“Utvalda delar av Värmland” 23-25/5, 2021

Följ med på en tur till sköna Värmland och Karlstad. Vad sägs om Sliperiet i
Borgvik, Lars Lerins fantastiska konstmuseum eller Klässbols linneväveri?
Vi besöker dessutom skådespelerskan Gio Petrés hem på Sölje Herrgård.
Vi bekantar oss med Karlstad som stad och bor på det anrika stadshotellet där
Sola i Karlstad en gång arbetade. Vår guide lotsar oss genom dessa välfyllda
dagar. Tillsammans med oss upplever du utvalda delar av Värmland!
Dag 1
Avresa från Kristinehamn under förmiddagen. Vårt första stopp är Alsters Herrgård, Gustaf
Frödings minnesgård, där vi äter lunch. Vi får en guidning och hinner även med att gå runt
och titta i trädgården eller besöka hantverksbutiken. Vi fortsätter till vårt fina anrika hotell,
Elite Stadshotell, vackert beläget intill Klarälven och med närhet till många sevärdheter.
Efter incheckning väntar en guidad promenad med kulinariska smakprov från Värmland.
Middag äter vi på en av restaurangerna i inre hamn, ett populärt område runt hamnen som
innefattar moderna bostäder, restauranger och företag.

Dag 2
Idag ska vi bege oss västerut till det gamla brukssamhället Borgvik. Under 1800-talet
blomstrade järnbruket här vilket vår guide berättar mer om. Vi tittar även på Skans 113, ett
skyddsvärn som går genom Borgvik. Den uppfördes i början av 1940-talet och hörde till
rikets försvarslinje mot ett eventuellt anfall ifrån fienden. Vi avslutar vårt besök i Borgvik
med en guidad visning i konsthallen Sliperiet som drivs av musikern och gitarristen Oscar
Magnusson, även känd som en av medlemmarna i Sven-Ingvars. Vi åker vidare mot Glava där
vi besöker Sölje Herrgård, tidigare var herrgården knuten till bla både ett järnbruk och ett
glasbruk. Sedan 1972 har familjen Petré haft herrgården som bostad. Vi blir serverade lunch i
kafeét som inramas av gamla fotografier från Gio’s skådespelarkarriär och har vi tur så är
gårdsbutiken öppen. Vårt sista stopp för dagen gör vi på Klässbols Linneväveri. Vi får höra
om företagets historia samt besöka butiken. Kvällen och middag på egen hand

Dag 3
Efter en lugn och skön frukost promenerar vi till museiparken. Efter att den berömda
dansrestaurangen Sandgrund slog igen fick Karlstad en konsthall där konstnären Lars Lerin
har sin permanenta utställning. Han anses vara Nordens främsta akvarellkonstnär. Vi blir
guidade och får sedan tid att på egen hand njuta av alla målningar. Bussen går tillbaka tidig

eftermiddag via Pelargonmuseét i Niklasdamm. Här finns över 400 olika sorters pelargoner
samt café. Åter i Kristinehamn under eftermiddagen.
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busstransport Kristinehamn – Karlstad samt buss i Värmland enligt program
guidad visning på Alsters Herrgård
guidad smakpromenad i centrala Karlstad
besök och guidad tur i Borgvik
guidad visning på konstmuseét Sliperiet i Borgvik
besök och visning på Sölje Herrgård
guidad visning på Klässbols linneväveri
guidad visning på Lars Lerin museét
besök på Pelargonmuseét i Niklasdamm
två frukostbufféer
två luncher, en på Alsters Herrgård och en på Sölje Herrgård
en middag på lokal restaurang i Karlstad
måltidsdryck till luncherna och till middagen ingår 1 glas vin eller öl eller alkoholfritt
alternativ samt kaffe/te
färdledare från Specialresor
resegaranti från statliga resegarantin

•

Tillägg:
enkelrumstillägg i två nätter: 790:-

Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer information.
Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring.

Öppet köp t o m 22/3 2021
För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder
vi öppet köp. Det betyder att ni betalar in anmälningsavgiften enligt nedan, och att den
återbetalas om ni avbokar senast 22/3 2021.
Begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”.
Anmäl dig via telefon 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar stängt), eller på
vår hemsida www.special-resor.se . 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 boende med.

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.

Elite Stadshotellet Karlstad
Hotellet ligger vid Klarälvens strand i centrala Karlstad endast några steg från shopping och
nöjen och sevärdheter. Hotellet stod klart år 1870 och har renoverats i omgångar för att
behålla dess originaldetaljer. Hotellet är miljöcertifierat. I samma hus hittar man puben The
Bishop Arms som har Karlstads soligaste uteplats. Rummen är moderna och har skrivbord,
minibar, hårtork, värdeskåp, strykjärn/strykbräda samt dusch/wc.

Bussanslutning
Resan börjar i Kristinehamn, önskar du hjälp med att boka anslutning från någon annan ort
hör med oss för förslag.

Övrigt
På resan förekommer en del promenader, i lugn takt, och ibland på ojämnt underlag.
Kontakta Specialresor om du har frågor kring programmets upplägg.
Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om
antalet deltagare understiger 30 personer. Vi reserverar oss för eventuella program-, prisoch tidtabellsändringar utanför vår kontroll.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.
Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

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

