RESEPROGRAM
AUGUSTI PÄRLAN
12 - 14 augusti 2022
Välkommen till en upplevelserik resa. En hel dag på Göta
Kanal, konst och kultur i Mora och Karlstad samt en
musikupplevelse på Dalhalla för att se Kristina från Duvemåla.
Dessutom, till ett fördelaktigt paketpris, mycket tack vare våra
föreningsmedlemmars ideella insatser. Du reser trivsamt och
komfortabelt med ett av Europas finaste och mest kompletta
veterantåg i stålkonstruktion. SJ-fordon från tidsepoken 1950 1968 med ellok som dragkraft, ett tidstypiskt SJ-nattåg från
1950-70 talet. I tåget ingår bland annat en klassisk
restaurangvagn samt en trevlig Clubvagn med barservering, 1:a
klass sittvagnar och bekväma sovvagnar. Under tågresan
serverar vi kompletta måltider i restaurangvagnen. Allt från
frukost, lunch till en tvårättersmiddag. Köket och maten har
fått gott betyg av våra tidigare resenärer.
Tåget avgår tidigt fredag morgon från Kalmar med en resa upp
till Mjölby, väl framme där kommer vi att bli upphämtade med
buss för att åka till Brunneby musteri för visning och
provsmakning. Vi kommer att stiga på båten M/S Wasa Lejon i
Borensberg och färdas en heldag på Göta kanal där vi bla
kommer att passera nio slussar och två akvedukter. Efter en god
natts sömn ankommer vi i till Mora och där blir det utflykt till
Zornmuseet och Nusnäsgården. På kvällen besöker vi Dalhalla
för att avnjuta en konsert med Kristina från Duvemåla. På
natten tar tåget oss ner till Karlstad där vi på morgonen
besöker Lars Lerins konsthall på Sandgrund och därefter en
busstur till Alsters Herrgård, Gustav Frödings minnesgård.
I resans paketpris ingår följande:
X Tågresa tur och retur enligt färdplan 1:a klass sittvagn med
reserverad plats.
X Sovvagns logi 2 nätter i 2-bäddskupé med komplett
bäddutrustning. Den som reser ensam kommer att bli
inkvarterad med någon annan ensamresande dam/herre.
X Måltider i restaurangvagnen på fram och återresa
( 3 frukost + 1 middag).
X Busstransfer Mjölby/Borensberg
X Besök på Brunneby Musteri där det bjuds på kaffe.
X Båttur med Wasa Lejon på Göta kanal och sjön Roxen
med lunch på båten. Vi får njuta av en härlig tur på kanalen
med trubadurunderhållning på kvällen tillbaka, under tiden
avnjuter vi vår middag på båten.
X Besök på Zornmuseet och Nusnäs dalahästtillverkning,
därefter lunch. Busstur till Rättvik där vi bjuds på
middag exkl. dryck. Bussen tar oss därefter till Dalhalla
för att njuta av konserten Kristina från Duvemåla.
X Busstur med guidad tur i Karlstad med besök hos Lerins på
Sandgrund. Turen går vidare till Gustav Frödings minnesgård
Alsters Herrgård med guidning på platsen och vi bjuds på
lunch i Karlstad. Middag på tåget på kvällen hem.
Möjlighet finns att stiga på i Kalmar, Nybro, Emmaboda,
Lessebo, Växjö och Alvesta.
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10 900 kr/person
För din bekvämlighet ingår det mesta i vårt paketpris.
Kalmar Veterantåg är researrangör och resan görs som
medlemsresa. Detta pris kan vi hålla endast tack vare
våra ideella arbetsinsatser.
Bokar gör du enklast genom att klicka på länken ”BOKA
HÄR och fylla i formuläret med * rutorna som är
obligatorisk information. Om din anmälan inkluderar flera
resande så skriv deras förnamn, efternamn, bostadsort och
mejladress. Därefter får du en bokningsbekräftelse från oss
via mejl och då betalar du in den obligatoriska
bokningsavgiften på 3 000 kr/ person. Resterande summa
på 7 900kr/person exkl. medlemsavgiften på 175 kr per
resenär för 2022 ska vara inbetald senast den 1 juli.
Vi reserverar oss för eventuell prisjustering.
Om ni är flera i ett sällskap så skriv gärna om ni vill sitta
tillsammans och ha sovkupé bredvid varandra. Det är
också viktigt att ange eventuell specialkost, allergier,
LDAP mm.
OBS Om du av någon anledning tvingas avboka din
resa före den 1 juli 2022 återbetalas bokningsavgiften
utan avdrag. Om en eventuell avbokning sker efter den 1
juli 2022 återbetalas 50 % av erlagt belopp, detta för att
täcka våra administrativa kostnader.
Frågor besvaras helst på mejl till
resor@kalmarveterantag.se eller på telefonnummer
0709 49 84 44 öppen vardagar 9-16 eller mobilsvar.
Vi följer lagen om GDPR.

Vänta inte med din anmälan,
begränsat antal platser

