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Innehåll Dagsturer och kortresor

Idag är det 48 år sedan jag startade Rolfs Flyg & Buss. Det 
har varit många givande och roliga år, fyllda av glädje och 
upplevelser. När jag började 1975 körde jag bussen och guidade 
själv men sedan dess har vi blivit många fler – både resenärer 
och medarbetare. Idag är ni över 120 000 personer som reser 
med Rolfs Flyg & Buss årligen.
 
Gruppresor är ett fantastiskt sätt att resa. Upplevelser, 
avkoppling och nya vänner blandas i en härlig mix som ger 
minnen för livet. För att skapa den perfekta gruppresan krävs 
väl valda hotell, bra planering och kunniga reseledare. Hög 
kvalitet har varit vårt fokus sedan 1975 och är fortfarande det 
viktigaste för oss – nöjda kunder är återkommande kunder. 
I årets katalog hittar ni vårt stora utbud av resor och många 
spännande nyheter. Jag hoppas ni hittar just er drömresa och 
får en fantastisk upplevelse!

 Varmt välkomna ombord, nu upptäcker vi världen tillsammans! 
Läs mer på www.rolfsbuss.se

Rolf Karlsson

Resekatalogen 2023 Hitta din drömupplevelse
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
07.50 Kungälv, 08.00 Stenungsund och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika Sundsby 
säteri · lunch · eftermiddagsfika på Röe gård · 
reseledare
Avresedatum: 24/5, 5/7, 19/7, 26/7, 16/8

Bohuslän med tv-seriens Saltön och Lysekil

Via Kungälv och Tjörnbroleden åker vi till 
Sundsby säteri. Detta är platsen där Margareta 
Huitfeldt, en av Bohusläns mäktigaste kvinnor, 
bodde på 1600-talet. Vi får höra spännande 
berättelser om hennes liv på de sägenomspunna 
markerna och njuter av förmiddagskaffet med 
en härlig smörgås på det charmiga gårdskaféet. 
Vi fortsätter sedan vår resa mot Malö, Flatön och 
Ängön, där Evert Taube periodvis vistades och 
diktade många av sina mest älskade visor. Vi gör 
även ett stopp vid den före detta handelsboden. 

Resan fortsätter sedan mot Skaftö, där vi får 
en inblick i platser som inspirerat den populära 
tv-serien Saltön. I det idylliska Grundsund tar vi 
en promenad och ser på några av de platser där 
serien spelats in. Vi avnjuter en välsmakande 
lunch på Rågårdsviks Pensionat innan vi 
beger oss vidare till Lysekil där vi får höra om 

badortsepokens glansdagar. Dagen avslutas med 
ett besök på Röe gård där vi blir serverade den 
bohuslänska specialiteten äggost samt kaffe. Vi 
beräknar vara tillbaka i Göteborg cirka 19.00.

Följ med på en trevlig dagstur i vårt vackra Bohuslän där vi besöker charmiga platser 
såsom Sundsby säteri och Evert Taubes sommarpärlor Malö, Flatön och Ängön. Under 
dagen passerar vi miljöer som stått modell för den populära tv-serien Saltön och vi får 
även chansen att provsmaka den typiska bohuslänska specialiteten äggost.

Dagstur

fr 1 075:-
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Alaska 
sten- och blomsterträdgården på Nord Långö

Vi åker till Strömstad och stiger ombord på en 
båt som tar oss till Alaska på Nord Långö utanför 
Strömstad. Det var hit som guldgräverskan Hilma 
Wounsch-Svedal återvände och vid 60 års ålder 
skapade den fascinerande trädgården gjord 
av stenar, snäckor och cement. Stora tempel, 

valv, broar och soffor är bara några exempel på 
vad som finns att se. Här får vi förmiddagskaffe 
med smörgås innan vi åker vidare till Resö där 
stjärnkocken Dan Lexö serverar oss en läcker 
lunch. Vi ser oss omkring på den charmiga ön 
och fortsätter därefter till Vitlycke och beundrar 
hällristningarna som är ett av Unescos världsarv. 
Dagen avslutas med att vi åker längs en del av 
den vackra kustvägen i Bohuslän på väg hem till 
Göteborg.

Dagstur

fr 1 275:-

Strömstad & 
Blomsholm järnålderns historia

Avresedatum: 14/5, 8/8 Avresedatum: 29/6, 17/8

Under en trevlig dagstur i vackra Bohuslän 
upplever vi såväl historia som naturskönt 
landskap. Vi besöker järnåldersfornlämningarna 
i Blomsholm och avnjuter en lunch på restaurang 
Göstases i Strömstad. Sedan promenerar vi till 
det pampiga stadshuset där vi får en visning. 
Dagens sista stopp blir på Café Bronze som 
ligger i anslutning till Vitlycke museum.

Dagstur

fr 975:-

Dagstur

fr 1 375:-

Sälsafari 
i Kosterhavets nationalpark

Avresedatum: 3/5, 17/5, 21/6, 28/6, 3/7, 
12/7, 26/7, 2/8, 9/8, 23/8

Vi åker buss till Strömstad där vi kliver på en båt 
som ska ta oss till Sveriges västligaste fyrplats, 
Ursholmen. Längs vägen upplever vi den marina 
nationalparken, Kosterhavet, där vi beundrar det 
fantastiska fågellivet och ser nyfikna knubbsälar 
simma kring båten. På Ursholmen får vi en guidad 
vandring innan vi återvänder till Strömstad.
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RESFAKTA  
Ingår: Buss t/r · guidad båttur · förmiddagsfika
ombord på båten · lunch · busstur på Koster 
· guidad visning av Kosters trädgårdar · 
guidad visning på hembygdsmuseet · fika på 
tillbakaresan ombord på båten · reseledare
Avresedatum: 15/5, 29/5, 12/6, 19/6, 26/6, 31/7, 
7/8, 14/8, 28/8

Kosteröarna med Kosters trädgårdar

Vi startar från Göteborg och åker till Strömstad 
där vår båt väntar på att få ta oss med på 
dagens äventyr. Ombord får du höra om 
smugglarkungen Bremer och hans spännande 
äventyr under förbudsperioden medan du 
njuter av förmiddagskaffe och fralla. Om vädret 
tillåter besöker vi Sveriges västligaste fyrplats 
Ursholmen innan vi fortsätter till Sydkoster.

Efter en välsmakande lunch ombord är det 
dags att besöka naturum Kosterhavet där vi får 
kunskap om områdets rika natur och miljö med 
hjälp av akvarium, utställningar och film. Vi åker 
sedan på en guidad busstur längs Sydkosters 
idylliska vägar och stannar vid kyrkan samt 
vackra Kosters trädgårdar där vi får en guidad 
visning. Innan vi återvänder till vår båt som ska 
föra oss tillbaka till Strömstad gör vi ett stopp 
på hembygdsmuseet där vi får höra om Koster 
från förr. På båten tillbaka serveras vi kaffe och 
gott hembakat efter en innehållsrik dag. När vi 
kommit tillbaka till Strömstad stiger vi på vår 

buss för att påbörja hemfärden. Vi beräknas 
vara åter i Göteborg cirka 18.30.

På Kosteröarna får vi höra de spännande berättelserna om smugglarkungen Bremer 
och hans äventyr i Kosterhavets skärgård. Vi får besöka vackra platser som Kosters 
trädgårdar och upplever ett spännande besök på naturum Kosterhavet.

Dagstur

fr 1 475:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
07.50 Kungälv, 08.00 Stenungsund och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.
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Vandring Nordkoster 
saltstänkta klippor och bohuslänska idyller

Nordkoster, en del av de vackra Kosteröarna, 
bjuder in till en dramatisk naturupplevelse med 
havsnära vandring. På vår dagstur kommer 
vi att beundra de fantastiska omgivningarna 
och andas in den friska havsluften. Vi börjar 
resan norrut till Strömstad och går ombord på 

båten som ska ta oss till ön. Ombord bjuds vi 
på fika medan vi njuter av den härliga båtturen. 
Under cirka två timmars vandring får vi uppleva 
Nordkosters unika kustlandskap och den rika 
biologiska mångfalden innan vi pausar för en 
välsmakande lunch. Därefter har vi ytterligare 
cirka en timmes vandring framför oss innan vi 
återvänder till Strömstad där bussen väntar för 
att ta oss hemåt.

Dagstur

fr 1 275:-

Avresedatum: 25/5, 5/9

Vandring Ramsvik 
Ramsvikslandets naturreservat och charmiga Hunnebostrand

Ramsvikslandets naturreservat är ett riktigt 
vandringsparadis. Under en cirka tre timmars 
vandring med guide får vi njuta av den 
underbara miljön. Vidsträckta klippområden i 
röd bohusgranit, gröna kustängar, ljunghedar, 
beteshagar, ett rikt djur- och växtliv och inte 
minst intressanta spår från inlandsisen präglar 

det skiftande landskapet. Vi gör också ett stopp 
på Grosshamns fågelstation för en inblick i deras 
verksamhet. Från Ramsvikslandet åker vi till 
idylliska Hunnebostrand och äter en trevlig lunch 
innan vi tar en promenad i Udden skulpturpark, en 
fantastisk skulpturutställning där hav möter land. 
Här finns stenkonstverk av konstnärer från hela 
världen. Därefter har vi lite tid för egna strövtåg i 
Hunnebostrands pittoreska kvarter och bland de 
berömda sjöbodarna innan vi beger oss hemåt.

Dagstur

fr 995:-

Avresedatum: 21/6, 16/8
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Smaker av Bohuslän 
smaksensationer i Sveriges västligaste landskap

Vi tillbringar dagen i vackra Bohuslän och njuter 
av utsikten över släta kobbar och hav medan 
vi testar maträtter typiska för området. Dagen 
startar på Tavlebords Honungsgård där vi får lära 
oss mer om bin och deras samhällen medan vi 
avnjuter en förmiddagsfika. Därefter gör vi en 

honungsprovning. Vi åker vidare till Musselbaren 
i Ljungskile. Här berättar de allt om musslor och 
hur de odlas samtidigt som vi blir serverade en 
matig musselsoppa. Vi fortsätter sedan till Röe 
gård där vi får smaka på Bohusläns nationalrätt 
och en självklarhet på denna tur: äggost. Vår dag 
avslutas med ett besök på vingården Chateaux 
Luna strax utanför Lysekil där vi får prova deras 
egenproducerade viner tillsammans med tilltugg.

Avresedatum: 17/5, 14/6

Dagstur

 fr 1 295:-

Fjällbacka 
båttur i den bohuslänska skärgården

Fjällbacka skärgård anses av många vara 
världens vackraste. Efter en guidad promenad i 
det idylliska fiskeläget åker vi ut på en båttur i 
den spektakulära skärgården med sina många 
öar och höga rödskiftande klippor. Ombord 
serveras vi kaffe och hembakat, medan vår 

guide berättar om de platser vi passerar. Vi 
åker bland annat förbi Dannholmen, där Ingrid 
Bergman och hennes make Lars Schmidt hade 
sitt sommarställe. Andra öar vi ser är Hjärterön, 
Florön och Fläskön, där konstnären Lars Lerin 
har sitt sommarhus. Vi får också höra om 
sillfiske, stenindustri, skärgårdssmuggling och 
Evert Taube. Efter båtturen stiger vi i land vid
Tanumstrand hotell, där vi äter en välsmakande 
lunch innan vi reser tillbaka till Göteborg.

Avresedatum: 10/7, 9/8, 12/9

Dagstur

 fr 1 275:-
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Pater Noster
världsomtalad historisk ö 

Avresedatum: 19/7 Avresedatum: 27/6, 24/7, 22/8

Vi åker ribbåtar ut till Måseskär som är en av 
Sveriges vackraste och mest unika öar. Här 
står fyren Pater Noster som togs i bruk redan 
1868. På ön ligger också hotellet ”Ett hem vid 
horisonten” som utsetts till världens bästa 
hotellkoncept. Vi kommer att bjudas på en 
intressant rundvandring som avslutas med en 
riktigt fin lunch på ön.

Dagstur

fr 1 975:-

Dagstur

fr 1 375:- 

Dyrön & Åstol
idylliska skärgårdsmiljöer

I södra Bohusläns skärgård ligger Dyrön och 
Åstol, två små öar med stor charm. Vi upplever 
dessa skärgårdsidyller till fots och får från våra 
lokala guider höra intressanta berättelser om 
såväl då- som nutid. Under dagen äter vi gott på 
trevliga Trålverket och avslutar turen med bubbel 
och rökta räkor på Åstol.

Konstresa Tjörn
med Pilane och Skärhamn

Avresedatum: 14/6, 5/7, 16/8 Avresedatum: 21/6, 24/7

Denna resa är ett måste för den 
konstintresserade! Vi besöker den omtalade 
skulpturparken Skulptur i Pilane, där världskända 
konstnärer ställer ut varje år. Vi äter lunch på Salt 
& Sill på Klädesholmen och tar en promenad i 
skärgårdsidyllen innan vi avrundar dagen med ett 
besök i mysiga Skärhamn.

Dagstur

fr 1 075:-

Dagstur

fr 1 075:-

Tjörn
från Kyrkesund till Rönnäng

Vi tillbringar en heldag på fantastiska Tjörn, 
där vi får se några av de platser som satt ön på 
kartan, men även några gömda guldkorn. Här 
får vi lära oss om öns spännande historia och 
matkultur. Vi äter lunch på Sundsby säteri, provar 
lokalproducerad sill och avslutar med en guidad 
tur på en ekologisk odling i Rönnäng.
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Spa Marstrand 
Marstrands Havshotell

På Marstrands Havshotell, beläget precis vid 
havet, tillbringar vi avkopplande tid tillsammans 
i en vacker, harmonisk och lugn skärgårdsmiljö. 
Vi åker norrut till Marstrands Havshotell och 
börjar med att slå oss ner till bords för en härlig 
lunch. Sedan gör vi oss i ordning för att njuta av 

hotellets spaavdelning och gym. Vi väljer mellan 
varmt, kallt och bubblor i hotellets pooler och 
kopplar av i den nordiska bastun, bastuflotten 
eller på de varma hällarna på sälberget. Efter en 
härlig dag av total avkoppling är det dags att inta 
en tvårätters middag med inkluderat vinpaket. 
Därefter reser vi tillbaka till Göteborg.

Dagstur

fr 1 675:-

Avresedatum: 28/3, 25/4, 19/9, 17/10, 14/11

Marstrand
Västkustens pärla

Avresedatum: 26/7, 23/8 Avresedatum: 2/10, 16/10

Den anrika badorten Marstrand ligger 
längst ut i skärgården och präglas av idyllisk 
trähusbebyggelse och fästningen på öns topp. 
Under en guidad rundtur får vi en inblick i öns 
spännande historia. Dagen bjuder också på ett 
besök vid Ytterby gamla kyrka samt gemensam 
förmiddagsfika och välsmakande lunch.

Dagstur

fr 975:-

Dagstur

fr 1 895:-

Hummerfiske 
på Hönö

Vi åker till vackra Hönö i Göteborgs norra 
skärgård där vi ger oss ut på jakt efter havets 
svarta guld. Under en härlig tur till havs får vi 
vara med och både dra och sätta hummertinor 
enligt gammaldags metoder. Därefter blir det 
lunch på Klova Hamnkrog, och dessutom får vi 
kokt hummer att ta med hem. 
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RESFAKTA  
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika · lunch · 
entréavgifter enligt program · lokalguide · 
reseledare
Avresedatum: 22/5, 12/6, 3/7, 17/7, 7/8

Öckerööarna saltstänkta miljöer och skärgårdsliv

Vi reser med buss till Hisingens västligaste udde 
och tar bilfärjan till Hönö. Här inleder vi dagen 
med att avnjuta äkta Hönökaka innan vi träffar 
vår guide som berättar om ölivet. På Öckerö ser 
vi den gamla Mariakyrkan och hembygdsgården 
med genuin skärgårdsmiljö från 1800-talet. I 
gästhamnen på Hälsö gör sig doften av tång 
och saltvatten ständigt påmind och de trånga 
små gränderna runt det gamla varvsområdet 
påminner om en tid, då ön var en av de mest 
tongivande båtbyggarplatserna på Västkusten. 
Längst i söder ligger genuina Fotö med typisk 
skärgårdsbebyggelse och vid Hönö Klåva hamn 
ligger Tullhusets fisk- och skaldjursrestaurang 
där vi avnjuter dagens lunch. Restaurangen 
har en fantastisk utsikt mot Vinga fyr och som 
närmsta granne hittar vi Fiskemuseet. Här gör 
vi också ett besök och får se samlingarna om 
öbornas leverne förr och idag.

Göteborgs norra skärgård brukar sammanfattas till Öckerööarna som likt ett pärlband 
ligger mellan Vinga i söder och Marstrand i norr. Här lär vi oss om dåtid och nutid på 
öarna Hönö, Hälsö, Öckerö och Fotö och njuter av den storslagna naturen.

Dagstur

fr 975:-

Avgångstider: 07.15 Ulricehamn, 07.45 
Borås, 08.15 Landvetter, 08.45 Göteborg 
och ytterligare ett fåtal orter i södra 
Sverige.
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Mikrobryggerier 
i Göteborg

Under denna spännande dagstur åker vi runt 
i Göteborg, där vi besöker tre mikrobryggerier. 
Vårt första stopp för dagen är Majornas Bryggeri 
där det blir provning av tre egenproducerade 
ölsorter med en provsmakningsledare. Färden 
fortsätter till Hisingen för att besöka Två Feta 

Grisar Bryggeri. Efter ett kort besök i bryggeriet 
bjuds det på en lunchupplevelse i form av en 
kombination av mat och deras egenproducerade 
öl. Efter lunchen beger vi oss vidare till Spike 
Brewery i det anrika slakthusområdet i 
Gamlestaden, för vårt tredje och sista besök för 
dagen. Under rundvandringen bjuds det på tre 
sorters öl från deras sortiment med passande 
tillbehör. 

