Midtsommerfeiring i Värmland.
Bortsett fra jul, er midtsommer den viktigste feiringen i den svenske kalenderen. Og for noen er
den faktisk enda viktigere! Midtsommeraften er sommerens lengste dag og lyseste natt, da spiser
vi, skåler, synger og både voksne og barn danser rundt midtsommerstangen.
Ransäter Bygdetun er et av de flotteste bygdetunene i Sverige der det ligger vakkert til ved
Klaraelven.Det kan by på en rekke historiske bygninger og i flere av disse finner vi museer som
beskriver næringene i Värmland gjennom tidene. Her finnes blant annet skogsmuseum, bakerstue,
smie og jordbruksmuseum.
Midt i dette vakre historiske landskapet skal vi få være med på midtsommerfeiring. Besøket starter
med en lunsjbuffet bestående av svenskenes spesialitet, sild. Så blir midtsommerstangen reist og
det blir dans og kortesje rundt stangen.
Klässbol linveveri ligger utenfor Arvika. Veveriet har vært Kongelig Hoffleverandør siden 1970tallet og leverer alt av duker og servietter til Nobelfesten. Siden 1988 har de også levert alt av
duker og servietter til de norske ambassadene rundt om i verden, i mønsteret «Norway».
Selma Lagerlöf er en av Sveriges store forfatterinner. Hun ble født på Mårbacka i 1858 og hadde sin
barn- og ungdom her. Huset ble solgt, men Selma Lagerlöf fikk med tiden kjøpt det tilbake og levde
der til sin død i 1940.
Rottneros Park har med sine 40 hektar flere ulike parker med sin egen særart. Her får du se blant
annet skulpturer, dyrepark og blomsterpark. Rottneros Park er sammen med Mårbacka Värmlands
største severdigheter.
Onsdag 19.juni
Avreise etter avtale. Turen går via Kongsvinger og over Eda inn i Sverige til Arvika. Derfra kjører vi
langs Glafsfjorden ned til Klässbol og linveveriet der. Vi starter besøket med lunsj i Kaffekvarnan før vi
får omvisning i veveriet. Det blir også tid til å besøke fabrikkutsalget, der det er mulighet for å
handle.
Videre går turen til Sunne og Selma Spa, her skal vi bo i tre netter. På hotellet har vi fri tilgang til
Selma Spa med både utendørs og innendørs svømmebasseng, boblebad, frukt- og vannbar, tøfler og
morgenkåpe til låns.Kanskje kan det friste med et besøk i Spa-avdelingen før middag senere på
kvelden?
Torsdag 20.juni
Frokost på hotellet. Vi starter dagen med besøk på Mårbacka, Selma Lagerlöfs hjem. Her får vi
omvisning og et innblikk i livet til en av Sveriges største forfattere.
Videre går turen til Rottneros Park og her blir det omvisning før vi får servert lunsj. Det blir så tid på
egenhånd i parken.
Ettermiddagen kan benyttes i hotellets spa, eller kanskje gå en tur? Middag på hotellet.
Fredag 21.juni
Frokost på hotellet. Vi kjører til Ransäter for å oppleve Värmlands store midtsommerfeiring.
Besøket starter med lunsjbuffet før det blir heising av midtsommerstangen og dans rundt den.Det
blir også tid til å kikke seg rundt på bygdetunet og eventuelt besøke museene.
Middag på hotellet.
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Lørdag 22.juni
Frokost, utsjekk og avreise. Vi kjører ned til Karlstad, der vi besøker Sandgrund Lars Lerin. Han er en
kunstner som har utviklet en spesiell teknikk for lyssetting.Et fantastisk galleri og et av
høydepunktene for oss fra Norge, er hans tolkning av Lofoten som vekker oppsikt også
internasjonalt.
Fra Karlstad kjører vi E18 vestover og gjør en stopp på senteret i Töcksfors, der vi gjør unna
svenskehandelen. Så går turen hjemover og beregnet ankomst Oslo er ca. kl. 18:00.
Pris kr. 7.900,- per person, som inkluderer:
 Komfortabel turistbuss på hele turen
 Reiseleder
 Tre overnattinger på Selma Spa med halvpensjon
 Fri tilgang til Selma Spa
 Lunsj i Kaffekvarnan
 Inngang og omvisning i Klässbol linveveri
 Inngang og omvisning på Mårbacka
 Inngang og omvisning i Rottneros Park inkludert lunsj
 Värmlands store midtsommerfest inkludert lunsj
 Inngang på Sandgrund Lars Lerin
Tillegg:
Enkeltrom kr. 900,Lunsj på hjemveien
Avbestillingsforsikring 395,-
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