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Smålandsturen 

  
 

Vi åker med buss från Småland för ett antal intressanta besök och trevliga upplevelser i där. 

Dag 1 

• Vi startar på morgonen och åker först till Ikeas museum i Älmhult där vi får en guidning och 

sedan möjlighet att titta på egen hand. Vi bjuder på fika i bussen på vägen dit. 

• Därefter beger vi oss till Huseby bruk där vi äter lunch och får en guidad tur samt ser oss 

omkring på egen hand. 

• Vi fortsätter till Växjö och det centralt belägna stadshotellet, där vi övernattar. På kvällen äter 

vi gemensam middag på hotellet. Innan middagen finns det en del egen tid för vila eller, varför 

inte, ta en titt på Växjö. Vi bor precis intill gågatan i staden. 

Dag 2 

• Efter frukost och utcheckning från hotellet så besöker vi Smålands museum med 

Utvandrarnas hus och glasmuséet. Där inleder vi med en föreläsning om emigrationen mm, 

sedan går man på egen hand och tittar. Guiden finns med på rundvandringen för ev frågor. 

• Vi tar lunchpaus i centrala Växjö på restaurang 4 Krogar som ligger vid Växjösjön, på vägen 

till domkyrkan. 

• Därefter går vi till Växjö domkyrka, där vi också får en guidning och samt möjlighet att gå runt 

på egen hand. 

• Vi påbörjar färden hemåt och tar ett fikastopp på Rasta i Värnamo där du fikar på egen hand. 

• Vid kvällningen kommer vi hem, förhoppningsvis fulladdade med upplevelser! 

• Alla besöksmål dag 2 ligger i centrala Växjö så vi räknar med att förflytta oss till fots.  

 

Bra att ha med på resan: 

• Gåvänliga skor och paraply/regntåliga ytterkläder 

 

Avresa tisdag 30 augusti 2022 kl 07:00, hemkomst onsdag 31 augusti ca kl 19:30 

Påstigning: Sätila (utsiktsplatsen vid kyrkan)  07:00. Kinna (Lahalls bil) 07:20 

Pris/person: 

2000:- Tillägg för enkelrum 430:-, anmälningsavgift 700:- Betalas mot faktura till BTR Resor. 

 

I resans pris ingår: 

• Samtliga resor med bussen 

• Förmiddagsfika dag 1 (kaffe/te och fralla) 

• Lunch dag 1 och 2 inkl måltidsdryck 

• Middag dag 1 (som dryck ingår vatten, övrig dryck betalas av resenären på plats) 

• Entréavgifter och guidningar enligt programmet ovan 

• Bussförare/Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund 

 

Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76). 

Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan. 
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