Dagstur

fr 1 675:-

Avresedatum: 12/4, 17/5, 20/9, 18/10

Göteborg
stadsvandring och historia

Idag tittar vi lite närmare på Göteborg och får 
höra spännande historia varvas med säregna 
och roliga berättelser om och kring vår vackra 
västkustmetropol. Vi ser gömda och glömda 
sevärdheter samtidigt som vi naturligtvis får 
lära oss mer om de mycket väl synliga och 

kända. Vad hade Sveriges näst största stad varit 
utan holländarna, varvsindustrin, Nils Ericson 
och Feskekôrka? Vi åker färja till Klippans 
kulturreservat där vi gör en rundvandring och lär 
oss mer om järnvägens betydelse för stadens 
utveckling. Dagen rundas av med en tur upp i 
den ikoniska byggnaden Läppstiftet. Från högsta 
våningen får vi en magnifik utsikt över staden 
och många av de områden vi besökt under dagen.

Dagstur

fr 495:-

Avresedatum: 9/6, 7/7, 4/8
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Onsalahalvön
en resa från himmel till hav

Avresedatum: 9/5 Avresedatum: 20/6, 18/7

Vi åker till rymdobservatoriet i Onsala där man 
bland annat studerar stjärnornas födelse och 
död. Här får vi en guidad tur innan vi beger oss 
till restaurang Stallbacken för lunch. Vi tar oss 
därefter till Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala för 
en guidad visning och avslutar sedan dagen med 
en fika i museet.

Dagstur

fr 875:-

Dagstur

fr 1 075:-

Älgsafari
skogens konung på nära håll

På Smålandets älgsafari får vi möta skogens 
konung på nära håll när tåget tar oss fram på 
slingrande skogsvägar i safariparken. Utöver 
älgar möter vi även amerikanska bisonoxar. 
Efter safarin avnjuter vi en härlig lunch på 
idylliska Gräddhyllan Lantcafé.

Fallens dagar 
stadsfest i Trollhättan

Varje år sedan 1959 har Fallens dagar anordnats 
i Trollhättan med musik, roliga aktiviteter och 
underhållande framträdanden. Under dessa 
dagar kan du se fallpåsläppet, ett fantastiskt 
skådespel där 300 000 liter vatten i sekunden 
strömmar ner i den annars tomma fallfåran. Vi 

åker nordost via Lilla Edet till Hunneberg där 
vi äter gemensam lunch. Sedan åker vi vidare 
till Trollhättan och Sveriges äldsta stadsfest. Vi 
börjar med att promenera till Trollhättefallen, 
Göta älvs naturliga fallfåra där vi bevittnar 
vattensläppet. Därefter har vi fri tid att 
botanisera bland stans många festligheter innan 
vi, framemot eftermiddagen, beger oss hemåt 
mot Göteborg.

Dagstur

fr 745:-

Avresedatum: 21/7, 22/7
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RESFAKTA  
Ingår: Buss t/r · lunch på Brasserie Winn · 
inträde och guidning på Sandgrund · reseledare
Avresedatum: 25/3, 1/4, 8/4, 22/4, 29/4, 3/5, 6/5, 
13/5, 20/5, 3/6, 15/6, 4/7, 15/7, 26/7, 2/8, 12/8, 
27/8, 3/9, 9/9, 16/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 
28/10, 4/11
Speciellt: Avresan den 3/6 och 9/9 avgår från 
Stockholm.

Sandgrund Lars Lerins fantastiska akvareller

Vi åker norrut via Lilla Edet och Trollhättan. 
På vår färd genom Dalsland stannar vi för en 
paus nära Brålanda. När vi når Karlstad äter vi 
gemensam lunch på Brasserie Winn. I lunchen 
ingår både förrätt, huvudrätt, efterrätt och kaffe. 
Efter lunch besöker vi Sandgrund som sedan 
2012 är Lars Lerins egen konsthall och som 
lockar besökare från hela Sverige. Det före detta 
danspalatset vid Klarälven hade en storhetstid 
under 1970-talet då det gästades av dansband 
fem dagar i veckan. 

Under eftermiddagen får vi en guidad rundtur i 
dessa öppna och ljusa lokaler och får lära oss 
mer om Lerins konst. Han anses vara Nordens 
främsta akvarellkonstnär och på Sandgrund 
finns hans permanenta utställning. Lars Lerin 
har medverkat både i Sommar och Vinter i P1 
och i sin egen tv-serie på SVT, Vänligen Lars 
Lerin. Sandgrund gästas årligen av ett antal 
gästutställare i Vita rummet på konsthallen. 

Besök till gästutställningarna ingår i den 
ordinarie entrébiljetten till Sandgrund. Under sen 
eftermiddag beger vi oss hemåt och på vägen 
tillbaka stannar vi för en paus nära Brålanda. Vi 
beräknas vara tillbaka i Göteborg cirka 20.00. 

På denna härliga dagstur till Karlstad besöker vi Lars Lerins Sandgrund där vi får en 
guidad rundvisning bland konstsamlingarna.

Dagstur

fr 975:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 07.30 
Göteborg, 08.00 Stenungsund, 07.00 
Stockholm, 08.30 Västerås, 09.55 Örebro 
och ytterligare ett fåtal orter i mellersta 
Sverige.
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Brigadmuseum 
en tidsresa från 1945 till 1991

I Karlstad hittar vi den spektakulära byggnaden 
som hyser Brigadmuseum. Huset har ett 
attraktionsvärde i sig med sin stjärnform 
och fasad i förzinkad plåt. Vårt besök börjar 
med lunch i museets kafé där vi serveras en 
krämig pastasallad med varmrökt lax och 

pepparrot. Därpå upptäcker vi det militära 
upplevelsemuseet, och genom att höra, känna, 
lyssna, läsa och se, tas vi med på en tidsresa 
från 1945 fram till 1991. Efter rundvandringen 
inne på museet ger vi oss ut i centrala Karlstad 
för en stadspromenad. Tillsammans med en 
lokalguide får vi se och höra mer om historien i 
den forna värmländska militärstaden. Vi bjuds på 
eftermiddagsfika på Brigadmuseets kafé innan 
det är dags att resa tillbaka mot Göteborg.

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 7/6, 10/8

Gammelvala
hembygdsfestival i Värmland

Vi reser norrut och stannar för en 
förmiddagskaffe med smörgås på Tössestugan 
utanför Åmål. Vid lunchtid anländer vi till 
Brunskogs hembygdsgård där man sedan 
1963 arrangerar Gammelvala. ”Gammelvala” 
betyder den gamla världen, och under denna 
anrika hembygdsfestival vrids klockan cirka 

150 år tillbaka i tiden. I den vackra miljön vid 
sjön Värmeln ser vi bland annat arbetet med 
att bereda lin, karda ull, spinna, väva, baka, 
bränna tjära, slå rep och mycket mer. På avresan 
23/7 är det ”Trädgårdsdag och folkmusik” och 
på avresan 25/7 ”Husmödrarnas dag”. Med vår 
matbiljett kan vi välja mellan flera olika rätter till 
lunch. Efter en innehållsrik dag påbörjar vi under 
sen eftermiddag vår hemresa.

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 23/7, 25/7



16 www.rolfsbuss.se www.rolfsbuss.se

Kosläpp 
Dalsland vårtecken och gårdsluft

Avresedatum: 30/4

Upplev våren på Evenstorps gård i Dalsland 
där vi får se kornas glädje när de släpps ut i 
hagarna. Här kan man besöka gårdens djur och 
köpa produkter i gårdsbutiken. Vi njuter av en 
härlig lunch gjord på gårdens eget nötkött och 
endast 200 meter bort kan man besöka en av 
Dalslands mest gåtfulla hällristningar.

Dagstur

fr 595:-

Avresedatum: 6/5, 18/5, 25/5, 1/6, 10/6, 
17/6, 1/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 
9/9, 23/9

Dalslands kanal  
Håverud – Baldersnäs

Dalslands kanal anses av många vara en av 
Sveriges vackraste vattenvägar. Vi reser norrut 
och vid Hamrane Bak- och Kaffestuga gör vi 
vårt första stopp. Här blir vi serverade den 
dalsländska specialiteten klengås med kaffe. 

Vi fortsätter till Håverud där vi går ombord på en 
kanalbåt som ska ta oss på en naturupplevelse 
genom kanalen och dess spegelblanka sjöar. I 
Håverud ser vi den berömda kombinationen av 
landsvägsbro, järnvägsbro och akvedukt. På vår 
resa genom slussarna blir vi serverade lunch 
innan det är dags att kliva av vid Baldersnäs 
Herrgård. Vid herrgården och dess vackra 
park tillbringar vi sedan eftermiddagen bland 
trevliga hantverksbodar och avslutar dagen med 
hembakat fika innan vi beger oss hemåt.

Dagstur

fr 1 375:-

Dressin 
Dalsland skog och natur

Avresedatum: 13/6, 7/7, 28/7, 22/8

Vi inleder med lunch vid sjön Lelång innan 
vi påbörjar vår härliga dressintur. Vi färdas 
genom varierande landskap där den ena vackra 
vyn avlöser den andra. Under turen finns det 
möjlighet att stanna för bad, fikapaus och för 
att njuta av omgivningarna. Efter en härlig dag i 
naturen återvänder vi till Göteborg.

Dagstur

fr 1 175:-
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Göta kanal Sjötorp – Lyrestad – Töreboda

Denna härliga utflykt börjar med att vi åker 
norrut tills vi når Sjötorp vid Vänerns östra 
strand. Här stiger vi ombord på den prisbelönta 
kanalbåten M/S Bellevue, som är byggd på 
1920-talet och har renoverats för att erbjuda en 
komfortabel resa med bevarad historisk charm. 
När du kliver ombord blir du en del av en annan 
värld. Stress och måsten lämnas kvar i land och 
du kan gå ner i varv medan båten lägger ut och 
sedan glider fram i majestätiskt lugn. 

Ombord finner vi allt vi behöver för en bekväm 
resa, inklusive en kafeteria, en restaurang och en 
bar. När vi avgår 10.30 serveras vi en läcker fika, 
perfekt för att njuta av den vackra omgivningen 
och den härliga sjöluften. Vår kapten bjuder på 
intressanta historier om den berömda kanalen 
medan vi kryssar mot Töreboda. På vägen dit 
intar vi också en välsmakande lunch ombord. 
Under eftermiddagen passerar vi ett flertal 
slussar och beundrar det vackra landskapet. 
Efter en härlig dag når vi Töreboda, där vi möts 

av vår buss och påbörjar vår resa tillbaka till 
Göteborg som vi beräknas nå cirka 18.30.

Ombord på kanalbåten M/S Bellevue upplever vi Göta kanal mellan Sjötorp och Töreboda. 
Kanalen som invigdes 1832 blev Baltzar von Platens livsverk och är en av Sveriges största 
sevärdheter. Under resans gång passerar vi sexton slussar.

Dagstur

fr 1 375:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
07.45 Lerum, 08.10 Alingsås och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika och lunch 
ombord på kanalbåten M/S Bellevue · guidad 
båttur 
Avresedatum: 20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 17/6, 1/7, 
8/7, 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 26/8, 2/9
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Läckö slott
Vänerns pärla och Rörstrand Museum

Dagens första besök gör vi på Närebo Gårdsbutik 
& Restaurang där vi serveras förmiddagsfika 
och tittar på lokala varor och delikatesser i en 
härlig miljö nära naturen. Vi fortsätter sedan till 
Rörstrand Museum för en guidad rundtur och 
besök på Iittala Outlet. Därefter går resan vidare 

till Spikens fiskeläge för en lunch på Spikudden 
Rökeri vid Vänerns kant. Efter lunch är det dags 
för dagens höjdpunkt, Läckö slott. Med sin 
medeltida grund och välbevarade barockprakt 
är Läckö slott utsett till landets vackraste slott. 
Här får vi en guidad tur i det sagolika De la 
Gardieslottet och lär oss mer om dess historia. 
Innan vi åker tillbaka till Göteborg får vi tid för att 
på egen hand utforska naturum Vänerskärgården 
och ta en eftermiddagsfika.

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 2/5, 17/5, 30/5, 11/7, 8/8, 22/8

Vänerskärgården
Torsövargar, sotepinnar och Koffa

Under en heldag besöker vi natursköna Torsö 
med Fågelö och Brommö. Tillsammans med 
Kinnekulle har området runt Torsö och Brommö 
utsetts till biosfärområdet Vänerskärgården av 
Unesco. Här finns drickbart Vänervatten, tysta 
zoner, natur- och kulturrikedom. En av dagens 

höjdpunkter blir besöket på den bilfria ön 
Brommö som nås genom en kort färjeöverfart. Vi 
besöker Fågelö kapell med sjömanskyrkogården, 
Torsö hembygdsmuseum och Torsösnipans 
vänners båtbyggeri. Efter en innehållsrik dag 
som även inkluderar hembakt fika på Torsöns 
prisbelönta bygdegård och en gemensam 
lunch med lokala smaker vid vattnet i Laxhall, 
återvänder vi hem till Göteborg.

Dagstur

fr 1 675:-

Avresedatum: 14/6, 23/8
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Vallevandring 
vandring i vacker natur och Varnhems klosterkyrka

På denna tur upplever vi Varnhems klosterkyrka 
och vandrar på vackra leder i ett sjörikt och 
böljande landskap. Under maj månad står 
tusentals vilda körsbärsträd i blom och i juni 
njuter vi av försommarens blomsterprakt. Vi 
åker mot Skara och intar fika innan vi gör ett 

besök i Varnhems klosterkyrka där vi hittar de 
äldsta spåren av kristendom i Sverige. Därefter 
vandrar vi runt Klostersjön och får höra om sjöns 
kulturhistoria. Vi åker vidare på Vallevägen som 
kallas för världens vackraste väg och stannar vid 
Flämslätt Stifts- och kursgård för att äta lunch. 
Sedan ger vi oss ut på vandring vid Flämsjön 
genom Eahagen-Öglunda ängars naturreservat. 
Efter en härlig dag i naturen beger vi oss hemåt. 

Dagstur

fr 875:-

Avresedatum: 17/5, 5/6

Vandring Kinnekulle
det blommande berget

Enligt Carl von Linné var Kinnekulle ”en plats 
bland de märkvärdigaste i riket” och det är inte 
så konstigt att platåberget har utnämnts till 
en av Sveriges vackraste platser. Att ta sig runt 
på Kinnekulle till fots är ett fantastiskt sätt att 
uppleva den underbara naturen och här finns 

något att beundra under alla årstider. På vår 
dagstur får vi njuta av storslagna vyer och den 
magiska naturen med sina sällsynta växter, som 
bland annat den vackra och goda ramslöken 
samt ett flertal olika orkidéer. Kinnekulle är 
också rikt på historia – ingen annanstans
ligger så många medeltida kyrkor så tätt som 
här, och längs Vänern kan man se de ståtliga 
herrgårdarna och säterierna. Vi erbjuder ett vår- 
och ett höstprogram på denna dagstur. 

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 8/5, 29/5, 4/9, 25/9
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Avgångstider: Varierande avresetider, 
avreseorter Ulricehamn, Borås, 
Landvetter, Göteborg, Lerum, Alingsås och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbelrum · 
en middag · en frukost · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 175:- · inträde spa på 
hotellet 245:- 
Speciellt: Spa på hotellet bokas som tillval eller 
på hotellet men då i mån av plats. Får Varnhems 
klosterkyrka en bokning med kyrklig förrättning 
uteblir guidningen.
Avresedatum: 25/3, 2/4 

Trandansen ett säkert vårtecken vid Hornborgasjön

Vi börjar dagen med en smaklig fika på 
Falbygdens Osteria innan vi fortsätter vår resa 
mot Hornborgasjön och tranornas värld där vi får 
chansen att se tranorna dansa och lära oss mer 
om deras liv. Vi fortsätter med en härlig lunch i 
Vara och på eftermiddagen vänder vi hemåt med 
ett stopp på Herrljunga Ciders gårdsbutik.

Tranorna är vårens budbärare och deras ankomst till Hornborgasjön är ett säkert 
vårtecken. De senaste åren har tranorna blivit allt fler, och vissa dagar kan det röra sig 
om cirka 20 000 fåglar som samlas på fälten under själva dansen.

Dagstur

fr 875:-

Vi reser västerut och stannar längs vägen 
för att köpa lunch på egen hand. Nästa 
stopp är Varnhem där vi får en rundvisning 
av klosterstaden. I kyrkan finns Sveriges 
äldsta spår av kristendom. Vi checkar in 
på Lundsbrunn Resort & Spa och avnjuter 
en gemensam middag. Dagen därpå åker 
vi till Hornborgasjön där vi får en timmes 

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika och besök på 
Falbygdens Osteria · guidning Hornborgasjön 
· lunch på Restaurang Kronan i Vara · besök 
Herrljunga Cider på resor under vardagar · 
reseledare
Speciellt: På avresorna 26/3, 2/4 och 7/4 
besöker vi ej Herrljunga Ciders gårdsbutik 
då resorna sker under helgen och butiken är 
stängd. Varierande avgångstider förekommer.
Avresedatum: 26/3, 31/3, 2/4, 6/4, 7/4

2 dagar

fr 1 975:-Trandansen med övernattning

Avgångstider: 08.30 Stockholm, 09.35 
Enköping, 10.00 Västerås, 11.25 Örebro 
och ytterligare ett fåtal orter i mellersta 
Sverige.

rundvisning och får se 
tranorna dansa. Vi äter lunch 
innan vi beger oss hemåt.
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Historiska Varnhem
klosterkyrkan och Kata gård

Upplev historiens vingslag på en fascinerande 
resa tillbaka i tiden. Vi börjar med 
förmiddagsfika i Vårgårda innan vi fortsätter 
mot Varnhem och utgrävningsplatsen Kata gård, 
där ruinen av Sveriges äldsta kyrka finns, byggd 
redan under vikingatiden. Gravplatsen runt om 

rymmer flera tusen gravar, varav de äldsta är 
från början av 900-talet. Efter vårt besök på Kata 
gård möter vi vår guide som kommer att leda 
oss genom Varnhems klosterstad. Vi besöker 
den mäktiga klosterkyrkan som invigdes på 
1150-talet där man hittar de äldsta spåren av 
kristendom i Sverige. Dagen avslutas med lunch i 
mysiga Cesarstugan i en naturskön miljö följt av 
ett besök på det närliggande museet Bondens år, 
Sveriges största vaxkabinett.

