
                                         Gammeljul på Vadstena slott...
                                   3. - 6. desember 2008

Alle julens tradisjoner finnes i den gamle middel-
alderbyen Vastena i Sverige.
Et fantastisk julemarked avholdes i Vadstena Slott som
ble bygget av Gustav Wasa i 1545.
Her finner du vakker svensk julepynt i halm og never.
Nydelige linduker, varme votter i ull og skinn og selvsagt
“knyttede spetsar”, svenske kniplinger, som Vadstena
er viden kjent for.
Vi besøker Birgitta klosteret og senere på turen Gränna
og Falkøping.

Dag 1 – onsdag 3. desember
Vi reiser fra Skedsmokorset/bussterminalen kl. 09.00  og deretter fra Lillestrøm bussterminal kl. 09.15 i
moderne turistbuss og stopper underveis og spiser lunsj på Apertin Herrgård. I tillegg gjør vi et par andre
korte stopp før vi fortsetter videre til Vadstena hvor vi blir innkvartert på vårt hotell, Starby Kungsgård.
Hotellet ligger sentralt i Vadstena, så allerede første kvelden er det muligheter for en liten spasertur i den
julepyntede byen. Om kvelden går vi til dekket julebord på hotellet, med typisk svensk julemat som sild,
skinke og mye, mye annet godt. (Frokost, lunsj og middag inkl.)

Dag 2 – torsdag 4. desember
Etter frokost vil tidligere rektor ved Vadstena Folkehøgskole, Ingemar Lindârang, vise oss rundt i Vadstena
by. Vi besøker blant annet det gamle klosteret og får høre historien om hellige Birgitta og se Vadstena
Klosterkirke. Siden bestemmer du selv hvor mye tid du vil bruke på julepyntede butikker og utstillinger i
trivelige sentrumsgater og på selve julemarkedet “Gammeljul” på Vadstena slott. Det er kort avstand
mellom by og slott, så her kan man gå litt fram og tilbake. Vi håper at det også blir anledning til å besøke
Birgitta-klosteret og være med på søstrenes aftensang. Vi spiser felles middag på hotellet om kvelden.
(Frokost og middag inkl.)

Dag 3 – fredag 5. desember
Fredag morgen pakker vi bussenvår og tar farvel med Vadstena. Vi reiser videre til nabobyen Gränna.
Denne byen er mest kjent som polarforsker Adrees hjemby, og for sine røde og hvite “polkagriser”.
Vi skal oppleve begge deler. Vi får en omvisning på Grenna museum og får høre historien om den
berømte polarferden som endte så tragisk. Etter lunsj besøker vi Grennas Polkagriskokeri, og ser
hvordan de elegant lager sukkertøy og andre julegodter. Så går turen videre til Falkøping, hvor vi
skal besøke Falbygdens ost. Her har man (etter eget utsagn) “verdens lengste ostedisk”, og vi får
smake på noen av fristelsene! Om kvelden byr Bosse Møller, Hotel Falköpings hyggelige eier, på en
velsmakende middag. (Frokost, lunsj og middag inkl.)

Dag 4 – lørdag 6. desember
Etter en lang frokost drar vi innom Birgitta Nohlgren og hennes spennende butikk “Miljöshopen”. Deretter
setter vi kursen mot hjemlandet. Vi spiser lunsj på et hyggelig sted, før vi kommer til den norske grensen.
Underveis vil vi gjøre noen små stopp slik at de som ønsker det kan handle litt julemat m.m. før vi er tilbake
på Skedsmokorset på kvelden. (Frokost og lunsj inkl.)



    Teknisk arrangør:

Praktiske opplysninger:
Pris pr. person kr. 5.300.- som inkluderer:
- Hele rundreisen i moderne turistbuss fra/til Skedsmokorset
- 3 hotellovernatting i dobbeltrom med frokost
- Byvandringer, utflukter og kåserier i følge program
- 3 lunsjer
- 3 middager
- Inngangsbillett til Gammeljul i Vadstena
- Byvandringer og omvisninger i følge program
- Faglig reiseleder Grete Gulliksen Moe

Tillegg for  enkeltrom kr  600,-

Påmelding senest 15. oktober 2008

Prisen er basert på minimum 30 gjester.

Husk reise- og avbestillingsforsikring - kontakt ditt forsikringsselskap.

Vi forbeholder oss retten til prisendringer ved kursendring på svenske kroner samt
programendring.

Påmelding til:
Marie Louise (Vesla) Berg Astrid Skjeflo Else-Mari Kvarberg
tlf: 63 87 64 44 tlf. 63 87 64 95 tlf. 63 84 05 34
mobil: 99 46 26 77 mobil: 90 99 26 32 mobil: 91 19 63 67
marie-be@online.no astridskjeflo@tele2.no e-m.k@online.no
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