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                                                 13-14 juni 2017 

Tisdag 13 juni 

Avresa under morgonen från Löt med möjlighet till påstigning i Köpingsvik, Borgholm,  

Färjestaden, Kalmar m.fl. orter längs vår resväg. 
 

Efter påstigning och välkomnande ombord på vår bekväma helturistbuss reser vi norrut i vårt vackra land. 

I bussen sitter vi högt upp och här har vi fin utsikt över det grönskande försommarlandskapet.  

Längs vägen pausar vi för förmiddagsfika och efter ytterligare en stund pausar vi för lunchmöjlighet på 

trevlig restaurang. 

Framåt eftermiddagen når vi Karlstad och vårt hotell Clarion Hotel Plaza, ett fyrstjärnigt hotell beläget i 

centrala Karlstad. Här finner du bland annat vinkällare, gym och jacuzzibad. Under kvällen avnjuter vi en 

gemensam tvårättersmiddag och kaffe.  

Onsdag 14 juni 

Frukost på hotellet och utcheckning. 

Under förmiddagen beger vi oss till Lars Lerins permanenta konsthall Sandgrund. Här guidas vi och 

upplever också konsthallen på egen hand, i egen takt. Här finner vi förutom Lars Lerins fantastiska verk 

också ett café och en shop med bl.a. vykort, affischer och böcker av Lars Lerin.  

Granne med Sandgrund finner vi Värmlands museum, också det ett spännande besöksmål. 

Här kan den som önskar spisa lunch på egen hand innan vi, under eftermiddagen, äntrar bussen för 

hemfärd. Vi gör en mat-/kaffepaus under hemresan efter egna önskemål. 

Vi beräknar anlända Kalmar cirka 21.00 och Öland kort därefter med minnet av en härlig resa i bagaget. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Information 

Detta ingår i resans pris:, Bussresa i modern & bekväm helturistbuss utrustad med 

bekväma stolar, trepunktsbälten, toalett, kylskåp, DVD, eluttag & wifi. 

Erfaren och serviceinriktad chaufför & reseledare 

1 natts logi på Clarion Hotel Plaza inklusive frukost. 

Tvårättersmeny på hotellet inkl. kaffe. 

 Inträde & guidning på Sandgrund. 

  

 Bokning till Tomas Buss AB senast den 15 maj 

Boka via vår hemsida www.tomasbuss.se eller mejl info@tomasbuss.se  

Du kan också ringa på 0485-732 85 

Resan har ett begränsat antal platser. 

 

     Resa garanteras vid 25 resenärer 

Vi ställer lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet samt följer paketreselagen. 

Resans pris p/p i 

dubbelrum 2 050:- 

__________________ 

Resans pris p/p i 

enkelrum 2 350:- 
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