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 10/5, 14/6, 12/7, 17/8

Historiska Falbygden
med Åsle tå, Gudhems klosterruin och Luttra gånggrift

Vår dagstur tar dig med på en historisk resa 
genom Falbygden där intressant historia varvas 
med natur och spännande sägner. Vi börjar 
med fika på Falbygdens ost innan vi besöker 
Gudhems klosterruin, vackert belägen med 
utsikt över Hornborgasjön. Därefter guidas vi 

runt i den charmiga småstaden Falköping. Vi 
besöker Åsle tå med Sveriges största samling av 
backstugor, där vi äter lunch och får en guidad 
tur bland stugorna. På vägen mot Ålleberg ser 
vi Karleby gånggrifter, daterade till den yngre 
stenåldern. Framme i Ålleberg besöker vi 
segelflygmuseet, där vi får en intressant inblick 
i segelflygets historia och bjuds på fika. Innan vi 
vänder hemåt besöker vi Luttra gånggrift för en 
intressant guidning.

Dagstur

fr 1 175:-

Avresedatum: 15/5, 10/7, 14/8, 18/9
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Slott & smaker i centrala Västergötland

Resans första stopp är på Falbygdens Osteria 
där vi njuter av en ostprovning. Vi serveras sedan 
kaffe och ostsmörgås och botaniserar i deras 
ostbutik där man kan handla ost och andra 
delikatesser. En kort sträcka därifrån hittar vi 
S:t Olofs kyrka som är ett välbevarat exempel 
från det intensiva kyrkobyggandet i medeltidens 
Västergötland. Efter att ha sett kyrkan fortsätter 
vi till Herrljunga där ett besök på Herrljunga 
Cider väntar. Här producerar man Sveriges 
populäraste cider, och vi får tid för egna inköp av 
denna uppfriskande dryck i butiken.
Turen går vidare till Varaslätten och Bjertorp 
slott som är ett elegant herrgårdshotell från 
1914, byggt i svensk jugendstil. Vi får lära oss 
mer om slottets historia innan vi sätter oss till 
bords för en tvårätters lunch med kaffe och kaka. 
Efter det gemytliga slottsbesöket beger vi oss 
till nästa juvel på Varaslätten, nämligen Qvänum 
Mat & Malt. Bryggeriet och bränneriet huserar 
i ladugården på Gategården, strax utanför 

Kvänum. Gården är belägen i den gamla byn 
Badene med anor från 500-talet. Här tillbringar 
vi eftermiddagen med bryggerivisning och 
provning av fyra sorters öl och en spritsort innan 
vi beger oss hemåt igen.

Vi upplever det bästa av Västergötlands historia och gastronomi på en dagstur med 
ostprovning, kyrkobesök, ciderprovning, lunch på elegant herrgårdshotell och ölprovning 
på ett historiskt bryggeri.

Dagstur

fr 1 375:-

Avgångstider: 05.45 Ulricehamn, 06.15 
Borås, 06.45 Landvetter, 07.15 Göteborg, 
07.35 Lerum, 07.55 Alingsås och ytterligare 
ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika och 
ostprovning · besök i Sankt Olofs kyrka · 
butiksbesök på Herrljunga Cider · tvårätters 
lunch · bryggerivisning och provning på 
Qvänum Mat & Malt · reseledare 
Speciellt: Avresorna 5/7, 18/7, 2/8 och 15/8 
gör vi ingen provsmakning på Herrljunga 
Cider, men vi besöker butiken som vanligt. Vid 
mässa och annan aktivitet i kyrkan gör vi ett 
utvändigt besök vid Sankt Olofs kyrka.
Avresedatum: 10/5, 23/5, 14/6, 5/7, 18/7, 2/8, 
15/8, 6/9, 11/10
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Matfestivalen i
Skövde underhållning och musik

Avresedatum: 26/8 Avresedatum: 28/6, 26/8

Matfestivalen har hållits i över 30 år och har 
idag utöver de många mattälten även tävlingar 
och musikunderhållning. I resans pris ingår ett 
mathäfte med fyra kuponger som används som 
betalning för smakportioner. Bland utställarna 
finns flera lokala krögare, men även en 
handelsplats för lokala råvaror och produkter.  

Dagstur

fr 795:-

Dagstur

fr 645:-

Nossebro 
marknad med Nääs slott

Nossebro är värd för Sveriges största och 
äldsta månadsmarknad, där varje månad har 
ett eget tema. På avresan 28/6 är temat ”kropp 
och själ”, medan temat på avresan den 26/8 är 
”jubileumsmarknad” då marknaden firar 120 år. 
Vi strosar runt på marknaden och avslutar dagen 
med ett guidat besök på Nääs slott.

Tillbaka i tiden
stenhuggeri – Kinnekulle – ånglok

Avresedatum: 24/5, 19/7 Avresedatum: 20/6, 4/7, 1/8, 22/8

Vi börjar med ett besök på Råbäcks stenhuggeri 
som grundades redan 1888, och här får vi se 
en tusenårig tradition leva vidare. Därefter 
fortsätter vi till Kinnekullegården för en 
härlig lunch med ett kort stopp vid det vackra 
kalkbrottet i Kinnekulle. Dagen avslutas med en 
ångloksresa mellan Skara och Lundsbrunn.

Dagstur

fr 1 475:-

Dagstur

fr 895:-

Estrid Ericson 
i Hjo utställning på Kulturkvarteret

Vi stannar på Falbygdens Osteria för ostsmörgås 
och kaffe samt ett besök i deras välkända 
ostbutik. Därefter åker vi vidare mot Hjo för att 
besöka utställningen om designikonen Estrid 
Ericson. Hon startade 1924 inredningsfirman 
Svenskt Tenn och lade därmed grunden för 
modern svensk design. 
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Änglagård
filmminnen i Änglagårdsbygden

Avresedatum: 7/6, 14/8 Avresedatum: 8/5, 19/7

Under denna dagstur besöker vi några av 
inspelningsplatserna till Colin Nutleys tre 
populära Änglagårdsfilmer. Vi ser bland annat 
den lilla byn Yxared, huset där den dansande 
advokaten Ragnar och hans fru bodde samt Per-
Oves och Ankis lanthandel. Dessutom njuter vi av 
fika och lunch i vackra miljöer. 

Dagstur

fr 1 175:-

Dagstur

fr 1 175:-

I stjärnornas
spår film och historia i Ulricehamn

Det verkar som att Colin Nutley och Helena 
Bergström älskar staden Ulricehamn med 
omgivningar. Vi besöker platser där ett urval 
av parets filmer och serier har spelats in. Vi tar 
del av herrgårdsarkitektur från 1700-talet på 
Källebacka säteri och historia med anor från 
1100-talet när vi besöker Hökerums slott.

Gårdarna runt sjön
en tur runt sjön Åsunden i Birgit Sparres fotspår

Vi gör en spännande dagstur i författarinnan 
Birgit Sparres fotspår. I romansviten Gårdarna 
runt sjön beskrev hon sin hemtrakt kring sjön 
Åsunden och livet i början av 1900-talet. Vi börjar 
vår tur med förmiddagskaffe och fralla på Hotell 
Lassalyckan i Ulricehamn innan vi beger oss till 

en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, 
Torpa stenhus, som i Sparres verk heter Heljö 
slott. Här får vi en guidad rundvisning innan vi 
avnjuter en lunch på slottskaféet. Från Torpa 
stenhus fortsätter vi till Källebacka säteri där vi 
får en guidad visning av den vackra herrgården. 
På eftermiddagen åker vi tillbaka till Ulricehamn 
och gör en kort rundtur i den pittoreska 
sjöstaden innan vi återvänder till Göteborg. 

Dagstur

fr 1 095:-

Avresedatum: 3/5, 10/7, 1/8, 4/9, 4/10
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Fagerås 
påskliljor glas och narcisser

Avresedatum: 2/5 Avresedatum: 6/6, 29/8, 26/9

I Fagerås njuter vi av den spektakulära 
blomsterprakten av runt en miljon blommande 
påskliljor på familjen Anderssons gård. Innan 
dess gör vi ett intressant besök på Glasets 
hus i Limmared där vi får lära oss om den 
trehundraåriga glasblåsartraditionen samt äter 
lunch i Svenna-Lovisas café. 

Dagstur

fr 895:-

Dagstur

fr 1 075:-

Vandring Åkulla 
bokskogar och talande stenar

Under en härlig vandringsresa till Åkulla 
bokskogar, strax utanför Varberg, upplever vi 
vackra naturreservat och upptäcker Bexells 
talande stenar samt Bockstens mosse. Vi 
besöker även Öströö Fårfarm där vi bjuds på fika, 
och på Ästad Vingård äter vi lunch och provar 
gårdens eget vin.

Gränna & Visingsö
Vätterns pärla och Andréexpeditionen

Vi styr österut och gör ett fikastopp på 
Kaffestugan Grännaberget. Här serveras vi kaffe 
och god fralla innan vi reser vidare mot färjan 
som tar oss över till Visingsö. Tillsammans med 
vår lokalguide tar vi oss sedan bekvämt runt på 
småvägarna där vi får uppleva öns sevärdheter, 
historiska lämningar och lummiga natur. Efter 

rundturen kör vår buss oss till Restaurang 
Solbacken, belägen i hamnen, där vi avnjuter en 
vällagad lunch med härlig utsikt över Vättern 
och Gränna. Efter lunchen tar vi färjan tillbaka 
till Gränna och besöker Grenna museum med 
utställningen om Andréexpeditionen. Därefter 
har vi tid till att flanera på egen hand en stund i 
centrala Gränna innan vi under sen eftermiddag 
beger oss hemåt.

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 14/5, 5/6, 24/6, 17/7, 31/7
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Taberg & Äppledalen
med Tabergsgruvan, fladdermusmuseet och Rudenstams äppleodlingar

Under en härlig dagstur besöker vi Taberg med 
dess rika växtliv och slående utsikt. När Carl 
von Linné såg berget på 1700-talet ska han ha 
kallat Taberg för ”Smålands mirakel”. Vi åker upp 
till bergets topp där vi under vår lunch får njuta 
av den magiska utsikten. Efter lunchen beger vi 

oss ner till bergets fot och Tabergsgruvan. Här 
började man bryta järnmalm redan på 1400-talet 
och järnet blev vida känt för sin kvalitet. Här 
får vi en guidad tur samt möjlighet att besöka 
fladdermusmuseet. Sedan åker vi vidare till 
den så kallade Äppledalen och Rudenstams 
gårdsbutik där vi får en guidad vandring och 
hembakt fika gjort på gårdens egen frukt. 
Därefter är det dags att återvända hem till 
Göteborg.

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 24/5, 23/8, 20/9

Virserum
konst, möbler och telefoner

Avresedatum: 9/5, 19/9 Avresedatum: 14/6, 15/8

Under mer än hundra år var Virserum en av 
Sveriges stora möbelmetropoler. På denna 
historiska möbelindustrimark går vi på guidad 
visning bland de olika utställningarna i Virserums 
konsthall innan vi tittar på områdets andra 
besöksmål, som Sveriges största telemuseum, 
konstverksboden och den härliga örtagården.

Dagstur

fr 975:-

Dagstur

fr 875:-

Vandring 
Lunnafallet och Hallands skogar

Vi beger oss in i de halländska skogarna för 
att vandra till suset av höga träd och forsande 
fall. Dagsturen tar oss till det 50 meter höga 
Lunnafallet, den kristallklara Iglasjön och Ekåns 
vattenområde där vi hittar Ekarebo skvaltkvarn. 
Mellan våra natursköna vandringar stannar vi på 
Skogens hus och äter lunch.
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Vandring 
Lunnafallet och Hallands skogar

Sagobygden
spännande sägner och kulturarv i Småland

Vi börjar dagsturen med ett stopp i Halmstad där 
vi avnjuter en god morgonfika på Wapnö Gård. 
Bussen tar oss sedan vidare till Sagobygden 
som är ett magiskt landskap med spännande 
och roliga berättelser. Sagomuseet utgår från 
den rika skatten av sagor och sägner som 

berättats och fortfarande berättas i Sagobygden. 
Vi blir guidade i museet och fortsätter sedan 
till Tiraholms Fisk där vi äter vår lunch i det 
natursköna området vid Bolmen. Nyfångad fisk 
står på menyn och vi har tid att besöka deras 
gårdsbutik. Därefter åker vi vidare till Unnaryds 
Bonadsmuseum där vi får se och höra om 
traditionella bonadsmålningar och deras historia 
innan vi beger oss hemåt mot Göteborg.

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 17/5, 21/8

I Astrid Lindgrens fotspår
Bullerbyn och barndomshemmet Näs

Vi åker på en underbar dagstur i Astrid Lindgrens 
fotspår och besöker platsen där allt började, i 
Småland på gården Näs i Vimmerby. Vår mest 
folkkära författare föddes och växte upp här, 
och platsen kom att bli inspiration till hennes 
många berättelser och böcker. Vi inleder dagen 

med lunch i Paviljongen och får därefter en 
guidad visning. I utställningen ”Astrid Lindgren 
och sagans kraft” får vi lära känna Astrid. Vi 
får fördjupa oss i hennes inspirationskällor 
och drivkrafter och även ta del av hennes 
krigsdagböcker från andra världskriget. Efter 
ett fint besök i Näs åker vi vidare till det 
”riktiga” Bullerbyn i Sevedstorp. Här serveras vi 
eftermiddagskaffe och ostkaka innan vi beger 
oss hem till Göteborg.

Dagstur

fr 1 175:-

Avresedatum: 28/6, 17/7, 19/7, 14/8, 16/8
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IKEA-museet i Älmhult

Vi börjar vår dagstur med ett stopp i den 
charmiga staden Ljungby där det finns 
möjlighet att köpa fika. Vi fortsätter sedan vår 
resa österut till Ingvar Kamprads hemtrakter 
i Älmhult och även hemorten för världens 
mest kända möbelvaruhus, IKEA, där det 
första varuhuset en gång stod. Nu hyser detta 
ställe det unika IKEA-museet som ger oss en 
djupgående inblick i varumärkets utveckling 
och framgångsrika resa. På museet får vi en 
guidad rundvisning av utställningarna och en 
möjlighet att se på det spännande materialet 
som visas. Sedan kan vi njuta av en traditionell 
lunch med köttbullar på museets restaurang, 
där det också finns vegetariska alternativ.

Efter detta besöker vi Carl von Linnés 
födelsehem, Råshult Södregård. Här får vi 
en chans att gå på en guidad rundtur i husen 
och omgivningarna, och lära oss mer om den 
berömda person som har haft en stor inverkan 
på vår värld. Efter guidningen bjuds det på en 

I Älmhult ligger byggnaden som var världens första IKEA-varuhus och som nu hyser IKEA-
museet som vi besöker. På denna dagstur åker vi även till Ingvar Kamprads hemtrakter 
och besöker Carl von Linnés födelsehem.

Dagstur

fr 975:-

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
08.30 Varberg, 09.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · guidad rundvisning IKEA-
museet · lunch · guidad rundvisning Råshult 
Södregård · eftermiddagsfika · reseledare
Avresedatum: 2/5, 30/5, 29/8, 5/9 

smaklig småländsk ostkaka och kaffe i deras 
trädgårdskafé. Sedan påbörjar vi resan mot 
Göteborg som vi förväntas nå cirka 19.30. 
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Gårdar i Halland
härliga besök på den halländska landsbygden

Vi börjar dagen med en fika hos artisten och 
konstnären Lena Petersson i den kringbyggda 
hallandslängan från 1800-talet där Lena har 
sin ateljé och butik. Hon guidar oss genom sitt 
konstnärskap innan vi fortsätter till Johnssons 
gård, en tidigare mjölkgård som nu är ett kreativt 

samhälle. Här samsas allt från keramikverkstad 
och bageri till blomsterhandel och bryggeri. 
Därefter äter vi lunch på Ästad Vingård med 
vacker utsikt över det halländska landskapet och 
Byasjön där vi även får tid att promenera i de fina 
omgivningarna. Dagens sista stopp blir på Öströö
Fårfarm, mitt i Åkulla bokskogar, där vi kan 
botanisera i gårdsbutiken och hantverksateljén 
innan vi åker tillbaka till Göteborg. 

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 26/4, 17/5, 16/8, 13/9

Lilla Italien
med halländsk twist

Vi reser söderut förbi Varberg. Här, mitt i det 
vackra landskapet i naturreservatet Åkulla 
bokskogar bland öppna fält och djupa skogar, 
ligger Ästad Vingård. Tillsammans med 
gårdens sommelier får vi följa med på en 
spännande vingårdsvandring där vi får lära 

oss om framställningen av vingårdens viner 
innan vi bjuds på en härlig vinprovning. På 
Skrea Matbruk blir vi serverade italiensk pasta 
till lunch innan det är dags att besöka Hafi, 
Hallands fruktindustri, i Brännarp. Här får vi 
en kort presentation av verksamheten och 
lite provsmakning. Vi avslutar dagen med att 
smaka på äkta italiensk gelato på Riccardos 
glassfabrik, som är tillverkad enligt ägarens 
gamla familjerecept.

Dagstur

fr 1 375:-

Avresedatum: 28/8, 11/9
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Vargaslätten Sigfrid Ericsons allkonstverk

Vi reser till Simlångsdalen som ligger intill de 
två sjöarna Simlången och Brearedssjön. Här 
anlade makarna Sigfrid och Ruth Ericson sitt 
naturromantiska paradis i början av 1900-talet. 
Dagen inleds med en förmiddagsfika följt av 
en intressant föreläsning om Vargaslätten och 
dess skapare. Därefter får vi en guidad tur i 
trädgården som utgörs av många olika rum med 
varierande växtlighet och präglas av en stor 
artrikedom, inte minst av rhododendron. Annat 
som imponerar är den mjuka övergången mellan 
odlad trädgård och orörd skog, de två stora 
handgrävda dammarna och den vackra pergolan 
i natursten. 

