
Kanaltur mellan Borensberg och Berg, övernattning 
i Norrköping och besök i Rejmyre hantverksby.

Dag 1. Hemorten - Norrköping
Efter upphämtning i Västsverige stannar vi för 
morgonkaffe med vacker utsikt över Vättern. Sedan 
följer vi Vätterns östra sida och gör en snabbvisit i 
Motala där Göta kanal fortsätter sin tredje sträckning 
österut, genom Östergötland till utloppet i Mem. Vi 
fortsätter sedan med buss till Borensberg och går 
ombord på fartyget M/S Wasa Lejon som tar oss med 
på en 3,5 timmar lång kanal- och slussningstur. Vi 
serveras lunch ombord och kan njuta av landska-
pet som vi sakta glider förbi. Vi kommer till Berg 
efter att ha passerat ett antal slussar, och fortsätter 
åter med vår buss till Norrköping. Inkvartering på 
trevliga Comfort Hotel Norrköping, supermodernt 
i centrala stan. Gemensam trerätters middag. En 
trevlig kvällspromenad är det längs Motala ström och 
den fint bevarade industrimiljön.

Dag 2. Norrköping - Hemorten
Efter frukostbuffé och utcheckning far vi till Rejmyre 
och ett besök i hantverksbyn med Rejmyre glashytta. 
Brukets guide visar oss glasets mysterier, där vi följer 
glaset från den heta glasmassan till färdig produkt 
i fabriksbutiken. I Rejmyre har det vuxit upp en 
hantverksby kring glasbruket. Vi fortsätter därefter 
färden till naturskönt belägna Björke Vävstuga där vi 
får uppleva en 30-årig linneskåpslycka! På eftermid-
dagen påbörjar vi hemresan och bjuds på sen lunch 
innan vi lämnar Östergötland. Sedan är vi snart 
hemma igen efter ett par innehållsrika dagar.
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Utflykter ingår! Sveriges Blå Band 
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DETTA INGÅR:
• Bussresa

• Reseledare
• 1 natt i dubbelrum

• 1 frukost
• 1 middag
• 2 luncher

• 2 fika
• Kanaltur med slussningar

• Entréer
• Visningar

AVGÅR: 
Varberg 07.00, Kinna, 

Borås 08.45 - Ulricehamn. 
Kungsbacka - Göteborg 

07.00 

TILLÄGG: 
Enkelrum 290:-

Avbeställningsskydd: 150:-

2
dagar

2530
SEK


