Konst i Värmland

- Nobel, Lars Lerin och Selma Lagerlöf

En resa i sköna Värmland med innehåll från såväl naturvetenskapens som konstens värld. Vi bor centralt i Karlstad och äter
gott på vårt hotell. Vi får se många av Värmlands guldkorn på
denna resa.
DAG 1: PICASSO, MÅRBACKA
Tidig avfärd från Stockholm med
första stopp i Arboga för förmiddagskaffe. Efter kaffet reser vi vidare till Kristinehamn där vi får se
den märkliga skulpturen signerad
Picasso. Hur den hamnat här är en
även det en märklig historia men
väl intressant. Vi får en stund att
njuta av utsikten och skulpturen. Efter lunch reser vi vidare mot Selma
Lagerlöfs hem i Mårbacka. Här får vi
en mycket intressant guidning om
Selmas liv och kanske att vi kan få

reda på någon hemlighet som vi
inte kände till innan. Vi avslutar dagen på vårt hotell med en härlig
middag. (L)(M)
DAG 2: Lars Lerin och Nobel
Vi börjar dagen med en härlig hotellfrukost. Vi kan själva välja om vi
vill ta en promenad till Lars Lerins
konsthall eller om vi åker med bussen. Vi får visning av utställningarna och egen tid att njuta av konstverken. Efter lunch på Värmlands
museum tar vår resa oss mot Karlskoga och Alfred Nobels Björkborn.
Här bodde Alfred Nobel en del av
sin livstid. Vi får en god inblick i
hans liv och varför nobelpriset instiftades. Nöjda med alla intryck
reser vi hemåt igen och är tillbaka
i Stockholm inte alltför sent.
(F)(L)

FAKTA
CA PRIS:
AVRESA:

2 350 KR
2018

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• 1 förmiddagskaffe
• 1 middag
• 2 luncher
• Besök och visningar enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag
TILLÄGG
Enkelrum: 300 kr
PRELIMINÄRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Cityterminalen
KL: 08:00
ÅTER: 			
ca KL: 20:00
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

INFORMATION

VIATOUR GROUP AB
TEL
08-739 32 00
E-POST info@viatour.se
PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekommenderas då platserna är begränsade.
BETALNING: Anmälningsavgift betalas
inom 10 dagar efter ni erhållit resebevis.
Slutbetalning senast 45 dagar före avresa.

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

