjemover, med stop i naturskønne områder, måske også med stop i Borås, 

Sveriges svar på Herning hvad tekstilvirksomheder angår. Hjemkomst til Humlebæk station 

tidlig aften. 

Foreløbig pris: ca. 3700 kr. per person i dobbeltværelse ved 25 tilmeldte med halvpension. 

Halvpensionen gælder fra og med aftensmad den første dag til og med morgenmad den 

sidste dag. For ikke-medlemmer er prisen 3900 kr. Bliver vi flere, bliver prisen lidt mindre. 

Vi har rejselederassistance med hjemmefra. 

Prisen dækker alle udflugter eksklusiv entreer. Alle lovpligtige skatter og afgifter. 

Prisen inkluderer ikke frokoster, entreer, drikkevarer, rejseforsikring, 

afbestillingsforsikring. Foreningen vil sammen med rejsens pris opkræve beløb til entréer, 

som kommer til at indgå i programmet. Formentlig ca. 250 kr.  Dermed kan vi hurtigere 

købe entrébilletter på stedet. Tilkøbsmuligheder: 

Enkeltværelse 930 kr. 

Rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer: Kontakt Dorte Demant. 

 

Vil du med i bussen til Sverige og Vättern rundt 22. – 24. August 2017 
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