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Wallners Buss    



Dag 1. Avresa 07.30. Vi åker via Bergslagen till 

Brändåsen där vi äter lunch. 

Resan går vidare på Vätterns östra sida med etappmål 

Eksjö. Efter en fika på Krusagården i Eksjö får vi en lätt 

Stadsvandring med guide som avslutas med ett besök 

på Albert Engström utställningen på Eksjö Museum.  

Vi åker sedan vidare till Växjö och Stadshotellet där vi 

kommer att bo under natten. Middag 2 rätter, kommer 

att serveras på kvällen 

 

 Dag 2. Med en god hotell frukost i våra magar åker vi 

till Huseby Bruk sydväst om Växjö, där kommer vi att på 

egen hand flanera kring och beskåda ett av landets 

finaste levande frilufts museer med smedja, sågverk, 

kvarn och handelsbod.  

Nästa besök är Linnés Råshult, hans födelse plats. Där 

bjuds vi på en härlig lunchbuffé och en guidning av 

trädgården.  

Vårt sista mål för dagen är det klassiska Kosta Glasbruk 

där vi avnjuter ”Hyttsill” med underhållning och besök i 

Hyttan. Möjligheten att handla i Glasbrukets 

Outletbutik finns vid framkomsten. Vi övernattar på 

Kosta Boda Art Hotell! 

 



Dag 3. Vår färd går vidare mot Öland och Solliden som 

blir vårt nästa resmål. Där vi får en guidad visning., Om 

vi har tid över besöker vi även Borgholms centrum. 

Vi vänder kosan söder ut mot Ölands sydspets och 

stannar till i Arontorp för att på vår lunch får avnjuta 

Ölands nationalrätt Kroppkakor. 

Efter lunchen åker vi vidare mot Långe Jan, fyren som 

ståligt markerar öns sydspets. 

Här kan vi också beskåda Naturrum som finns inom 

området. Eftermiddagskaffe intar vi på Resturant Fågel 

Blå. 

Vårt hotell Clarion Collection Hotel Post väntar sedan 

på vår incheckning, väl incheckade äter vi en  2 rätters 

middag på hotellet. 

 

Dag 4. Efter frukost och utcheckning på hotellet åker vi 

till Astrid Lindgrens värd i Vimmerby. Vi börjar med 

lunch för att sedan på egen hand botaniserar bland 

Astrids odödliga sagofigurer. Sista etappen på vår resa 

startar, mot Sandviken och hemmet. Vi gör  

stopp i Kvicksund för att äta middag. 

Med många nya intryck anländer vi till hem vid c:a kl. 

20.30. 



 

I resan ingår! 

3 nätter på hotell boende i dubbelrum, enkelrumstilägg 

tillkommer. 

Samtliga måltider 

Hyttsill 

Samtliga entréer och guidningar.  

Fika serveras på förbeställda ställen eller som bussfika 

för och eftermiddag. 

Bussresa. 

 


