
 

   

  

 

 

  

  

 

 
 

 

Följ med oss ut i den svenska försommargrönskan tillsammans med landskapsarkitekt Janne och 

Mäster Claes! Vi tar del av unik trädgårdskunskap och njuter av fantastiska platser på vår rundresa 

med start i Stockholm och med övernattningar i både Mariefred och Vadstena. Visste ni till exempel 

att vi har en japansk trädgård i Sörmland? Och vi vågar lova att det blir en hel del glada skratt och 

många bra odlingstips längs med vägen. Varmt välkomna!   

Programpunkter, 4 dagar: 

• Vi lär oss mer om fickparker (pocket park) i 
centrala Enköping. 

• Vi besöker familjen von Ehrenheims hem på 
slottet Grönsöö, egendomen ligger vackert på 
en udde ute i Mälaren. Guidningen går genom 
slottsparken, kinesiska lusthuset och blomster-
gården samt delar av slottet. 

• Privat visning av Mäster Claes kuskbostad och 
trädgård på Skeppstads gård.  

• Besök på Julita Gård i Sörmland. Tillsammans 
med trädgårdsmästaren på plats lär vi oss mer 
om trädgården och godsets historia. 

• Guidning av Vadstenas historiska 
klosterträdgård som är 800 år gammal!  

• Besök i författaren Ellen Keys vackra hem på 
sydsluttningen av Omberg. Ellen på sin tid var 
även opinionsbildare och stred bland annat för 
kvinnors rätt till rösträtt. 

• Stadsvandring i Vadstena med Janne och 
Mäster Claes för de som önskar. 

• Trädgårdsföreningen välkomnar oss in i sin 
vackra stadspark i Linköping. 

• Besök och guidning på Billbäcks plantskola där 
man också kan handla. 

• Besök hos familjen som har anlagt en alldeles 
egen japansk trädgård i Sörmland! 

Förutom nämnda programpunkter inkluderar 

resan även: rundresa med turistbuss, tre 

övernattningar på 4* hotell i vald rumskategori 

inklusive frukost, lokalguider med expertkunskap 

om trädgård o historia, en kaffe med bulle, tre 

luncher, två middagar, måltidsdryck lunch; 

bordsvatten/lättöl och kaffe och till middagen 1 glas 

vin/öl eller läsk, resegaranti och en färdledare från 

Specialresor. 

 

Pris per person i dubbelrum: 9.290:- 

Enkelrumstillägg 3 nätter: 1.900:- 

Maxantal: 35 resenärer plus personal.  

Bussen har 50 sittplatser. 

 

 

 

Våra utvalda hotell 

Gripsholms Värdshus, Mariefred: 

www.gripsholms-vardshus.se 

Vadstena Klosterhotell i Vadstena:  

www.klosterhotel.se 

 

Från fickpark till slottspark… 

 Specialresors trädgårdsresa med ciceronerna Janne och Mäster Claes, 31/5-3/6 2021 

 
 

 

 

http://www.gripsholms-vardshus.se/
http://www.klosterhotel.se/


 

   

Vi erbjuder öppet köp fram till 100 dagar före avresan 

För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder vi öppet köp fram 

till 100 dagar före avresa. Avbokar ni minst 100 dagar innan avresa får ni alla era pengar tillbaka. För denna 

resa är det alltså öppet köp fram till 19 februari 2021. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt 

nedan, och att den återbetalas om ni avbokar före 19 februari 2021. Mer information bifogas vid bokning. 

 

Det är ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”, senast 2021-02-19, 

därefter i mån av plats. Anmäl dig via telefon 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar stängt), 

mejl till info@special-resor.se eller boka resan direkt via vår hemsida. Anmälningsavgiften är 10% av resans 

pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållet resebevis/faktura, resterande betalas senast 40 

dagar före avresa. Resebevis/faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats och kontrollera din 

skräppost ifall du saknar något från oss!  

 

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer 

samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. 

 

Tider 

31/5 Kl 08.00 avresa från Cityterminalen, Stockholm. 3/6 ankomst ca kl 19.00. 
Exakt information meddelas i det färdmeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.  
 

Avbeställning 

Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors 

särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). Med tillägget att ni har öppet köp 

enligt ovan. 

 

Övrigt 

Se över ditt Reseskydd, avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris. 

Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare 

understiger 25 personer. 

Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se (Inför resan) för mer information. 

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 

 

Välkomna med på resan! 

 

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:   

 

 

 

Romstadsvägen 2C 
653 42 Karlstad 
Tel: 054-18 89 00                  
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
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