Efter en fin tur i de sagolika omgivningarna 
besöker vi den Gerbianska trädgården, där vi 
på egen hand botaniserar bland plantskolans 
hundratals växter och plantor. Turen går 
sedan vidare till vackert belägna Wapnö där 
man på gården i över 20 år har utvecklat sitt 
eget ekologiska kretslopp. Här avnjuter vi en 

I natursköna Simlångsdalen besöker vi den vackra botaniska trädgården Vargaslätten, 
där vi guidas genom den 16 hektar stora trädgården och tillhörande byggnader, skapade 
1917 av Göteborgsarkitekten Sigfrid Ericson och hans hustru Ruth.

Dagstur

fr 1 275:-

Avgångstider: 05.45 Ulricehamn, 06.15 
Borås, 07.15 Göteborg, 07.45 Kungsbacka, 
08.15 Varberg och ytterligare ett fåtal 
orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika · entré 
Vargaslätten · föreläsning och boken 
om Vargaslätten · guidad rundvandring i 
trädgården · lunch på Wapnö Slott · reseledare
Avresedatum: 29/5, 19/6, 19/7, 14/8, 18/9

välsmakande lunch på Wapnö Slott, lagad av 
gårdens egna råvaror. Vi får sedan tid till att 
se oss omkring på Wapnö på egen hand. Kring 
slottet finns en fin park att strosa i, och på den 
öppna gården kan man förutom att se på djuren 
botanisera i gårdsbutiken. Därefter är det dags 
att återvända hem.
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En smak av Halland
provsmakningar och gårdsbesök

Färden går söderut, och vårt första stopp är på 
Lustgårdens biodling där vi får lära oss om det 
fantastiska bisamhället och provsmaka gårdens 
egenproducerade honung. Vi fortsätter till 
vackert belägna Wapnö Gård där man i över 20 
år har utvecklat sitt eget ekologiska kretslopp. 

Här får vi en guidad tur och får provsmaka några 
av gårdens charkprodukter. Efter ett intressant 
besök åker vi till Träslövsläge på kusten där 
vi får tid att strosa omkring i fiskeläget Läjets 
charmiga hamn och mysiga kvarter, innan vi 
slår oss ner på restaurang Joels Brygga där en 
havsinspirerad lunch väntar. Vi åker sedan norrut 
till dagens sista stopp, hantverksbryggeriet 
Byaregårdens brygghus, och avslutar dagen med 
en härlig ölprovning.

Dagstur

fr 1 395:-

Avresedatum: 3/5, 30/8, 4/10

Wapnö 
öl- och whiskymässa

Avresedatum: 12/8 Avresedatum: 20/5

Vi åker till Wapnö som årligen arrangerar sin 
populära öl- och whiskymässa. När vi anländer 
blir vi serverade en tvårätters lunch inklusive 
kaffe på slottet innan det är dags att besöka 
mässan i den vackra slottsparken. Där får vi ta del 
av flera nyheter och intressanta specialprovningar 
med mat och dryck.

Dagstur

fr 875:-

Dagstur

fr 875:-

Wapnö 
hem- och trädgårdsmässa

I Wapnös vackra slottsmiljö låter vi oss inspireras 
av trädgårdskonst, kulinariska delikatesser och 
heminredning. Vi avnjuter en härlig slottslunch 
innan vi får en guidad visning av området. Resten 
av dagen botaniserar vi bland alla växter och 
utställare samt beundrar vackra blommor och 
trädgårdsdesign. 
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika · lunch · 
historisk vandring i Båstad med lokalguide · 
inträde, guidning och eftermiddagsfika på Birgit 
Nilsson-museet · reseledare
Avresedatum: 10/5, 12/6, 2/8, 6/9

Bjärehalvön skånsk natur och kultur

Vi åker söderut mot Skåne. På vägen stannar vi 
för kaffe och smörgås i lantlig trädgårdsmiljö 
strax utanför Halmstad. Därefter fortsätter vi 
mot Båstad där en lokalguide möter oss för en 
historisk vandring i centrum. Vår promenad blir 
en resa från medeltiden och framåt. Krig och 
katastrofer blandas med fredlig utveckling samt 
berättelser om intressanta namn med koppling 
till Båstad. Efter en härlig lunch åker vi vidare 
till Västra Karups kyrka där Birgit Nilsson ligger 
begravd. Sedan fortsätter vi mot Hovs hallar, där 
Hallandsåsen och havet möts på ett dramatiskt 
sätt med höga uppspruckna klippbranter, raukar 
och grottliknande formationer. 

Eftermiddagen fortsätter sedan i fotspåren av 
den berömda operasångerskan med ”stämband 
av stål”. I Svenstad besöker vi museet som 
är inhyst i Birgit Nilssons föräldrahem och 
beskådar mängder av minnen från hennes 
barndom och fantastiska karriär. Under besöket 
på museet serveras vi kaffe och kakor på 

Följ med på en resa som går i naturens och kulturens tecken. Vi besöker bland annat 
historiska Båstad och operasångerskan Birgit Nilssons hem. Vi upplever också 
Bjärehalvöns vackra natur och dramatiska klippformationer.

Dagstur

fr 1 275:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 06.45 Bollebygd, 07.00 Landvetter, 
07.30 Göteborg, 08.30 Varberg och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

gårdens kafé där bakverken är hämtade från ”La 
Nilssons” egen receptskatt! Därefter är det dags 
att bege oss hem till Göteborg.
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Avresedatum: 7/5

Dagstur

fr 495:-

Postrånevandringen 
vandring över Hallandsåsen

Vi åker på en historisk vandring bland rånare 
och snapphanar på natursköna Hallandsåsen. 
Under denna dagstur kommer vi att få uppleva 
vackra naturscenerier, spännande historia och 
samtidigt få härlig motion. Längs vägens cirka 
tio kontrollpunkter erbjuds vi också historiska 
upplevelser i form av skådespel.

Avresedatum: 12/6, 7/8

Dagstur

fr 795:-

Vandring 
Kullaleden kustleden från Mölle

Resan går till vackra Kullabergshalvön och 
området runt den pittoreska byn Mölle. Under 
en halvdag vandrar vi tillsammans från Mölle 
till Höganäs vid den natursköna kusten och 
avslutar med en gemensam lunch på Restaurang 
Bryggan. Efter vår härliga vandring på cirka 12 km 
återvänder vi hem till Göteborg. 

Vandring Halmstad
vandring längs prins Bertils stig

Prins Bertils stig börjar vid Halmstad slott från 
1619 och tar oss genom vacker natur. Under 
vandringen får vi se allt från sandstränder, 
klippor och gamla stenbrott till småbåtshamnar, 
skog och fiskevikar. Vi passerar bland annat 
Simstadion Brottet, Rhododendronparken 

och tar oss upp på Svärjaberget. Stigen är 
uppkallad efter prins Bertil, hertig av Halland, 
som tillbringade flera somrar här tillsammans 
med prinsessan Lilian. Vi gör ett stopp i Tylösand 
för att avnjuta en välsmakande lunch på 
Tylebäck Hotell & Konferens. Sedan fortsätter 
vi längs Tylebäckens dalgång till Möllegårds 
naturreservat och avslutar vandringen vid 
Riccardos berömda glasscafé. Därefter åker vi 
tillbaka till Göteborg.

Dagstur

fr 775:-

Avresedatum: 8/5, 7/8, 4/9
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Sofiero
trädgård med kunglig glans

Vår resa går söderut och innan vi når Skåne 
intar vi vår förmiddagsfika på Wapnö Gård där 
vi får njuta av den vackra naturen och det lugna 
landskapet. Vi åker sedan vidare mot Sofiero 
slott, känt för sina vackra trädgårdar och för sina 
unika samlingar av växter, inklusive sällsynta och 

exotiska växter som kommer från hela världen. 
Under trädgårdsveckorna augusti–september
fylls parken av inspiration, idéer och 
trädgårdsexperter. Här finns allt från 
spektakulära blomsterinstallationer till små 
enkla idéer för den egna odlingen. Du kan få tips 
och råd och det brukar finnas tillfälle att handla 
med sig både växter och blommor till den egna 
trädgården samt lokalproducerade produkter för 
smaksinnet.

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 25/8, 1/9

Sofiero
rhododendron blomster i maj

Avresedatum: 16/5, 30/5 Avresedatum: 11/6

Vi åker söderut och stannar för en härlig 
förmiddagsfika på Wapnö Gård innan vi åker 
vidare mot Sofiero slott, berömt för sin praktfulla 
rhododendron. Från mitten av maj till mitten 
av juni blommar tusentals buskar i parken. 
Blomningen är årets stora höjdpunkt 
och lockar besökare från hela världen.

Dagstur

fr 975:-

Dagstur

fr 975:-

Sofiero Classic 
nostalgitripp i bilens tecken

Vi börjar dagen med ett stopp på Wapnö Gård för 
en fika innan vi åker vidare söderut till Sofiero 
slott. Varje sommar anordnas här Sofiero Classic, 
en utställning med klassiska motorfordon från 
förr och nu. Sofiero Classic erbjuder ett brett 
program med inslag av auktioner och tävlingar.
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Fredriksdal rosdagar
museer och trädgårdar

Vi följer västkusten söderut och stannar till för 
en morgonfika på Wapnö Gård. Resan går sedan 
vidare mot Helsingborg och vackra Fredriksdal 
där vi upplever tusentals blomstrande rosor 
i ett av Sveriges främsta rosarier. Här får vi 
möjlighet att beskåda över 350 olika sorters 

rosor och närmare 1 500 rosplantor. Vi inleder 
besöket med en introduktion av Fredriksdal 
och rosariet. Därefter beger vi oss till det 
trevliga Trädgårdskaféet där vi avnjuter vår 
lunch. På eftermiddagen finns det tid för att 
på egen hand botanisera bland rosornas prakt, 
landskapsarkitektur och trädgårdsdesign. Det 
finns även möjlighet att köpa till en extra visning. 
Efter en dag fylld av doft och färg är det dags att 
återvända hem till Göteborg. 

Dagstur

fr 995:-

Avresedatum: 2/7

40-talsnostalgi
på Fredriksdals museer och trädgårdar

På den fantastiska retrodagen på anrika 
Fredriksdal i Helsingborg får vi (åter)uppleva ett 
potpurri av det bitterljuva 40-talet. Denna dag 
inviteras vi till en resa tillbaka i tiden, och på 
området finner vi bland annat skådespelare som 
återskapar fenomen och historier från 40-talet i 

sina tidsenliga kläder. Här kan vi gå riksmarsch, 
lyssna på föredrag, handla vintagekläder eller 
bara njuta av stämningen i stadskvarteret. 
Vår guide visar oss runt och berättar om 
beredskapstidens mat samt ger oss en exklusiv 
visning av militärlägret. Vi avnjuter vår lunch 
på Trädgårdskaféet och har sedan tid att själva 
botanisera bland shopping, upplevelser och 
tidsenlig musik och dans innan det är dags att 
återvända hemåt.

Dagstur

fr 1 075:-

Avresedatum: 19/8
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Snapphanebygden
konst och historia i nordöstra Skåne

Avresedatum: 30/5, 1/8 Avresedatum: 22/5, 15/8

Gränstrakterna i nordöstra Skåne har genom 
åren varit skådeplats för många obarmhärtiga 
strider mellan Danmark och Sverige. Under 
denna spännande dagstur får vi ta del av det 
vackra kulturlandskapet och en och annan 
skröna om de mytomspunna snapphanarna när vi 
besöker Wanås Konst, Hovdala slott och Vittsjö.

Dagstur

fr 1 175:-

Dagstur

fr 875:-

Kullahalvön 
med Höganäs

Under vår dagstur upplever vi Kullaberg med sin 
fantastiska natur och sina vida vyer över Öresund 
och Kattegatt. Vi tar oss upp till naturum och 
Sveriges äldsta och ljusstarkaste fyr, besöker 
den pittoreska badorten Mölle och strosar runt i 
charmiga Höganäs. Dagen avrundas med en fika 
på Krapperups slott.

Vingårdar i Skåne
på Kullahalvön och Bjärehalvön

Vi reser söderut och stannar för en 
förmiddagskaffe med smörgås på Lizzies Café 
innan vi åker vidare mot de skånska vingårdarna. 
Dagens första besök blir på Arilds Vingård 
på Kullahalvön, omgiven av en fantastisk 
miljö. Här börjar vi med en rundvisning av den 

vackra vingården innan vi slår oss ner och får 
provsmaka tre av gårdens viner. Därefter avnjuter 
vi en välsmakande lunch på gården. Nästa 
stopp är Vejby Vingård på Bjärehalvön där vi får 
en rundvisning av både vingården och gårdens 
marani, en georgisk vinkällare, innan vi avslutar 
besöket med provsmakning av tre viner. Efter en 
härlig dag beger vi oss hemåt och beräknar vara 
åter i Göteborg omkring 18.00.

Dagstur

fr 1 475:-

Avresedatum: 27/4, 29/5, 30/8
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · båtresa Landskrona–Ven 
t/r · förmiddagsfika på Wapnö Gård · lunch 
på Backafallsbyn · rundtur med lokalbuss · 
inträde Tycho Brahe-museet med lokalguide · 
reseledare
Avresedatum: 23/5, 13/6, 11/7, 18/7, 24/7, 8/8, 
22/8, 29/8

Ven Tycho Brahes pärla i Öresund

Vår resa går söderut och längs vägen stannar vi 
för att ta en paus och njuta av förmiddagskaffe 
med smörgås på Wapnö Gård, belägen mitt i det 
vackra halländska landskapet. Efter det åker 
vi vidare mot Landskrona där vi kliver på båten 
som ska ta oss till vårt huvudmål, Ven. Mitt ute i 
det blåa Öresund reser sig ön brant ur havet och 
bildar en grönskande platå med en vidunderlig 
utsikt mot de skånska och danska kusterna. 

Under några timmar kommer vi nu att utforska 
ön där den världsberömde astronomen och 
astrologen Tycho Brahe levde. Besöket inleds 
med guidning på Tycho Brahe-museet där vi 
får lära oss mer om Tycho Brahes liv och verk. 
Därefter åker vi till Backafallsbyn för att avnjuta 
en välsmakande lunch. Sedan besöker vi Sankt 
Ibbs gamla kyrka som har en hänförande utsikt 
över sundet och Kyrkbacken. Ven har i alla tider 
lockat konstnärer och poeter och efter denna 
dag förstår vi varifrån Gabriel Jönsson fick 
inspiration till sin dikt ”Flicka från Backafall”. 

Mitt i Öresund mellan Skåne och Själland ligger ön Ven. Denna gröna oas har trollbundit 
besökare i alla tider med sin spännande historia och fantastiska natur. Här bedrev Tycho 
Brahe sin forskning, vilket vi får veta mer om under vårt besök.

Dagstur

fr 1 575:-

Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00
Borås, 06.15 Bollebygd, 06.30 Landvetter,
07.00 Göteborg, 08.00 Varberg och
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

Vi tar båten tillbaka till fastlandet och påbörjar 
vår resa hem till Göteborg.
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Cykel Ven
Öresunds pärla på cykel

Mitt i Öresund mellan Skåne och Själland ligger 
ön Ven som har trollbundit besökare i alla tider 
med sin spännande historia och fantastiska 
natur. Här bedrev Tycho Brahe sin framgångsrika 
forskning om astronomi, meteorologi och 
kartografi och idag får vi chansen att upptäcka 

denna underbara pärla på cykel. När vi når 
Landskrona stiger vi på båten som tar oss till 
Ven. Vi börjar med att cykla och besöka Tycho 
Brahe-museet. Efter besöket cyklar vi vidare till 
Backafallsbyn där vi avnjuter en härlig lunch. 
Därefter kan man fortsätta att utforska Ven på 
sin cykel. Vi rekommenderar ett besök vid Sankt 
Ibbs gamla kyrka med sin hänförande utsikt över 
sundet och Kyrkbacken. På eftermiddagen stiger 
vi på färjan för att påbörja vår hemresa.

Dagstur

fr 1 275:-

Avresedatum: 26/6, 31/7

Cykel Öresund
längs havet från Helsingborg till Mölle 

Vi följer västkusten söderut mot Skåne och 
stannar till för morgonfika på Lizzies Café. Resan 
går sedan vidare söderut till Sofiero slott där 
vi börjar med en guidad tur innan vi får våra 
cyklar. Härifrån cyklar vi den vackra turen längs 
Kattegattleden och på vägen mot Höganäs 

passerar vi pittoreska Domsten. När vi anländer 
till fiskeläget Viken gör vi ett stopp utanför den 
gamla Paul Jönska skeppargården från 1878. 
Framme i Höganäs äter vi en härlig lunch på 
Höganäs Hamnkrog i den fina småbåtshamnen. 
Vi fortsätter längs havet till Krapperups slott och 
cyklar slutligen den sista sträckan till idylliska 
Mölle vid Öresunds norra inlopp. Här stiger vi 
ombord på bussen för att påbörja vår hemresa 
till Göteborg.

Dagstur

fr 1 475:-

Avresedatum: 22/5, 7/8
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Skagen över dagen
hygge i den danska kustidyllen

Skagen är känt för sina öppna vidder och sitt 
hänförande ljus. Här kan man njuta av såväl 
fina naturupplevelser som konst, god mat 
och shopping längs de pittoreska gatorna. 
Vi anländer med färjan i Fredrikshamn runt 
lunchtid och åker vidare med vår buss och 

reseledare till Skagen. Här får vi tid till att 
utforska den charmiga staden och dess 
omgivningar på egen hand. I stadens pittoreska 
centrum finns gott om mysiga butiker, och längs 
hamnstråket bjuder de många serveringarna och 
bodarna med färsk fisk in till en trevlig lunch. En 
kort promenad från centrum finns fina stränder 
för den som vill avnjuta sol och bad under 
sommarmånaderna. Under kvällen återvänder vi 
till Fredrikshamn för att ta färjan till Göteborg. 

