
Sommaren 2018 firar Eva Rydberg 60 år som 
artist och 25 år som chef på Fredriksdalsteatern i 
Helsingborg. Dessutom 100års jubilerar Fredriks-
dal som friluftsmuseum.

De jubilerar så det står härliga till när Fars lilla 
tös drar in över Helsingborg och vänder upp och 
ner på allt och lite till. I Fars lilla tös medverkar 
Anders ”Ankan” Johansson, Eva Rydberg, Birgitta 
Rydberg, Mia Poppe,Robert Rydberg, Fredrik 
Dolk mfl.

Ven är den charmiga ön mitt i Öresund, mellan 
Sverige och Danmark. Det är ett paradis med 
böljande sädesfält och ”backafallen”, strand-
linjen, som stupar ner i havet. Atmosfären är 
idyllisk med lugn och harmoni på den nästan 
bilfria landsvägen som sträcker sig tvärs över 
ön. Tack vare läget har ön ett särdeles gynnsamt 
klimat, närmast exotiskt, vilket är gynnsamt för 
öns odlare. Kontrasterna är stora och på flera 
sätt kan vi också märka att tiden stått still.

Dag 1  Hemorten - Helsingborg
Vi startar resan söderut och njuter av gott kaffe 
på en servering i lantlig miljö. Längs den långa 
kuststräckan finner vi flera smultronställen som 
bjuder allt från långa sandstränder till idylliska 
fiskebyar. Vi stannar till i Höganäs som har 
mycket att erbjuda. I Helsingborg bor vi på 
Clarion Grand Hotel. På Fredriksdals frilufts-
museum får vi en guidad visning i parken och 
äter sedan middag på Fredriksdals restaurang. 
På kvällen blir det nostalgi, energi och skratt-
garanti till en klassiker i sann  Fredrikdalsanda 
med Eva Rydberg.

Dag 2  Helsingborg - Ven - hemorten
Efter frukost far vi den korta sträckan till 
Landskrona och tar färjan till Ven, där öns 
buss väntar för att skjutsa oss på ön. Kafélivet 
blomstrar även på Ven och vi börjar med kaffe 
och bulle innan vi hör historien om Tycho 
Brahe och hans upptäckter inom astronomin. 
Restaurangen bjuder oss på lunch och däref-
ter får vi en visning av Sankt Ibbs kyrka med 
en strålande utsikt över Öresund. Vi avslutar 
med eftermiddagskaffe på Konstnärsgården 
Marielund. Färjan återvänder till Landskrona 
där bussen möter för hemresa. På hemvägen 
stannar vi för en bit mat.

2018 
Ven och Fredriksdalsteatern

5 augusti 
2018 

DETTA INGÅR:
• Bussresa

• Reseledare
• Logi i dubbelrum

• Frukost
• 1 lunch

• 2 middagar
• 3 fika

• Visningar
• Teaterbiljett

• Entréer
• Färja

• Transporter på Ven

AVGÅR: 
Borås 08,00 - Kinna - 

Varberg 09.45 - 
Falkenberg - Halmstad 

- Göteborg 08.30 - 
Kungsbacka 09.00

TILLÄGG: 
Avbeställningsskydd 120:-

Reseförsäkring: 145:-
Enkelrum: 330:-

2
dagar

0320-870 03 brunossons.com

Utflykter ingår!

3180
SEK

med Eva Rydberg
på Fredriksdalsteatern


