Dag 1 Efter endt opsamling køres
med passende pauser via Øresundsbroen mod Markaryd, hvor vi starter
med at spise frokost. Efter frokosten
skal vi besøge Smålandets Elgsafari. I
safariparkens egne tog og med lokoføreren som guide kører vi gennem elgparken og bisonsletten og oplever de
prægtige dyr i deres eget miljø. Efter
denne oplevelse fortsætter vi Kalmar,
hvor vi bliver indkvarteret på vores
hotel. Passende pauser undervejs.
Kl. 19.00 er der middag på hotellet.
Dag 2 Efter morgenmaden skal vi en
tur til Øland. Vi starter med at krydse
Kalmarsund via broen, der blev indviet
i 1972 og i 25 år havde status som
Europas længste bro.
På Øland findes over 300 møller, og vi
besøger øens største mølle, der ligger
i Sandvik. Møllen er i 8 etager. Vi ser
på møllen udefra, imens rejselederen
fortæller om møllens historie.
Herefter fortsætter turen til Byrums
Raukar, et naturreservat med flotte
kalkstensskulpturer, der er skabt af havets bølger. Vi fortsætter til Borgholm,
hvor vi spiser frokost, imens vi nyder
udsigten til Borgholm Slotsruin, der
dateres tilbage til 1200-tallet. I dag
anvendes slotsruinen bl.a. til koncer-

ter og udstillinger.
Efter frokost fortsætter vi til Sollidens
Slot, der er den svenske kongefamilies sommerresidens. Slottet, der er
opført i italiensk stil, hører til Europas
yngre slotte, da det er opført i 1906.
Det er ikke muligt at se slottet indefra,
men vi skal opleve slotshaven, hvor
vi ser daværende Dronning Victorias
haveindretning inspirereret fra mange
dele af verdenen. Slotshaven ses på
egen hånd.
Efter denne oplevelse kører vi retur
til Kalmar, hvor vi ankommer kl. ca.
16.45. For interesserede vil rejselederen gå en lille byrundtur, hvor vi
bl.a. ser Domkirken, Rådhuset og de 3
charmerende nabohuse fra 1600 tallet, der i folkemunde går under navnet
trip, trap, træsko.
Dag 3 I dag skal vi på udflugt i Glasriget, der består af 15 større aktive
glasværker samt en række mindre
glashytter. Vi besøger Glasrigets ældste glasværk Kosta Boda, hvor vi skal
på en guidet rundvisning. Efterfølgende er der tid på egen hånd til evt. at
besøge de forskellige glas outlets.
Inden vi kører mod Kalmar spiser vi en
frokost i Kosta.
Efter frokosten går turen til Kalmar

Slot, hvor vi skal på en guidet rundvisning. En rejse tilbage til det 16.
århundrede med fortællinger om livet
ved hoffet. Kalmar Slot var i 1300-tallet rammen for en af de vigtigste politiske begivenheder i Nordens historie,
nemlig Kalmarunionen, der er en del
af Dronning Margrete 1s eftermæle.
Vi kører retur til hotellet, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen.
Dag 4 Morgenmad og tjek-ud. Herefter kører vil mod Bosjö Kloster med
passende pauser undervejs.
Vi starter besøget på klosteret med
frokost, hvorefter vi på egen hånd har
tid til at nyde de smukke haver. Midt
på eftermiddagen kører til Næstved,
hvor vi ankommer kl. ca. 18.00.
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SVERIGE - GLASRIGET OG ØLAND

Turen går til Småland i Sverige, der byder på både de typiske røde træhuse og store naturreservater. På rejsen bor vi på centralt beliggende
hotel i Kalmars gamle bydel i nærheden af både restauranter/cafeer
samt indkøbsmuligheder.
Udrejsen går via Markaryd, hvor vi skal på elgsafari og opleve de
prægtige dyr på tæt hold. Rejsen byder på besøg ved det kendte Kosta
Boda glasværk, der har haft gang i ovnene siden 1742. Vi skal også
besøge Øland, hvor vi bl.a. skal se den svenske kongefamilies sommerresidens Solliden Slot.Endvidere besøges Kalmar Slot. Hjemrejsen går
forbi Börsjö Kloster, hvor rosenhaverne står i fuldt flor.

Rejsefakta
4 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
14. - 17. august 2022
Pris pr. person i
delt dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg

kr. 5.740,00
kr. 1.090,00

Depositum: Kr. 1.500 senest 6/4 2022
Restbetaling: Senest 29/6 2022

Prisen inkluderer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bustransport i 4* turistbus
3 x overnatning
3 x morgenbuffet
4 x frokost
3 x middag
Elgsafari Marknaryd
Entre slotshaven på Sollidens Slott
Entré og rundvisning Kosta Glasbruk
Entré og rundvisning Kalmar Slot.
Entré Borsjö Kloster
Dansk rejseleder på hele rejsen
Lovpligtige skatter og afgifter

Om hotellet
First Hotel Witt
Södra Långgatan 42, S-39231 Kalmar
4* hotel centralt beliggende ved
domkirken i Kalmar. Det klassiske
hotel kan dateres tilbage til det 17.
århundrede. Værelserne er enkelt indrettede med skrivebord og tv. Badekar
eller brus, minibar og gratis WiFi.
Desuden restaurant samt bar/lounge.
Den 2-etagers bygning har elevator.