Dagstur

fr 995:-

Avresedatum: 17/4, 15/5, 19/6, 13/7, 17/8

Helsingör
shopping i den danska hamnstaden

Vi följer västkusten söderut och på vägen gör 
vi ett stopp med möjlighet att köpa fika. Vi 
fortsätter mot Helsingborg, där bussen åker 
på färjan som tar oss vidare till Helsingör. Här 
finns det möjlighet till shopping, både ombord 
på färjan och i den mysiga danska hamnstaden. 

Strosa runt på egen hand bland de pittoreska 
kullerstensgränderna, ta en titt i de små 
butikerna, besök det imponerande underjordiska 
Sjöfartsmuseet eller njut av en öl eller pölse 
på någon av stadens många restauranger 
eller uteserveringar. Stadens mest berömda 
sevärdhet är renässansslottet Kronborg, som 
är upptaget på Unescos världsarvslista. Under 
eftermiddagen tar bussen oss över med färjan 
och vi beger oss hemåt mot Göteborg.

Dagstur

fr 575:-

Avresedatum: 22/5, 19/6, 17/7, 21/8, 11/9, 4/10
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · förmiddagsfika på Wapnö Gård · 
inträde till konstmuseet Louisiana · reseledare
Avresedatum: 2/3, 16/3, 30/3, 13/4, 20/4, 27/4, 
4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 29/6, 20/7, 10/8, 31/8, 
7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10

Louisiana Museum of Modern Art

Vi följer västkusten söderut och stannar till 
för morgonfika på Wapnö. Resan går sedan 
vidare mot Helsingborg och Helsingör, och så 
småningom anländer vi till Humlebaek där 
Louisiana är beläget. Med över 3 000 verk i sin 
permanenta samling är det ett av Skandinaviens 
största museer. Här utforskar vi museet och 
dess fantastiska omgivningar, och det finns 
möjlighet att äta en god lunch på egen hand. På 
eftermiddagen beger vi oss hemåt mot Göteborg.

Gauri Gill (26 jan – 10 april)
Konstnären Gauri Gill som baserar sig i New 
Delhi har på senare år lämnat avtryck på den 
internationella konstscenen. Hennes tysta och 
koncentrerade bilder fokuserar på betraktarens 
syn på de knappt uppfattade perifera 
områdena av det indiska samhället. I en öppen 
samarbetsprocess som står emot dokumentära 
konventioner, ägnar konstnären sitt arbete åt 
teman som överlevnad, självhävdelse, identitet 
och tillhörighet, samt konceptuella frågor som 
rör minne och författarskap.

Louisiana är ett internationellt museum med en imponerande samling av modern 
konst. Varje år har Louisiana ett antal separatutställningar där de stora modernistiska 
konstnärerna och de senaste världskända konstnärerna representeras.

Dagstur

fr 945:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 06.45 Bollebygd, 07.00 Landvetter, 
07.30 Göteborg, 08.30 Varberg och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

Dana Schutz (9 feb – 11 juni)
Den amerikanska konstnären Dana Schutz 
(f. 1976) är en av vår tids stora figurativa 
målare: en eminent berättare som skildrar 
människor – och våra relationer – i komplexa 
och ofta gigantiska kompositioner. Hennes 
universum är störande och fascinerande och 
får oss att vilja skrika, skratta och gråta på 
samma gång.

Ragnar Kjartansson (9 juni – 22 okt)
Med sin kärleksfullt kritiska blick på 
västerländsk kultur, sin musikalitet, humor 
och känsla för det tragikomiska har Ragnar 
Kjartansson sedan länge utmärkt sig som en 
av de viktigaste och mest intressanta rösterna 
inom samtidskonsten. Denna första stora 
solopresentation i Skandinavien framhäver 
hans verk över medier och genrer – från små 
teckningar till stora, rumsliga verk med film 
och musik.
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Halden
med Fredrikstens fästning

På denna historiska resa till Halden i Norge får vi 
lära oss mer om den imponerande fästning som 
dominerar hela staden, Fredrikstens fästning. 
Det var här som Karl XII under en frostklar 
kväll träffades av en kula och avled. Vi följer 
västkusten norrut och i trakterna runt Tanum 

stannar vi för fika. Resan går sedan vidare in i 
Norge och slutligen når vi Halden och dagens 
höjdpunkt Fredrikstens fästning. Här möter vi vår 
lokalguide som under en timme tar med oss på 
en guidad rundtur där vi får en intressant inblick 
i fästningens historia. Efter den guidade turen 
finns det tid att på egen hand utforska Halden 
och äta en god lunch. Under eftermiddagen 
beger vi oss hemåt mot Göteborg.

Dagstur

fr 875:-

Avresedatum: 29/5, 21/8

Klädesholmen nationaldagen
fira nationaldagen och Sillens dag på Klädesholmen

På sillens ö, Klädesholmen, firar man 
nationaldagen något alldeles extra, eftersom det 
också är Sillens dag! Det hålls en stor folkfest 
på ön och då firas den blågula fanan såväl som 
sillen, både färsk och inlagd, en av Sveriges 
äldsta mattraditioner. Bussen stannar för 

avstigning i händelsernas centrum, utanför Salt 
& Sill. Där kan ni köpa en smaktallrik med sill 
och slå er ner vid ett långbord som sträcker sig 
längs med hela hamnpiren. Det kommer också 
att finnas foodtrucks och andra matupplevelser, 
även för de som inte gillar sill. Här kan ni gå på 
marknad, se uppvisningar eller tillverka er egen 
midsommarsill. På scenen erbjuds under dagen 
flera uppträdanden samt en fiskauktion.

Dagstur

fr 495:-

Avresedatum: 6/6
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Midsommar
traditionsenligt midsommarfirande i Västergötland

Dagstur

fr 975:-

Avresedatum: 23/6

Midsommarkryssning
midsommarfirande på Rörö

På midsommarafton går vi ombord på vår båt 
för ett härligt midsommarfirande i Göteborgs 
vackra skärgård. I stilla takt kryssar vi till Rörö 
till tonerna av dragspel och med gemytlig 
midsommarstämning ombord. Längs vägen 
passerar vi flertalet öar och vi ser även 

Fira midsommar på ett traditionsenligt sätt i 
natursköna Lundsbrunn i Västergötland med 
oss. Vi börjar dagen med en härlig sillunch på 
Lundsbrunns Resort & Spa, där vi avnjuter den 
klassiska midsommarmaten omgivna av det 
vackra landskapet. Efter lunch börjar vi firandet 

historiska båtvarv och badorter där sillen och 
stenhuggeriet satt sin prägel. Ombord serveras 
vi en traditionell midsommarlunch innan vi, efter 
cirka två timmar, lägger till vid Rörö. Här inleds 
midsommarfirandet. Bara ett stenkast från 
bryggan hittar vi den klädda midsommarstången 
och vi är redo för dans! Efter cirka en och en halv 
timme är det dags att tacka Rörö för den här 
gången och kryssa tillbaka mot Göteborg.

med dans runt midsommarstången till klassiska 
midsommarlåtar som ”små grodorna” och 
”räven raskar över isen” tillsammans med en 
trubadur som underhåller oss under hela dagen. 
Det kommer även att finnas lekar och spel för 
alla åldrar att delta i, samt en kiosk med fika 
och glass för den som önskar. Vi tillbringar hela 
dagen med glada midsommarfirare, minnesvärda 
stunder och muntra skratt, innan det är dags att 
bege oss hemåt.

Dagstur

fr 1 275:-

Avresedatum: 23/6
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Avgångstider: 11.00 Ulricehamn, 11.30 
Borås, 11.45 Bollebygd, 12.00 Landvetter, 
12.30 Göteborg, 13.30 Varberg och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · temavandring med lokalguide 
på Fredriksdal · middag i Trädgårdskaféet · 
föreställning · reseledare 
Speciellt: Med tanke på sikten för 
bakomvarande är paraply ej tillåtet under 
föreställningen.
Avresedatum: 17/6, 1/7, 15/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8 

Fredriksdalsteatern två man om en änka!

Vi åker söderut till Helsingborg och vackra 
Fredriksdal, som med sina museer och trädgårdar 
bjuder på en fantastisk upplevelse. När vi kommer 
fram går vi på en spännande guidad vandring 
genom Fredriksdal där vi bland annat får ta del 
av Skånes natur- och kulturhistoria, lantraser, 
Hedströms diversehandel, kryddväxter samt 
herrgården och teatermuseet. 

Därefter avnjuter vi en välsmakande middag 
på Trädgårdskaféet medan vi inväntar kvällens 
höjdpunkt. Klockan 19.00 är det dags för en 
oförglömlig kväll då vi får se en hyllning till 
revydrottningen Eva Rydberg, som 2023 gör sin 
sista sommar på Fredriksdalsteatern. Under 
kvällen får vi njuta av en klassisk 20-talspjäs med 
Anders Aldgård som dramaturg och ingen mindre 
än Fredriksdalsteaterns älskade teaterchef Eva 
Rydberg själv i strålkastarljuset. Teaterkaféet 
håller öppet hela teaterkvällen och det går även 
bra att ta med egen picknickkorg. Vi beräknar att 
vara åter i Göteborg cirka 00.30.

Sedan 1994 har Eva Rydberg drivit Fredriksdalsteatern och 2023 gör hon sitt sista år. Publiken har 
under decennier vallfärdat hit för en riktig skrattfest. Årets uppsättning av Nils Poppes klassiska 
sommarkomedi blir en hyllning till Eva.

Dagstur

fr 1 375:-
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GLUPSK
matmarknad på Fengersfors bruk

Avresedatum: 26/8 Avresedatum: 1/7, 2/7

För tionde året i rad samlas matproducenter 
och konstnärer från hela Dalsland på det gamla 
bruket i Fengersfors. Mat kombineras med konst 
och musik, och det blir en härlig blandning av 
utställare, konsthantverkare och föreläsare. Vi 
tillbringar dagen på matmarknaden och njuter av 
det stora utbudet.

Dagstur

fr 795:-

2 dagar

fr 2 475:-

Ingmarsspelen 
Nås Selma Lagerlöfs roman

Ingmarsspelen bygger på Selma Lagerlöfs 
storslagna roman Jerusalem och berättar 
den intressanta historien om Nåsborna som i 
slutet av 1800-talet valde att emigrera till ”det 
heliga landet”. Vi njuter av Dalarnas starkaste 
teaterupplevelse och övernattar i Ludvika där 
vi avslutar dagen med en trerätters middag på 
hotellet.

Sommarbuskis på Vallarna
skrattfest på Vallarnas friluftsteater

I Falkenberg ligger den legendariska 
friluftsteatern som skapades för komikerparet 
Stefan & Krister och som sedan startåret 1996 
har spelat farser eller folklustspel nästan 
varje sommar. Här får vi uppleva en kväll 
med underhållning på högsta nivå i de vackra 

omgivningarna. Vi åker söderut mot Falkenberg 
där vi inleder med en gemensam lunch på Harrys 
Grand Hotel som ligger vackert vid Ätran. I 
lunchen ingår varmrätt, vatten eller lättöl och 
kaffe på maten. Efter lunch åker vi den korta 
sträckan till Vallarnas friluftsteater där årets 
sommarbuskis spelas. Föreställningen varar 
cirka 2 timmar och 30 minuter inklusive paus. 
Efter föreställningen tar vi plats i bussen och 
beger oss hemåt mot Göteborg.

Dagstur

fr 1 275:-

Avresedatum: 8/7, 22/7, 5/8, 12/8
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Dalhalla
Jesus Christ Superstar

Peter Stormare spelar rollen som den 
flamboyante och cyniske kung Herodes i den 
klassiska rockoperan Jesus Christ Superstar i 
sommar. Andrew Lloyd Webbers och Tim Rices 
populära rockopera har setts av miljontals 
människor världen över och nu kommer den till 

en av Sveriges häftigaste scener – Dalhalla. Vi 
reser österut via Mariestad och tar oss sedan 
norrut mot Dalarna och Falun där vi under 
eftermiddagen checkar in på hotell Scandic 
Lugnet Falun. Vi äter middag tillsammans på 
hotellet innan det är dags att åka till Dalhalla för 
kvällens underhållning. Föreställningen börjar 
21.00 och efter en fantastisk show återvänder vi 
till hotellet. Efter frukost tar vi plats i bussen för 
hemresa.

2 dagar

fr 3 175:-

Avresedatum: 7/7, 8/7

Dalhalla
P-Floyd

P-Floyd är gruppen som tolkar Pink Floyds 
musik med kärlek och för deras musikaliska 
och tidlösa arv vidare. Nu firar de 30 år och 
kommer till Dalhalla med sin jubileumskonsert. 
Vi reser österut via Mariestad och tar oss sedan 
norrut mot Dalarna och Borlänge. Vi stannar 

under resans gång för lunch på egen hand och 
under eftermiddagen checkar vi in på hotell 
Scandic Borlänge. Vi äter middag tillsammans 
på hotellet innan det är dags att åka till Dalhalla 
för kvällens konsert med ett av världens största 
konceptband, P-Floyd. Gruppen har spelat för 
utsålda hus både i Sverige och resten av Norden, 
och med sin storslagna ljus- och ljudproduktion 
bjuder de på en musikupplevelse att minnas.

2 dagar

fr 3 150:-

Avresedatum: 28/7
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Dalhalla
Rhapsody in Rock

Rhapsody in Rock återvänder till Dalhalla. Under 
en färgsprakande kväll får vi uppleva det bästa 
från alla Rhapsody in Rock-åren med både nya 
och gamla bekantskaper på scenen. Vi reser 
österut via Mariestad och tar oss sedan norrut 
mot Dalarna och Borlänge. Vi stannar under 

resans gång för lunch på egen hand och under 
eftermiddagen checkar vi in på hotell Scandic 
Borlänge. Vi äter middag tillsammans på hotellet 
innan det är dags att åka till Dalhalla för kvällens 
fullspäckade konsert med Robert Wells och 
Rhapsody in Rock – The Golden Age Concert. 
Med gästartister och fyrverkerier blir det en 
musikalisk tidsresa genom olika musikgenrer. 
Efter frukost dagen därpå tar vi plats i bussen för 
hemresa.

2 dagar

fr 3 250:-

Avresedatum: 21/7

Dalhalla
Diggiloo

Vi reser österut via Mariestad och tar oss sedan 
norrut mot Dalarna och Falun där vi under 
eftermiddagen checkar in på hotell Scandic 
Lugnet Falun. Vi äter gemensam middag innan 
det är dags att åka till Dalhalla för kvällens 
underhållning. Diggiloo bjuder på en kväll fylld 

med hits, humor och en sällsynt smittande 
spelglädje, och på scenen ser vi några av landets 
mest omtyckta artister. Dagen därpå besöker 
vi Carl Larsson-gården i Sundborn och får en 
rundtur i huset där den folkkäre konstnären 
och hans hustru Karin bodde. Efter lunch i 
Hyttstugan beger vi oss till Falu koppargruva 
som finns med på Unescos världsarvslista för en 
guidad tur under jord. Dag tre äter vi frukost och 
tar plats i bussen för hemresa.

3 dagar

fr 4 875:-

Avresedatum: 15/7
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.30 Göteborg, 07.40 Mölndal, 
07.45 Kållered, 07.55 Lindome, 08.05 
Kungsbacka och ytterligare ett fåtal orter 
i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Bussresa t/r Ullared · övernattning i 
dubbelrum med frukost
Avresedatum: Avresor lördagar mars–december
med några undantag

Ullared shopping Gekås

Förbered dig på en shoppingupplevelse utöver 
det vanliga när vi tillbringar en heldag i Ullared. 
Tack vare deras breda utbud av varumärken och 
produkter till förmånliga priser, kommer du att 
hitta allt du behöver och lite till. Upptäck det 

Varuhuset Gekås i Ullared har utvecklat orten till Sveriges största utflyktsmål och ett 
shoppingparadis för besökare i alla åldrar – här hittar du allt du behöver och lite till.

Dagstur

fr 225:-

Följ med oss på en shoppingresa till Ullared och 
shoppa loss i lugn och ro på världens största 
varuhus, Gekås. Tack vare deras breda utbud 
av varumärken och produkter till förmånliga 
priser, kommer du att hitta allt du behöver och 
lite till. Vi avreser från Stockholm och erbjuder 
påstigning i flera av de större städerna utmed 
resvägen. När vi når Ödeshög stannar vi för en 

RESFAKTA
Ingår: Bussresa t/r Ullared
Avresedatum: Avresor lördagar eller söndagar 
under hela året, med några undantag

2 dagar

fr 1 495:-
Ullared med övernattning

tidig lunch på vägrestaurangen Dinners. Vi når 
Ullared cirka 15.00 och checkar in på Gekås 
hotell. Sedan har vi hela eftermiddagen på oss 
att fynda bland de många butikerna. Dagen 
därpå äter vi en god frukost, och sedan väntar 
ytterligare en halvdags shopping på Gekås som 
öppnar redan 08.00. Vid 14.00 återsamlas vi för 
hemfärd.

Avgångstider: 08.00 Stockholm, 08.45 
Södertälje, 09.30 Nyköping, 10.10 
Norrköping, 10.45 Linköping, 11.05 Mjölby, 
12.05 Ödeshög och 13.00 Jönköping.

senaste modet, heminredning, leksaker och 
mycket mer.  Vi reser genom Halland tills vi når 
Ullared. Där har vi sedan cirka fem till sex timmar 
på oss att fynda innan vi samlas för hemfärd. 
Vi beräknas vara tillbaka i 
Göteborg cirka 17.30.
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Hemlig resa
en dag då Rolfs Flyg & Buss får bestämma!

På den här spännande resan tar vi med dig på en 
härlig dagstur där vi bestämmer programmet och 
du som resenär helt får förlita dig på oss. Unna 
dig själv en överraskning och följ med på vår 
hemliga dagstur där vi på morgonen utgår från 
bland annat Ulricehamn och Göteborg. När alla 

klivit ombord kommer vår reseledare att avslöja 
mer om dagens program och er spännande 
destination. Det enda vi kan avslöja är att det blir 
en resa full av upplevelser, mat och dryck! Men 
vi vill inte ge några ledtrådar om färdriktningen, 
så resenärer som eventuellt bor utmed resvägen 
kommer att kontaktas för att erbjudas lämplig 
påstigningsplats före avresa. Den beräknade 
hemkomsten till Göteborg blir cirka 18.00.

