
Arrangerer
4 dages busrejse til:

Øland - Småland

Dato: 07.06 - 10.06.2022

SørenS rejSer
- på vej mod nye oplevelser

Foreningen Norden Ålestrup-Farsø, Ålestrup og Fjelsø 

Seniorer & Ældre Sagen Ålestrup - Gedsted 

3.995,-
4 dage



Historiske serværdigheder og unik natur. De 
fleste børnefamilier har hørt om Småland takket 
være Astrid Lindgrens vidunderlige historier om 
Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg og alle 
de andre, som vækkes til live i Astrid Lindgrens 
Verden i Vimmerby. Men der er meget andet at 
opleve i Småland med de røde træhuse, tusinde 
søer, enorme naturreservater og masser af plads. 
På denne tur skal vi bo i Kalmar, der lagde navn 
til Kalmarunionen, hvor det lykkedes Margrethe 
den 1. at samle Danmark, Norge og Sverige 
under én krone. Ét af de vigtige resultater var en 
effektiv Øresundstold, hvilket lagde grunden til et 
meget rigt Danmark, hvilket også afspejles i de 
imponerende bygningsværker fra den tid. Når man 
går rundt i Kalmars gader, vil man uundgåeligt 
føle ”historiens vingesus” – se dig omkring og 
prøv, om du kan huske noget fra historietimerne. 

1. dag - Danmark - Kalmar
Turen går over broerne til Sverige og tværs gen-
nem det gamle danske land med åbne landskaber, 
runde bakker, røde og gule træhuse og karakte-
ristiske stengærder. Sidst på dagen når vi frem til 
Kalmar ved Smålands østkyst, hvor indkvartering 
og middag venter. 

UDFLUGTER & OPLEVELSER

Øland
Sveriges næststørste ø er næsten 140 kilometer 
lang og knap 15 kilometer bred. Først i 1972 blev 
det muligt at køre derover fra fastlandet takket 
være Ølandsbroen, der med sine godt 6 km den-
gang var Europas længste bro.
Trods den korte afstand fra det svenske fastland 
byder Øland på sit helt eget univers. Her er ingen 
mørke nåleskove, som ellers er indbegrebet af Sve-
rige. Og ingen store højder. Til gengæld er her dej-
lig natur, fine badestrande og mildt klima, og øen 
har sverigesrekord i antallet af solskinstimer.
På vor rundtur ser vi de karakteristiske stubmøl-
ler, og på det sydlige Øland kommer vi gennem 
Alvarettens smukke, varierende landskab, skabt af 
et tyndt jordlag på en undergrund af kalksten. Her 
vokser planter, som ikke ses andre steder i Sveri-
ge, bl.a. over 20 orkidéarter. Alvaretten er Unesco 
Verdensarv.

Øland - Småland 4 dage

3.995,-
4 dage

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Dato: 07.06 - 10.06.2022
 
Pris for 4. dage: Kr. 3.995,-
Tillæg for enkeltværelse Kr. 799,-
I prisen er inkluderet:

1 x kaffe m. smurt rundstykke 1. dag
3 x Hotelovernatninger
3 x Morgenmad
4 x Aftensmad
Besøg i Solliden Slotspark
Besøg hos glasværk
Færge Göteborg - Frederikshavn
Udflugter ifølge programmet
Hotellet: 
First Hotel Witt 
(Hotelklasse: 4 stjerner)
Det dejlige First Hotel Witt ligger centralt 
i Kalmar i gåafstand til de fleste af byens 
seværdigheder. Hotellet har en dejlig 
afslapningsafdeling med swimmingpool, 
sauna og fitness faciliteter. Alle værels-
er er med bad/ toilet, hårtørre, tv samt 
telefon.
Hotellet har i øvrigt følgende facilitetter:
Elevator
Bar
Restaurant 
Swimmingpool



Vi skal naturligvis besøge kongens smukke som-
merslot Solliden og spadsere en tur i slotsparken 
med skulpturer og tre forskellige haver: En ita-
liensk inspireret have i renæssancestil med høje 
tuja- og buksbomhække, et stykke England i par-
ken med cypresser, plataner og en imponeren-
de blodbøg samt en hollandsk have med hvide 
bænke og røde roser. Den ligger ved et lille ro-
mantisk vandfald.

Småland og Glasriket
Vi skal på rundtur i Småland i bl.a. Glasriket, hvor 
talrige glaspusterier og glasværker skaber unik 
glaskunst i verdensklasse og tiltrækker tusindvis 
af turister. Her venter et besøg i et af de berøm-
te glasværksteder, hvor vi får lejlighed til at se, 
hvordan de fine glasting bliver til, og vi får også 
mulighed for at købe dejlig kunst med hjem.

Om eftermiddagen er der rundtur i Kalmar, en af 
Sveriges ældste byer, hvor vi ser domkirken, de 
velbevarede træhuse, bymuren med byporte og 
parken med de mange eksotiske træer og buske.

4. dag - Göteborg - Frederikshavn
Efter morgenmaden kører vi tværs over landet via 
Växjö til Göteborg, hvorfra vi skal med færgen til 
Frederikshavn. Der er aftenbuffet undervejs. Fra 
Frederikshavn går turen mod Aalestrup, som vi 
når midt på aftenen.



www.SorensRejser.dk  ·  Tlf: 86 88 18 17

Hos Sørens Rejser er der

dansk rejseleder med på hele rejsen.

Dato: 07.06 - 10.06.2022

Pris for 4 dage:   Kr. 3.995,-
Tillæg for enkeltværelse  Kr.    799,-

Opsamling: 
P-pladsen ved Hotel Hvide Kro - Ålestrup kl. 05.30

Tilmelding til: 
Ældresagen Ålestrup - Gedsted
Verner Markussen tlf.: 21634582  
Mail: verner.markussen0@gmail.com 

Foreningen Norden, Ålestrup Farsø
Kirsten Bollerup tlf.: 60614978

Aalestrup Seniorer – Fjelsø Seniorer
Ingelise Nielsen tlf.:28606327 el. Kirsten Bach tlf.: 
22927012

HUSK - Oplys fødselsdato ( skal bruges til færgen ) 
Turen laves i samarbejde med: 
Ældresagen Ålestrup - Gedsted, Ålestrup Seniorer og
Foreningen Norden Ålestrup

-Teknisk arrangør: Sørens Rejser A/S 
-Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1673  
-Rejsebevis udsendes af Sørens Rejser A/S