Dagstur

fr 1 475:-

Avresedatum: 2/5, 18/7, 6/9

Hemlig resa Sverige
Vart är vi på väg?

Det sägs att resan är viktigare än målet och 
på våra hemliga resor blir det påtagligare 
än någonsin. Följ med på en hemlig resa och 
upplev spänningen och den kittlande känslan 
av att inte i förväg veta vart vi är på väg. Vår 
hemliga resa erbjuder ett skräddarsytt program 

till ett okänt resmål. Så packa väskan, för nu 
ger vi oss iväg med buss mot nya äventyr och 
erfarenheter någonstans i landet. Resan är en 
intressant blandning av avkoppling, historia och 
kultur. Vi gör utflykter och upptäcker härliga 
platser. Med ett bagage fyllt av nya upplevelser 
återvänder vi hemåt och beräknas vara tillbaka 
i Göteborg cirka 19.00 dag tre. I resan ingår 
två övernattningar i dubbelrum, två frukostar, 
två middagar och en lunch samt flera hemliga 
utflykter.

3 dagar

fr 4 275:-

Avresedatum: 7/8
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Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00 
Borås, 06.15 Bollebygd, 06.30 Landvetter, 
07.00 Göteborg, 08.00 Varberg, 08.20 
Falkenberg och ytterligare ett fåtal orter i 
södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbelrum 
· en frukost · en lunch · festivaltallrik med 
ett glas vin · en middag · entrébiljett till 
vinfestivalen · tio kuponger för smakprov av vin 
· studiebesök på Åhus vingård · reseledare · 
vinprovarskola på vinfestivalen enbart för buss 
1, läs mer på vår hemsida
Tillägg: Enkelrum från 395:- · tillval 
vinprovningspaket 3 x 5 cl dag 2 till lunchen, vin 
från Åhus vingård
Avresedatum: 28/7, 29/7

Smaka svenska viner vinfestival på Österlen

Vi reser söderut mot Skåne och vid Hallandsåsen 
gör vi en paus med möjlighet att ta en 
förmiddagsfika. Vid lunchtid anländer vi till 
Skepparps vingård, belägen en mil från Kivik, 
där man för sjunde gången arrangerar Österlens 
vinfestival med namnet Smaka svenska viner. Vi 
inleder med att avnjuta en specialkomponerad 
festivaltallrik ackompanjerad av ett glas vin. 
Därefter finns möjligheten att provsmaka fler 
av festivalens viner. Under dagen erbjuds ett 
fyrtiotal viner från runt tio svenska vingårdar. Vi 
erbjuds mousserande, stilla och såväl vitt som 
rosé och rött. Ett häfte med tio kuponger för tio 
smakprov ingår. 

Framåt kvällen åker vi till Kristianstad, där 
vi checkar in på centrala Quality Hotel Grand 
och äter gemensam middag på hotellet. Efter 
sovmorgon och en härlig frukost påbörjar vi vår 
resa hemåt. I Åhus stannar vi för ett studiebesök 
på Åhus vingård, som etablerades 2005 då man 
började plantera sina första vinstockar. Numera 

Prova svenska viner på den årliga vinfestivalen bland Österlens böljande kullar! Här 
smakar vi på viner från svenska vingårdar, träffar producenter och lär oss om vinodling. 
Dessutom besöker vi Åhus vingård för rundvisning.

2 dagar

fr 3 275:-

har man runt 3 000 stockar på gården. Efter den 
guidade turen på gården äter vi gemensam lunch 
hos närliggande Rökeriet. Därefter fortsätter vi 
vår hemfärd.
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Kiviks äppelmarknad
med äpplet i centrum

Vi reser söderut mot Halmstad och vidare till 
Kristianstad där vi checkar in på First Hotel 
Christian IV. Resten av dagen är fri att utforska  
den mysiga staden på egen hand innan vi ses 
igen på kvällen för en gemensam middag. Dagen 
därpå är det dags för resans höjdpunkt. Den 

berömda äppelmarknaden i Kivik har arrangerats 
i över 30 år och är en välbesökt festival för hela 
familjen. Här botaniserar vi bland tusentals 
kilo av svenska äpplen och lokalt producerade 
delikatesser samt smakar på olika äppelmuster. 
Varje år skapas även en fantastisk äppeltavla 
som ställs ut på marknaden. Efter lunch på egen 
hand påbörjar vi vår hemresa och beräknas vara 
tillbaka i Göteborg cirka 19.00.

2 dagar

fr 1 975:-

Avresedatum: 29/9, 30/9

Österlens trädgårdar
gårdsbutiker och blomster

Österlen i sydöstra Skåne är enligt många en 
bit av paradiset och kallas ibland för Sveriges 
Provence. Här finns grönskande parker, vajande 
sädesfält och spännande gårdsbutiker. Under 
tre dagar njuter vi av blomsterprakt med grönska 
och provsmakar det lokala mathantverket. Vi 

kan också handla plantor och blommor under 
vår resa mellan äppelodlingar, perennrabatter, 
vingårdar och ekologiska örtagårdar. Vi bor i 
charmiga Simrishamn där det även väntar en 
trädgårdsvandring bland de pastellfärgade 
husen. Vi besöker den Engelska trädgården, 
Ulriksdals trädgård, Hovdala slott med sin 
slottsträdgård och går på vinprovning på en 
skånsk vingård. Efter tre innehållsrika dagar är 
det dags att bege sig hemåt.

3 dagar

fr 4 575:-

Avresedatum: 21/5, 11/6, 22/8
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falkenberg, 
09.20 Halmstad och ytterligare ett fåtal 
orter i mellersta och södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 
frukostar · 2 middagar · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-  
Avresedatum: 30/4, 7/5, 28/5, 4/6, 27/8, 3/9, 10/9

Österlen Simrishamn med Brösarp och Kivik

Dag 1. Hemorten – Simrishamn  Vid lunchtid 
når vi Österlen och Simrishamn. Vi checkar in 
på Hotel Svea där vi ska bo i två nätter och har 
resten av dagen fri tills vi ses igen under kvällen 
för en gemensam middag.   

Dag 2. Österlen  Efter frukost möter vi 
vår lokalguide som ska ta oss med på en 
heldagsutflykt på Österlen. Under dagen får 
vi bland annat njuta av de vackra backarna 
i Brösarp som brukar kallas för porten till 
Österlen. Vi besöker även Kivik med Äpplets 
hus där vi får besöka utställningarna som bland 
annat handlar om förädling, fruktodlingar och 
musteriets historia. Vi gör också ett besök i 
Kåseberga där det finns möjlighet att promenera 
upp till Ales stenar. Skeppssättningen är 
Sveriges bäst bevarade och ligger vackert på 
höjden Kåsehuvud. 

Dag 3. Simrishamn – Ystad – Hemorten  Idag 
åker vi till Ystad. Här tillbringar vi förmiddagen 
och gör en gemensam stadspromenad med en 

Vi reser till vackra Österlen där hav möter fält, lövskog och hagar. Det omväxlande 
kulturlandskapet kantas av ett pärlband med pittoreska fiskelägen längs milslånga stränder.

3 dagar

fr 3 375:-

lokalguide. Gatunätet i gamla staden är i stort 
sett oförändrat sedan medeltiden och här 
finns kullerstensgränder och korsvirkeshus. 
Apotekarhuset från 1400-talet är ett av de 
äldsta ännu bebodda husen i hela Skandinavien. 
Henning Mankells böcker om kommissarie Kurt 
Wallander utspelar sig i Ystad och här finns en 
rad miljöer från böckerna och filmerna. Efter 
lunch påbörjar vi vår hemresa. 



52 www.rolfsbuss.se www.rolfsbuss.se

Skånska slott
med historia och trädgårdar

Vi åker på en historisk resa i vackra Skåne 
där vi besöker Nordens äldsta bevarade 
renässansslott, Malmöhus slott, och lär oss 
om dess långa och händelserika historia. 
Vi checkar sedan in på Scandic S:t Jörgen i 
Malmö och fortsätter till Bosjökloster slott 

och trädgårdar där vi gör en guidad rundtur av 
slottet, trädgårdarna, kyrkan och parken. Under 
vår tre dagars resa kommer vi även att utforska 
Ystad med dess medeltida gatunät, inklusive 
Apotekarhuset som är ett av de äldsta ännu 
bebodda husen i hela Skandinavien. Vi avslutar 
vår resa med guidade besök i Tykarpsgrottan, en 
före detta kalkstensgruva, och på Hovdala slott 
där vi även avnjuter en välsmakande lunch innan 
vi fortsätter hemåt.

3 dagar

fr 4 175:-

Avresedatum: 1/7, 5/8

Vin & trädgårdar
weekend för alla sinnen

På denna resa kommer vi att uppleva vackra 
trädgårdar, vingårdar och mat i gott sällskap. 
Vi åker till Norrvikens trädgårdar i Båstad 
och får en guidad tur genom den sekelgamla 
trädgården innan vi åker vidare mot Lottenlund 
Estate för en guidad visning och vinprovning. 

På eftermiddagen checkar vi in på Elite Hotel 
Marina Plaza i Helsingborg där vi bor i två nätter. 
Dagen därpå besöker vi Sofiero slott och får 
uppleva dess vackra trädgård som har blivit 
utsedd till Europas vackraste park. Vi ger oss 
av norrut mot Kullahalvön och besöker Arilds 
Vingård, där vi äter lunch innan det är dags för 
en guidad tur och vinprovning. Resans sista dag 
gör vi ett besök på Mölle Krukmakeri innan vi 
fortsätter hemåt.

3 dagar

fr 5 475:-

Avresedatum: 21/5, 9/7, 20/8
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.30 Göteborg, 08.40 Falkenberg, 
09.10 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i mellersta och södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 
frukostar · 2 middagar · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 645:-  
Avresedatum: 16/6, 14/7, 1/9

Blekinge skärgård Karlskrona med skärgårdstur

Dag 1. Hemorten – Karlskrona  Vi reser söderut 
via Halmstad och gör längs vägen stopp för lunch 
på egen hand innan vi når världsarvsstaden 
Karlskrona och hotell Scandic Karlskrona. Vi 
har fri tid att på egen hand upptäcka Karlskrona 
under eftermiddagen innan vi äter en gemensam 
middag på hotellet.

Dag 2. Karlskrona  Efter frukost möter vi vår 
lokalguide som guidar oss i staden under en två 
timmar lång rundtur. Därefter har vi tid för lunch 
på egen hand innan vi åker till vingården Stora 
Boråkra, strax utanför Karlskrona. På gården från 
1800-talet odlas druvan Solaris, och med sina 
3 000 vinstockar är vingården en av de största i 
Sverige. Här får vi en visning samt provsmakning 
av två av gårdens viner. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Karlskrona – Hemorten  Idag är det dags 
för en härlig båttur i Blekinges vackra skärgård. 
Skärgårdsområdet sträcker sig över stora delar 
av Blekinges kust och här finns mer än 1 000 

Världsarvet Karlskrona och Blekinge skärgård har mycket att erbjuda. Under en fin resa 
ser vi de största sevärdheterna, lär oss om det historiska Karlskrona, provar viner på en 
av Sveriges största vingårdar och åker på en båttur i skärgården.

3 dagar

fr 3 775:-

öar, holmar och skär. Efter båtturen får vi tid för 
lunch på egen hand innan vi sätter oss i bussen 
och åker hemåt igen. Vi beräknas vara tillbaka i 
Göteborg cirka 19.00.
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falkenberg, 
09.20 Halmstad och ytterligare ett fåtal 
orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 
2 frukostar · 2 middagar · utflykt enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 775:-  
Avresedatum: 29/9

Ölands skördefest Sveriges största skördefest!

Dag 1. Hemorten – Kalmar  Vi reser genom 
södra Sverige med stopp för förmiddagsfika på 
egen hand. Vid lunchtid når vi Kalmar där vi har 
möjlighet att på egen hand äta lunch på någon av 
stadens restauranger och kanske besöka Kalmar 
slott. Därefter åker vi vidare mot Best Western 
Plus Kalmarsund Hotell där vi bor i två nätter. 
Gemensam middag på restaurang.

Dag 2. Ölands skördefest  Efter frukost möter 
vi vår lokala guide som kommer att visa oss 
höjdpunkterna bland de över 900 aktiviteter 
som erbjuds. Ett hundratal utställare erbjuder 
lokala produkter av hög kvalitet. Affärer, 
gårdsbutiker, restauranger, krogar och kaféer 
säljer och serverar nyskördade och förädlade 
läckerheter. Ölands skördefest har något för 
alla. Hantverkare, restauranger, lantbrukare och 
konstnärer samarbetar för en riktigt bra fest! 
Lunch äter vi på egen hand under dagen. På 
kvällen intar vi gemensam middag på restaurang. 

Varje höst, i slutet av september, bjuder Ölands skördefest på drygt 900 aktiviteter över 
hela ön. ”Sveriges skafferi” slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njutning av 
odlingsårets resultat. 

3 dagar

fr 4 275:-

Dag 3. Kalmar – Hemorten  Efter frukost tar vi 
farväl av Kalmar och reser hemåt. Under dagen 
stannar vi för lunch och fika på egen hand. Vi 
beräknas anlända till Göteborg cirka 16.30.
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
08.30 Varberg, 09.20 Halmstad och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en/två övernattningar i 
dubbelrum · en/två frukostar · på 3-dagarsresan 
en lunch · en/två middagar · entré till 
spaavdelningen · morgonrock och tofflor på 
rummet · guidning på Kosta Boda Art Hotel · 
glasgåva 
Speciellt: Vi erbjuder denna resa även i 2 dagar, 
läs mer på vår hemsida. 
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: avresa 2 dagar 9/4, 18/6, 10/9, 
15/10, 5/11, avresa 3 dagar 14/5, 27/8

2–3 dagar

fr 2 275:-

Kosta Boda Art Hotel lyxig sparesa i Glasriket

Dag 1. Hemorten – Kosta  Vi reser söderut 
och gör ett stopp med möjlighet att köpa fika 
innan vi når vår slutdestination Kosta och det 
spektakulära Kosta Boda Art Hotel. Hotellet är 
ett fyrstjärnigt designhotell som exploderar i 
färg och form och där de olika hotellmiljöerna 
samt hotellrummen är designade av Kosta Bodas 
världsberömda glasformgivare. Efter incheckning 
kopplar vi av i hotellets spa som har allt som kan 
önskas för kropp och själ. 

Dag 2. Vilhelm Moberg och Utvandrarna  Efter 
frukost väntar en guidad tur i utvandrarnas 
anda med vår lokalguide. Vi besöker Duvemåla 
och Duvemåla hage, byn som är mest känd från 
utvandrarserien av Vilhelm Moberg. Därifrån åker 
vi utvandrarnas väg från Bökevara till Rävkullen 
och stannar sedan vid Korpamoen som är 
namnet på ett ”drängatorp”. Namnet Korpamoen 
är givet av Vilhelm Moberg och det var här som 
Karl-Oskar och Kristina Nilsson var bosatta i 
romanen Utvandrarna. Efter gemensam lunch 
besöker vi även Moshultamåla, känd som Vilhelm 
Mobergs födelseort. 

Följ med på en lyxig sparesa till Glasriket och Kosta Boda Art Hotel. Resan finns som två 
eller tre dagar där vi på tredagarsresan gör en guidad tur i utvandrarnas anda.

Dag 3. Kosta – Hemorten  Frukost och sedan 
väntar en guidad tur av hotellet. Resterande 
delen av förmiddagen tillbringas på egen hand. 
Kanske lockar ett besök på det närliggande 
Kosta Outlet? Efter lunch samlas vi för hemfärd. 
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Stockholm
weekend i vår vackra huvudstad

Vi reser till Stockholm där vi checkar in på hotell 
Park Inn i Hammarby sjöstad nära Sickla kanal 
med trevliga promenadområden. Under vår resa 
väntar en stadsrundtur med lokalguide där vi 
får se de mest populära sevärdheterna, såsom 
Kungliga slottet och Stadshuset. Stockholms 

finaste utsikt upplever vi vid Söders höjder där 
vi blickar ut över Strömmen, Skeppsbron och 
Djurgården. Vi får även möjlighet att utforska 
staden på egen hand. För de shoppingsugna 
finns varuhus och spännande butiker och staden 
erbjuder ett stort utbud av trevliga restauranger 
och kaféer. Vi avslutar vår resa med en tur ner till 
Slottsbacken och Gamla stan där vi har egen tid 
innan vi kliver på bussen och beger oss hemåt.

3 dagar

fr 2 375:-

Avresedatum: 5/5, 16/6, 30/6, 14/7, 28/7, 
4/8, 18/8, 1/9, 15/9, 29/9

Stockholm med Sigtuna
storstad och historia

Vi reser till Stockholm där vi checkar in på hotell 
Park Inn i Hammarby sjöstad nära Sickla kanal 
med trevliga promenadområden. Förutom att på 
egen hand njuta av huvudstadens sevärdheter, 
shoppingmöjligheter och många restauranger, 
besöker vi även Sveriges äldsta bevarade stad, 

Sigtuna. Staden som grundades av vikingar på 
970-talet har mycket att bjuda på. Vår guide 
tar oss på en promenad genom staden där vi 
bland annat får se Sveriges minsta bevarade 
rådhus som endast består av två rum, runstenar 
och den vackra kyrkogatan som en gång i tiden 
var rikets religiösa centrum. Vi avrundar vår 
Stockholmsresa med en tur ner till Slottsbacken 
och Gamla stan innan vi åker hemåt mot 
Göteborg.

3 dagar

fr 2 375:-

Avresedatum: 19/5, 21/7, 11/8
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Avgångstider: 06.30 Ulricehamn, 07.00 
Borås, 08.00 Göteborg, 08.40 Alingsås, 
09.00 Vårgårda, 09.55 Skara och ytterligare 
ett fåtal orter i södra och mellersta Sverige.

Mälardalen Gripsholms slott och Sala silvergruva

Dag 1. Hemorten – Västerås  Vi reser till Västerås 
där vi checkar in för två nätter på högklassiga 
Elite Stadshotellet, som ligger i en av Sveriges 
vackraste byggnader i jugendstil. Vi fortsätter 
dagen med en guidad rundtur i staden där vi 
bland annat besöker Västerås äldsta stadsdel, 
Kyrkbacken som består av charmiga äldre trähus 
i ett virrvarr av slingrande gränder. 

Dag 2. Mälardalen  Idag är det dags att upptäcka 
nya delar av Mälardalen. Vi inleder dagen med ett 
besök på Gripsholms slott, och under en guidad 
rundtur får vi ta del av slottets fyrahundraåriga 
historia. Därefter kliver vi på ett ånglok som tar 
oss mellan Mariefred och Taxinge. Vissa av tågen 
är mer än hundra år gamla, och vagnarna och 
nästan alla lok har en gång i tiden gått i trafik på 
någon av de sju svenska smalspårsjärnvägarna. 
Vi avrundar dagen med en räkkryssning genom 
Mälarens vackra skärgård. 

Dag 3. Mälardalen – Hemorten   Vi börjar med 
att besöka Sala silvergruva som är Sveriges 

Vackra Mälardalen har mycket att erbjuda. Vi tar oss till några av Sveriges mest 
intressanta besöksmål, såsom Gripsholms slott och de underjordiska gångarna i Sala 
silvergruva. Vi njuter även av en räkkryssning genom Mälarens skärgård.

3 dagar

fr 4 175:-

silverrikaste gruva genom tiderna. Där gör vi 
en guidad rundtur i gruvans vackra underjord. 
Vi avslutar dagen med ett besök på Skultuna 
Messingsbruk, som ligger i en förtrollande 
dalgång längs Svartån. När vi är klara med 
dagens sista besöksmål stiger vi på vår buss 
som tar oss hemåt.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum 
· 2 frukostar · en middag · en lunch · en 
räkkryssning · utflykter enligt program · 
reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 695:-
Speciellt: Det är ca 5 plusgrader i Sala 
silvergruva under jord och varma kläder och 
rejäla skor rekommenderas. Observera att 
ångloket dag 2 kan bytas ut mot dieseldrivet lok.
Avresedatum: 3/6, 11/7, 28/7, 8/8
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Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 
Borås, 07.00 Landvetter, 07.30 Göteborg, 
08.15 Lilla Edet, 08.40 Trollhättan och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

Värmland konstresa Sandgrund och Selma Lagerlöf

Dag 1. Hemorten – Karlstad  Vi börjar resan med 
ett besök på Sandgrund, som sedan 2012 är Lars 
Lerins egen konsthall. Under en guidad rundtur 
i de öppna och ljusa lokalerna får vi en inblick i 
Lerins konst. Han anses vara Nordens främsta 
akvarellkonstnär och på Sandgrund finns hans 
permanenta utställning. Efter besöket checkar vi 
in för två nätter på hotell Scandic Winn. 

Dag 2. Karlstad  Efter frukost beger vi oss till 
Selma Lagerlöfs hem Mårbacka som idag är 
en minnesgård öppen för allmänheten. Under 
en guidad tur lär vi känna både personen och 
författaren. Därefter fortsätter vi till Gamla 
kraftstationen i Deje, belägen vid Klarälvens 
strand. Vi får en guidad visning i industrilokalen 
från tidigt 1900-tal där man har skapat en unik 
konsthall för samtidskonst. 

Dag 3. Karlstad – Hemorten  Efter frukost åker 
vi mot Arvika för ett besök och guidad visning på 
Rackstadmuseet. I denna trakt verkade en grupp 
konstnärer runt sekelskiftet 1900, den så kallade 

I Värmland ser vi Lars Lerins akvareller på Sandgrund, samtidskonst på Deje gamla 
kraftstation och Rackstadkolonins nationalromantiska målningar. Dessutom besöker vi 
Selma Lagerlöfs Mårbacka och Klässbols Linneväveri.

3 dagar

fr 3 975:-

Rackstadkolonin, och i museets samlingar finns 
konst och konsthantverk som har anknytning 
till dem. Vi åker sedan vidare mot den lilla orten 
Klässbol där vi besöker familjeägda Klässbols 
Linneväveri, som startades 1920 och är kunglig 
hovleverantör. Därefter återvänder vi till 
Göteborg.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum 
med frukost · 2 luncher · 2 middagar · utflykter 
enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 645:-
Avresedatum: 12/5, 9/6, 14/7, 18/8
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Köpenhamn
weekend i den danska huvudstaden

Danmarks huvudstad Köpenhamn lockar oss 
med sin kontinentala känsla, sina trivsamma 
pubar, vackra historiska byggnader och dansk 
pölse. Följ med på en härlig tur till denna 
underbara storstad. Vår resa börjar med en 
färd genom södra Sverige där vi tar färjan från 

Helsingborg till Helsingör och sedan fortsätter 
längs den vackra Strandvejen till Köpenhamn. 
När vi checkar in på vårt hotell kan vi börja 
njuta av allt som denna härliga huvudstad har 
att erbjuda. Vi tillbringar en dag på egen hand i 
”Dronningens by” där vi kan shoppa på Ströget, 
besöka Tivoli eller promenera bland de mysiga 
pubarna i Nyhavn. Under resan finns det även 
möjlighet att boka en lokalguide för att få en mer 
personlig upplevelse av staden.

3 dagar

fr 2 975:-

Avresedatum: 7/4, 28/4, 5/5, 19/5, 26/5, 9/6, 
7/7, 28/7, 4/8, 18/8, 1/9, 22/9, 6/10

Legoland
Danmarks populäraste familjeresmål

Upplev en dag bland cirka 60 miljoner 
legoklossar. I danska Billund, hemvist för denna 
fantastiska uppfinning som skänkt glädje till 
så många barn sedan 50-talet, får vi en dag 
fylld med äventyr. Vi bor två nätter i Kolding och 
har under resan en hel dag till förfogande att 

upptäcka den fantastiska nöjesparken Legoland, 
uppbyggd nästan helt av lego. Här finns allt 
från miniatyrer i lego, åkattraktioner, piratland 
och Duplo Land till Lego Studios 4D-biograf, 
akvarium, restauranger och sist men inte minst 
en av världens största legobutiker. Här finns 
med andra ord något för alla! Vi äter gemensam 
middag på hotellet samtliga kvällar. Efter frukost 
dag tre kliver vi på bussen som tar oss tillbaka 
till Göteborg.

3 dagar

fr 3 975:-

Avresedatum: 10/7, 4/8 
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Avgångstider: Varierande avresetider och 
avreseplatser. Se mer information på vår 
hemsida. 

Kryssning Köpenhamn och Oslo

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn  Vi åker genom 
södra Sverige mot Malmö och gör ett kaffestopp 
längs med vägen. Via Öresundsbron tar vi oss 
över till ”Dronningens by”, där vi får lite fri tid 
att promenera på Ströget och äta lunch på 
egen hand innan det är dags att gå ombord på 
kryssningsfartyget. Det blir en fin tur genom 
Öresund förbi Ven och längs den skånska 
kusten. Det finns möjlighet att köpa till fartygets 
berömda buffé med mycket skaldjur och annat 
gott. Efter middagen bjuds det upp till dans för 
dem som önskar. Taxfreebutiken Sea Shop håller 
öppet till långt in på småtimmarna. Det finns 
även ett flertal barer där man kan avnjuta en god 
drink tillsammans. 

Dag 2. Oslo – Hemorten  Efter en natt till havs får 
vi möjligheten att starta dagen från första parkett 
och se färjan segla upp genom Oslofjorden. 
Klockan 10.00 är båten i land. Vi möter vår buss i 
hamnen och får nu fri tid att upptäcka staden och 
alla dess sevärdheter. Ta en promenad på Oslos 
paradgata Karl Johan, shoppa och ta en fika på 
den berömda Aker Brygge eller strosa runt bland 

Ta en paus i vardagen och följ med och upplev två nordiska huvudstäder! Vi åker på en 
skön och avkopplande kryssning med DFDS Seaways moderna kryssningsfartyg mellan 
Köpenhamn och Oslo.

2 dagar

fr 1 175:-

skulpturerna i Vigelandsparken. Vi hinner även 
med en lunch på egen hand på någon av stadens 
alla mysiga restauranger innan det framåt 
eftermiddagen är dags att ta farväl av Oslo och 
påbörja vår bussresa hemåt. 

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i insides 
dubbelhytt 
Tillägg: Enkelhytt från 225:- · dubbelhytt utsides 
från 195:- per hytt · middagsbuffé inklusive en 
dryck och frukostbuffé från 475:-
Speciellt: Giltig id-handling måste visas vid 
ombordstigning oavsett ålder. Åldersgräns 18 år. 
Barn och ungdomar endast i målsmans sällskap.
Avresedatum: 10/4, 1/5, 22/5, 5/6, 12/6, 21/8, 
11/9, 18/9, 9/10
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Kryssning Åland
Viking Line

Lämna vardagen bakom dig och följ med oss på 
en oförglömlig Ålandskryssning. Under två dagar 
kommer du att kunna njuta av skön avkoppling, 
god mat och musik, samt ha möjlighet att shoppa 
taxfree. Resan går från Göteborg till Stockholm 
där vi kliver på kryssningsfartyget Cinderella. Vi 

glider sakta fram genom Stockholms skärgård 
samtidigt som vi njuter av middagsbuffén 
signerad Svenska kocklandslaget. Middagen 
behöver förbokas inför resan. Båten anländer 
till Mariehamn tidigt på morgonen och vänder 
åter mot Stockholm efter ett par timmar. Idag 
beundrar vi den vackra skärgården samtidigt 
som vi tar del av allt som fartyget har att erbjuda. 
Vi anländer till Stockholm klockan 14.00 där vår 
buss väntar.

2 dagar

fr 695:-

Avresedatum: 2/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 
1/10, 22/10, 5/11, 12/11, 20/11

Kryssning Visby
en skön sommarkryssning

Vi njuter av en härlig sommarkryssning i 
kombination med en dag i den charmiga 
semesterpärlan Visby. Ombord på 
Cinderella bjuds vi på mat signerad Svenska 
kocklandslaget, skaldjursbuffé och en härlig 
brunch. Missa inte att unna dig en avkopplande 
stund på Cinderellas spa och ta del av 

underhållningen ombord. Väl i Visby kan du 
uppleva den vackra medeltidsstaden med 
dess ringmur och charmiga gränder, besöka 
sevärdheter som Almedalen, S:ta Maria kyrka 
och Gotlands medeltidsmuseum samt ta en 
promenad längs den vackra hamnen. Viking 
Line erbjuder dessutom härliga tillvalsutflykter 
på Gotland som exempelvis stadsvandring 
med ölprovning eller utflykter till Fårö och 
Lummelundagrottan. 

3 dagar

fr 3 375:-

Avresedatum: 27/6



62 www.rolfsbuss.se www.rolfsbuss.se

Avgångstider: 06.15 Varberg station, 07.30 
Göteborg, 08.15 Borås, 10.00 Jönköping 
och ytterligare ett tiotal orter längs vägen.

Höga kusten kryssning med Cinderella

Dag 1. Hemorten – Stockholm Vi tar oss till 
Stockholm där vi kliver på kryssningsfartyget 
M/S Cinderella som avgår från Stockholm 
klockan 17.00. På kvällen njuter vi av en 
välsmakande buffé ombord på fartygets 
restaurang, signerad Svenska kocklandslaget. 
Sedan har vi tid att gå på upptäcktsfärd i det 
upplevelseparadis som fartyget utgör. Senare 
under kvällen bjuds det på underhållning 
ombord.

Dag 2. Härnösand   Vi anländer i Härnösand som 
är Höga kustens sydligaste kuststad. Här har vi 
förmiddagen på oss att uppleva den lilla staden 
med sina välbevarade trähus. För den som vill 
uppleva mer av Härnösand erbjuder Viking Line 
flera härliga tillvalsutflykter att välja mellan. 
Vi seglar sedan vidare genom Sannasundet till 
Högakustenbron och vidare via Ulvön, som är 
förknippad med surströmmingstillverkning, 
Skuleskogens nationalpark och Trysundaön. 
Därefter vänder vi söderut mot Mariehamn. 
Till kvällen dukas det upp en dignande 

Följ med oss och upplev den vackra Norrlandskusten. På denna kryssning seglar vi 
genom unik skärgårdsmiljö och besöker kuststaden Härnösand. 

3 dagar

fr 3 475:-

skaldjursbuffé tillsammans med ett urval av 
kötträtter och vegetariska rätter.

Dag 3. Stockholm – Hemorten  Den sista dagen 
på vår kryssning tillbringar vi till havs. Idag 
kan du passa på att shoppa till taxfreepriser 
eller varför inte koppla av på soldäck och njuta 
av den friska havsluften. Vid lunchtid dukas 
en brunch upp i restaurangen och i den fina 
spaanläggningen finns möjlighet att köpa sköna 
behandlingar. Vi anländer till Stockholm cirka 
14.00 där vår buss väntar för att ta oss tillbaka 
till hemorten.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides 
dubbelhytt · en frukostbuffé · en brunch · 2 
middagar
Tillägg: Enkelhytt från 895:- · komforthytt från 
795:- per hytt · utsideshytt från 595:- per hytt · 
tillvalsutflykter · eventuellt inträde till spa samt 
behandlingar
Speciellt: Id-handling måste visas vid 
ombordstigning oavsett ålder. Åldersgräns 
20 år. Barn och ungdomar endast i målsmans 
sällskap.
Avresedatum: 14/5, 28/5, 20/6, 3/9, 10/9, 17/9, 
24/9
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Avgångstider: 05.45 Varberg station, 07.30 
Göteborg, 08.15 Borås, 10.00 Jönköping 
och ytterligare ett tiotal orter längs vägen.

Kryssning Östersjön till Helsingfors eller Tallinn

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi beger oss 
med buss till Stockholm där vi stiger ombord 
på Tallink Siljas fartyg som sakta glider ut i 
Stockholms vackra skärgård. Under resan bor vi 
i bekväma tvåbäddshyttar med båda sängarna 
på golvet. Ombord på vårt kryssningsfartyg 
kan du bland annat njuta av en avkopplande 
relaxavdelning med möjlighet till sköna 
behandlingar, en välsorterad taxfreebutik och 
flera barer. För dem som önskar erbjuds det 
middagsbuffé som behöver förbokas inför resan.

Dag 2. Helsingfors eller Tallinn  Efter en härlig 
frukost ombord anländer vi till vår destination 
och dagen är nu fri till eget förfogande. Ta 
chansen att upptäcka stadens sevärdheter och 
historiska platser, besök museer och lär dig 
mer om stadens kultur. Slå dig ner på ett mysigt 
kafé eller besök en av stadens restauranger 
och njut av lokala delikatesser. Utforska de små 
gatorna och hitta dina egna favoritplatser. Dagen 
är din att gestalta som du önskar, antingen 
genom att upptäcka nya platser eller bara 
koppla av och njuta av stadens liv. Under tidig 

Följ med på en av våra härliga tredagarskryssningar och upplev vacker skärgård, god mat, 
trevlig underhållning och någon av huvudstäderna Helsingfors eller Tallinn.

3 dagar

fr 1 175:-

kväll är det dags för fartyget att vända hemåt 
igen och vi tillbringar ännu en natt på vårt fina 
kryssningsfartyg när det tar oss över Östersjön.

Dag 3. Stockholm – Hemorten  Vi avnjuter 
en välsmakande frukost ombord medan 
fartyget glider genom skärgården och lägger 
till i hamnen. Där väntar vår buss för att ta oss 
hemåt.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides 
dubbelhytt · 2 frukostar
Tillägg: Enkelhytt insides från 95:- · dubbelhytt 
utsides från 195:- · enkelhytt utsides från 545:- 
per hytt · tillvalsmåltider
Speciellt: Nordiska medborgare som reser 
till Helsingfors måste kunna legitimera sig 
med id-handling, till exempel körkort, pass 
eller nationellt id-kort. Nordiska medborgare 
som reser till Tallinn behöver resa med giltigt 
pass eller nationellt id-kort oavsett ålder. 
Medborgare av andra länder behöver pass för 
alla destinationer. Åldersgräns 23 år. Barn och 
ungdomar endast i målsmans sällskap.
Avresedatum: 5/4, 13/4, 25/4, 1/5, 9/5, 15/5, 
29/5, 12/6, 26/6, 7/8, 15/8, 29/8, 12/9, 18/9, 
2/10, 24/10
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Gruppresor för förening, organisation och företag

Med hjälp av vår erfarna och kunniga 
gruppreseavdelning finns möjlighet för 
föreningar, företag och organisationer att åka 
på en skräddarsydd resa, alternativt boka en 
större del av platserna på en befintlig avgång i 
vår resekatalog. Vi besitter en stor kunskap och 
gedigen erfarenhet av att arrangera gruppresor 
av olika slag där varje kund är unik.

När ni väljer en skräddarsydd resa med Rolfs 
Flyg & Buss, så erbjuder vi er möjligheten att 
skapa en personlig resa som överensstämmer 
med era önskemål och behov. Vår 
gruppreseavdelning arbetar tätt tillsammans 
med er, hela vägen från planering till avresa, 
för att sätta ihop en resa utifrån er budget och 
era förutsättningar, och levererar därefter en 
komplett resa med ett reseprogram som passar 
era önskningar. Ni väljer själva påstigningsplats 
och vi organiserar arrangemanget därefter. För 
företag är vi även behjälpliga med planering och 
utförande av konferenser och kickoffer.

Sedan 1975 är vår målbild att våra resor ska 
vara intressanta och gemytliga, och vårt väl 
utarbetade koncept ger oss möjlighet att 

Som Sveriges största gruppresearrangör erbjuder vi på Rolfs Flyg & Buss möjligheten att 
skapa unika och skräddarsydda gruppresor för företag, föreningar och organisationer. Vi 
erbjuder er ett brett register av såväl dagsturer inom Sveriges gränser som längre resor 
fjärran över. Hos oss är alla lösningar möjliga och kundens önskemål i fokus.

skapa prisvärda resor med hög kvalitet. Vi har 
ett brett utbud av hotell, utflykter och guider 
över hela världen och har samtidigt en hög 
kravbild för våra resor. En stor del av resans 
kvalitet handlar om en driven och kunnig 
reseledare och vi är både stolta över och trygga 
med våra reseledare, som ger högsta möjliga 
resekvalitet och som genom sin yrkesmässiga 
kunskap bidrar till att resan blir en minnesvärd 
upplevelse.

Boka er nästa resa med Rolfs Flyg & Buss 
och upplev världen på ett nytt sätt. Med 
våra skräddarsydda lösningar vill vi ge er de 
bästa förutsättningar för en oförglömlig och 
professionell upplevelse och resa.

Kontakta oss på gruppreseavdelningen, så 
besvarar vi dina frågor och kan hjälpa dig att 
sätta samman ett reseförslag utifrån dina 
önskemål. Ring på 0775-51 00 05 eller maila till 
grupp@rolfsbuss.se.
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Mars

April

Maj

2023 Kalender för dagsturer och kortresor

2/3
4/3
4/3

10/3
16/3
17/3
23/3
24/3
25/3
25/3
25/3
26/3
28/3
30/3
31/3
31/3

1/4
1/4
2/4
2/4
6/4
7/4
7/4
8/4
8/4
9/4

12/4
13/4
17/4
20/4
22/4
22/4
25/4
26/4
27/4
27/4
28/4
29/4
30/4
30/4

2/5
2/5
2/5 

2/5
3/5
3/5
3/5
3/5
4/5
5/5
5/5
6/5
6/5
6/5
7/5 

7/5
8/5

Louisiana
Sommarbuskis på  Vallarna
Ullared shopping
Sommarbuskis på  Vallarna
Louisiana
Sommarbuskis på  Vallarna 
Sommarbuskis på  Vallarna 
Sommarbuskis på  Vallarna
Sandgrund
Trandansen med övernattning
Ullared shopping
Trandansen
Spa Marstrands Havshotell
Louisiana
Sommarbuskis på  Vallarna
Trandansen

Sandgrund
Ullared shopping
Trandansen
Trandansen med övernattning
Trandansen
Köpenhamn
Trandansen
Sandgrund
Ullared shopping
Kosta Boda Art Hotel 2d
Mikrobryggerier i Göteborg
Louisiana
Skagen över dagen
Louisiana
Sandgrund
Ullared shopping
Spa Marstrands Havshotell
Gårdar i Halland
Louisiana
Vingårdar i Skåne
Köpenhamn
Sandgrund
Kosläpp Dalsland
Österlen

Fagerås påskliljor
Hemlig resa dagstur
IKEA-museet med Linnés 
Råshult
Läckö slott
Alaska
En smak av Halland
Gårdarna runt sjön
Sandgrund
Louisiana
Köpenhamn
Stockholm
Dalslands kanal
Sandgrund
Ullared shopping
Postrånevandringen 
Hallandsåsen 
Österlen
I stjärnornas spår

Dalslands kanal
Louisiana
Göta kanal
Mälardalen
Sandgrund Start Stockholm
Ullared shopping
Österlen
Gränna & Visingsö
Vallevandring
Klädesholmen nationaldagen
Vandring Åkulla
Brigadmuseum i Karlstad
Änglagård
Göteborg stadsvandring
Köpenhamn
Värmland konstresa
Dalslands kanal
Göta kanal 
Ullared shopping
Sofiero Classic
Österlens trädgårdar
Bjärehalvön
Kosteröarna
Vandring Kullaleden
Öckerööarna
Dressin Dalsland
Ven
Historiska Varnhem
Konstresa Tjörn
Slott & smaker i Västergötland
Smaker av Bohuslän
Vandring Lunnafallet
Vänerskärgården Torsö
Sandgrund
Stockholm
Blekinge skärgård
Dalslands kanal
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Kosta Boda Art Hotel 2d
Ullared shopping
Helsingör shopping
Kosteröarna
Skagen över dagen
Vargaslätten
Estrid Ericson i Hjo
Älgsafari
Alaska
Tjörn
Vandring Ramsvik
Midsommar
Midsommarkryssning
Gränna & Visingsö
Cykel Ven
Kosteröarna
Dyrön & Åstol
Alaska
I Astrid Lindgrens fotspår
Nossebro marknad
Louisiana
Sälsafari i Kosterhavets 
nationalpark
Stockholm

Vandring Kinnekulle
Vandring Halmstad
IKEA-museet med Linnés 
Råshult
Onsalahalvön
Virserum
Bjärehalvön
Historiska Varnhem
Slott & smaker i Västergötland
Louisiana
Värmland konstresa
Sandgrund
Ullared shopping
Gränna & Visingsö
Kosta Boda Art Hotel 3d
Strömstad & Blomsholm
Historiska Falbygden
Kosteröarna
Skagen över dagen
Sofiero rhododendron
Alaska
Gårdar i Halland
Läckö slott
Mikrobryggerier i Göteborg
Sagobygden
Smaker av Bohuslän
Vallevandring
Dalslands kanal
Louisiana
Stockholm med Sigtuna
Köpenhamn
Göta kanal
Sandgrund
Ullared shopping
Wapnö hem- och 
trädgårdsmässa
Vin & trädgårdar i Skåne
Österlens trädgårdar
Cykel Öresund
Helsingör shopping
Kullahalvön
Öckerööarna
Slott & smaker i Västergötland
Ven
Bohuslän
Taberg & Äppledalen
Tillbaka i tiden
Dalslands kanal
Louisiana
Vandring Nordkoster
Köpenhamn
Göta kanal
Ullared shopping
Österlen
Halden med Fredrikstens 
fästning
Kosteröarna
Vandring Kinnekulle
Vargaslätten
Vingårdar i Skåne
IKEA-museet med Linnés 
Råshult
Läckö slott
Snapphanebygden
Sofiero rhododendron

Maj
8/5
8/5
9/5

9/5
9/5

10/5
10/5
10/5
11/5
12/5
13/5
13/5
14/5
14/5
14/5
15/5
15/5
15/5
16/5
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5
17/5
18/5
18/5
19/5
19/5
20/5
20/5
20/5
20/5

21/5
21/5
22/5
22/5
22/5
22/5
23/5
23/5
24/5
24/5
24/5
25/5
25/5
25/5
26/5
27/5
27/5
28/5
29/5

29/5
29/5
29/5
29/5
30/5

30/5
30/5
30/5

Juni
1/6 
1/6
3/6 
3/6
3/6
4/6 
4/6
5/6
5/6
6/6
6/6
7/6
7/6
9/6
9/6
9/6

10/6
10/6
10/6 
11/6
11/6 
12/6
12/6
12/6
12/6
13/6
13/6
14/6
14/6
14/6
14/6
14/6
14/6
15/6
16/6
16/6
17/6
17/6
17/6
18/6
18/6
19/6
19/6
19/6
19/6
20/6
20/6
21/6
21/6
21/6
23/6
23/6 
24/6
26/6
26/6
27/6
28/6
28/6
28/6
29/6 
29/6

30/6



Juli
1/7 
1/7
1/7 
1/7 
1/7
1/7
2/7 
2/7
3/7
3/7
4/7
4/7
5/7
5/7
5/7
7/7
7/7
7/7
7/7

 8/7
8/7 
9/7

10/7
10/7
10/7
10/7
11/7
11/7
11/7
12/7
12/7
13/7
14/7
14/7
14/7
15/7
15/7
15/7
15/7
15/7
16/7
17/7
17/7
17/7

17/7
18/7
18/7
18/7
18/7
19/7
19/7
19/7
19/7
19/7
19/7
20/7
21/7
21/7
21/7
22/7
22/7
22/7
23/7

24/7
24/7
24/7

Dalslands kanal
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Skånska slott
Ingmarsspelen Nås
Ullared shopping
Fredriksdal rosdagar
Ingmarsspelen Nås
Alaska
Öckerööarna
Estrid Ericson i Hjo
Sandgrund
Bohuslän
Konstresa Tjörn
Slott & smaker i Västergötland
Dalhalla Jesus Christ Superstar
Dressin Dalsland
Göteborg stadsvandring
Köpenhamn
Dalhalla Jesus Christ Superstar
Göta kanal
Vin & trädgårdar i Skåne
Fjällbacka
Gårdarna runt sjön
Historiska Falbygden
Legoland
Läckö slott
Mälardalen
Ven
Alaska
Historiska Varnhem
Skagen över dagen
Blekinge skärgård
Stockholm
Värmland konstresa
Dalslands kanal
Dalhalla Diggiloo
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Sandgrund
Ullared shopping
Gränna & Visingsö
Helsingör shopping
I Astrid Lindgrens fotspår Start 
Stockholm
Öckerööarna
Hemlig resa dagstur
Slott & smaker i Västergötland
Ven
Älgsafari
Bohuslän
I Astrid Lindgrens fotspår
I stjärnornas spår
Pater Noster
Tillbaka i tiden
Vargaslätten
Louisiana
Dalhalla Rhapsody in Rock
Fallens dagar
Stockholm med Sigtuna
Dalslands kanal
Fallens dagar
Göta kanal
Gammelvala – Trädgård och 
musik
Dyrön & Åstol
Onsalahalvön
Tjörn

Augusti
1/8 
1/8
1/8
2/8
2/8
2/8
2/8
4/8
4/8 
4/8
4/8
5/8
5/8
5/8 
5/8
5/8
5/8
7/8 
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
8/8
8/8
8/8
8/8
9/8
9/8

10/8
10/8
11/8
12/8
12/8
12/8
12/8
12/8
12/8
14/8
14/8

14/8
14/8

Estrid Ericson i Hjo
Gårdarna runt sjön
Snapphanebygden
Alaska
Bjärehalvön
Sandgrund
Slott & smaker i Västergötland
Göteborg stadsvandring
Köpenhamn
Legoland
Stockholm
Dalslands kanal
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Skånska slott
Ullared shopping
Sommarbuskis på Vallarna
Cykel Öresund
Hemlig resa Sverige
Kosteröarna
Vandring Kullaleden
Vandring Halmstad
Öckerööarna
Läckö slott
Mälardalen
Strömstad & Blomsholm
Ven
Alaska
Fjällbacka
Brigadmuseum i Karlstad
Louisiana
Stockholm med Sigtuna
Dalslands kanal
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Sandgrund
Sommarbuskis på Vallarna
Wapnö whiskymässa
Historiska Falbygden
I Astrid Lindgrens fotspår 
Start Stockholm
Kosteröarna
Vargaslätten

Augusti
14/8
15/8
15/8
15/8
16/8
16/8
16/8
16/8
16/8
17/8
17/8
17/8

18/8
18/8
18/8
19/8
19/8
19/8 
19/8
20/8
21/8

21/8
21/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8
22/8
23/8
23/8
23/8
23/8
25/8
26/8
26/8
26/8
26/8
27/8
27/8
27/8
27/8
28/8
28/8
29/8

29/8
29/8
30/8
30/8
31/8

Änglagård
Kullahalvön
Slott & smaker i Västergötland
Vandring Lunnafallet
Bohuslän
Gårdar i Halland
I Astrid Lindgrens fotspår
Konstresa Tjörn
Vandring Ramsvik
Historiska Varnhem
Skagen över dagen
Sälsafari i Kosterhavets 
nationalpark
Köpenhamn
Stockholm
Värmland konstresa
Dalslands kanal
40-talsnostalgi
Fredriksdalsteatern
Ullared shopping
Vin & trädgårdar i Skåne
Halden med Fredrikstens 
fästning
Helsingör shopping
Sagobygden
Dressin Dalsland
Dyrön & Åstol
Estrid Ericson i Hjo
Läckö slott
Ven
Österlens trädgårdar
Alaska
Marstrand
Taberg & Äppledalen
Vänerskärgården Torsö
Sofiero trädgårdsveckor
GLUPSK på Dalsland
Göta kanal
Matfestivalen i Skövde
Nossebro marknad
Sandgrund
Kosta Boda Art Hotel 3d
Ullared shopping
Österlen
Kosteröarna
Lilla Italien i Halland
IKEA-museet med Linnés 
Råshult
Vandring Åkulla
Ven
En smak av Halland
Vingårdar i Skåne
Louisiana

Ven
Gammelvala – Husmödrarnas 
dag
Alaska
Bohuslän
Sandgrund
Marstrand
Dalhalla P-Floyd
Dressin Dalsland
Köpenhamn
Mälardalen
Smaka svenska viner
Stockholm
Dalslands kanal
Fredriksdalsteatern
Göta kanal
Smaka svenska viner
Ullared shopping
Cykel Ven
Gränna & Visingsö
Kosteröarna

Juli
24/7
25/7

26/7
26/7
26/7
26/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
28/7
29/7
29/7
29/7
29/7
30/7
31/7
31/7
31/7

September
1/9
1/9
1/9 
1/9
2/9
2/9
3/9
3/9
4/9
4/9

Köpenhamn
Blekinge skärgård
Sofiero trädgårdsveckor
Stockholm
Göta kanal
Ullared shopping
Sandgrund
Österlen
Gårdarna runt sjön
Vandring Kinnekulle



November

December

2/10
4/10
4/10
4/10
5/10
6/10
7/10
7/10

11/10
12/10

4/11
4/11
5/11

11/11
14/11
18/11
25/11

2/12
9/12

16/12

Hummerfiske Hönö
En smak av Halland
Gårdarna runt sjön
Helsingör shopping
Louisiana
Köpenhamn
Sandgrund
Ullared shopping
Slott & smaker i Västergötland
Louisiana

Sandgrund
Ullared shopping
Kosta Boda Art Hotel 2d
Ullared shopping
Spa Marstrands Havshotell
Ullared shopping
Ullared shopping

Ullared shopping
Ullared shopping
Ullared shopping

Priser per person och väg inklusive hotellnatt med frukost:

Arvika 
Borlänge
Djurås
Eskilstuna
Falun
Grängesberg
Gränna
Gävle
Halmstad
Helsingborg
Hällefors
Jönköping
Kalmar
Karlshamn
Karlskrona
Karlstad
Kristianstad

Kristinehamn 
Laxå 
Leksand 
Linköping 
Ludvika 
Lund 
Malmö 
Mariannelund 
Mariestad 
Mellerud 
Mjölby 
Mora 
Norrköping 
Nyköping 
Nässjö 
Oslo 
Ronneby

Rättvik 
Sarpsborg 
Skellefteå 
Stockholm 
Sundsvall 
Säffle 
Södertälje 
Umeå 
Uppsala 
Vimmerby 
Värnamo 
Växjö 
Åmål 
Årjäng 
Ödeshög 
Örebro 
Östersund

695 kr
895 kr
965 kr
895 kr
895 kr
895 kr
715 kr
895 kr
695 kr
695 kr
795 kr
695 kr
695 kr
795 kr
795 kr
595 kr
795 kr

775 kr 
795 kr 
895 kr 
695 kr 
895 kr 
695 kr 
695 kr 
795 kr 
695 kr 
515 kr 
695 kr 
895 kr 
765 kr 
795 kr 
695 kr 
795 kr 
795 kr

895 kr 
795 kr 

1 450 kr 
795 kr 
895 kr 
595 kr 
795 kr 

1 450 kr 
895 kr 
795 kr 
695 kr 
675 kr 
595 kr 
695 kr 
795 kr 
775 kr 

1 375 kr

Oktober

Vandring Halmstad
IKEA-museet med Linnés 
Råshult
Vandring Nordkoster
Bjärehalvön
Hemlig resa dagstur
Slott & smaker i Västergötland
Louisiana
Dalslands kanal
Sandgrund Start Stockholm
Ullared shopping
Kosta Boda Art Hotel 2d
Österlen
Helsingör shopping
Lilla Italien i Halland
Fjällbacka
Gårdar i Halland
Louisiana
Stockholm
Sandgrund
Ullared shopping
Historiska Falbygden
Vargaslätten
Spa Marstrands Havshotell
Virserum
Mikrobryggerier i Göteborg
Taberg & Äppledalen
Louisiana

4/9
5/9

5/9
6/9
6/9
6/9
7/9
9/9
9/9
9/9

10/9
10/9
11/9
11/9
12/9
13/9
14/9
15/9
16/9
16/9
18/9 
18/9
19/9
19/9
20/9
20/9
21/9

September
Sandgrund
Ullared shopping
Kosta Boda Art Hotel 2d
Hummerfiske Hönö
Spa Marstrands Havshotell
Mikrobryggerier i Göteborg
Louisiana
Sandgrund
Ullared shopping
Louisiana
Sandgrund
Ullared shopping

14/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10
21/10
21/10
26/10
28/10
28/10

Oktober

Vi erbjuder anslutningspaket i samband med köp av någon av våra resor. Ni bor då på ett 
centralt beläget hotell i centrum av Göteborg med närhet till Centralstationen och från 
vår påstigningsplats. Det innebär att ni i lugn och ro kan åka till Göteborg och tillbringa en 
eftermiddag i en av Sveriges mest sevärda städer för att nästa dag åka vidare mot nya spännande 
resmål. När ni efter resan kommer tillbaka till Göteborg bor ni på samma hotell och åker utvilade 
hem till respektive hemort. 

Köpenhamn
Dalslands kanal
Ullared shopping
Vandring Kinnekulle
Vandring Åkulla
Louisiana
Kiviks äppelmarknad
Stockholm
Ölands skördefest
Kiviks äppelmarknad
Sandgrund
Ullared shopping

22/9
23/9
23/9
25/9
26/9
28/9
29/9
29/9
29/9 
30/9
30/9
30/9

September

Anslutningspaket med övernattning



Hjalmar Brantingsgatan 1  
417 06 Göteborg 

Telefon: 0771-15 00 00 
info@rolfsbuss.se


