
 
Vattenfall Västsveriges Veteraner   
i samarbete med Karl-Everts Busstouring    
   
Resa till Kalmar - Öland – Karlskrona 28 augusti -1 september 2022, 5 dagar                              
Dag 1  
Avresa kl.06.45 Resecentrum gate 14 Trollhättan, kl.07.05 Fyrkanten Vargön. Vårt första stopp blir 
vid Stugan Café & restaurang som ligger i Jönköping för att dricka kaffe med smörgås. 

 
Resan fortsätter till Kalmar och där ska vi äta lunch på Restaurang och Café Ångkvarnen som ligger 
inne på Kalmar Länsmuseum. Nu har det blivit dags för en guidad stadsrundtur i Kalmar. Därefter 
åker vi över Ölandsbron och till Hotell Skansen i Färjestaden på Öland. Här ska vi bo i 2 nätter.  
På kvällen äter vi middag på hotellet. 
 

    
Ölandsbron                     Hotell Skansen  
 
Dag 2  
Vi börjar dagen med att äta frukostbuffé. Utflykt mellan kl.09.00-17.00 med vår guide Lars Alvarmo, 
som skall vara med oss under dessa två dagar. Öland är Sveriges minsta landskap. Han tar oss med 
till ett antal ”pärlor” och hoppas att ni får mersmak och får möjlighet att komma tillbaka.  
 
Första dagen möter jag upp vid ert hotell och i planen ligger då en tur på södra Öland, Naturligtvis 
vänder vi då bussen norrut, Vi åker över till Gärdslösa kyrka, där Stagnelius far var präst och där 
prinsessan Margareta gifte sig. 
 
Vi åker sedan till Himmelsberga hembygdsmuseum, där jag visar er runt i 17-, 18- och 1900-talsmiljö. 
Här kommer vi också att ta vårt förmiddagsfika, antingen i trädgårdsmiljö eller i den trevliga 
kaffestugan. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
På vår väg ner till ”södra udden” kommer jag, förutom att visa sevärdheter som vi passerar, att 
presentera världsarvet: ”Södra Ölands odlingslandskap”. Någonstans kommer vi också att stanna till 
på alvaret, så att ni får uppleva den nästan pastorala känslan av lugn med hög luft, blomdoft och 
fågelsång. 
     
Stora Alvaret       Ölandssolvända är Ölands landskapsblomma 

      
 
Väl nere vid Ottenby, där det finns naturum, fågelstation, SOF- naturbokhandelns filial och Sveriges 
högsta fyr Långe Jan. Önskar man gå upp i den kostar det 40:-/ person. Det finns också restaurang 
Fågel blå, där vi ska äta vår lunch. 
 

    
 
På vår väg norrut passerar vi Karl X Gustafs mur, Gettlinge gravfält med sina stensättningar m.m och 
vi kommer också att se och uppleva skillnaden - det karga alvaret till höger och Sveriges bästa jordar 
till vänster. Om tiden inte räckte till alvarbesöket på förmiddagen så kan vi ta det nu. 
 
Vickleby bygata kör vi och vi försöker hinna med Carl Malmstens Capellagården, skola för skapande, 
keramik, trä, textil och trädgård och kanske också Ölands örtagård med sina teer, oljor och 
kryddblandningar. 
 
Innan vi kommer tillbaka till Färjestaden åker vi genom ”skolcentrum” Ölands Skogsby, där Uppsala 
universitet, SLU och Ölands Folkhögskola har sin verksamhet. Dessutom finns Stenskolan, Sveriges 
fjärde äldsta skola (1837) som fortfarande används här. 
 
Någon gång på eftermiddagen en bussfika, kanske vid Mysinge hög eller Möckelmossen. 
 
På kvällen äter vi middag på hotellet. 
 
 
 
 
 
 



Dag 3  
Dagen börjas med att äta en frukostbuffé och därefter checkar vi ut från hotellet. Utflykt mellan 
kl.09.00-14.00.  
 
Denna dag ska vi se ett annat sorts landskap. Vi hoppar förbi turistmagneterna Solliden och 
Borgholms slott men vi tar en liten tur i den gamla badortsstaden med sina hus med både tinnar och 
torn, innan vi åker mot ”stenkusten”. Här kommer vi att se rester av vad nordölänningarna sysslade 
med förr: kalksten. Utskeppningshamnen Bruddestad har i dag en helt annan funktion än när den 
anlades, slipverken i Jordhamn används naturligtvis inte längre men de påminner oss om en annan 
tid och om ett strävsamt liv. 
  
I Sandvik kan vi se modern stenhantering och hur man bryter kalkstenen får vi se vid Gillberga. Här är 
det även en naturlig utställning om jordens utveckling. 
 
Vi kommer så småningom fram till Källa gamla kyrka (en försvarskyrka från 1100-talet – den enda i 
sitt slag och kyrkogård, med i stort sätt bara liggande gravhällar. Vi tar en extra sväng ner till Källa 
hamn. En annan hamn som vi besöker på hemvägen är den idylliska Kårehamn. Där ska vi nämligen 
äta vår lunch innan resan går vidare mot Färjestaden. Vi tackar Lars för dessa två dagar och vi åker 
vidare mot våra fortsatta äventyr. 
 

             
Skurkvarnen i Jordhamn   Källa gamla kyrka 
 
Vi åker till Scandic Karlskrona, här skall vi bo i 2 nätter. Under eftermiddagen har vi egen tid innan vi 
äter middag på hotellet.  

   
 
När örlogsstaden Karlskrona grundades 1680 väckte både arkitektur och stadsplanering 
uppmärksamhet i omvärlden men så lär också Erik Dahlbergh (1625-1703) och Nicodemus Tessin d.ä. 
(1615-1681) ha haft både Rom och Versailles som förlagor. Nu står Karlskrona på UNESCOs 
världsarvslista som den mest kompletta europeiska örlogsstaden från 1700-talet. Örlogsvarvet från 
1600-talet, där verksamheten har pågått i 300 år utan avbrott, finns också på världsarvslistan. Bland 
alla sevärda byggnader finns Repslagarbanan från 1690-talet som är Sveriges längsta träbyggnad och 
Nordens första torrdocka från c:a 1720. På stortorget, ett av Europas största torg, står de två 
kyrkorna Fredrikskyrkan och Trefaldighetskyrkan ritade av Nicodemus Tessin d.y. (1654-1728). 



Dag 4 (utflykt mellan kl.09.00-15.00 ) 
Efter vi har ätit frukost möter vår guide Christer Karlsson upp oss, som skall vara med oss under 
dessa två dagar. Börjar med stadsrundtur. Fotostopp på Bryggareberget sedan går turen till 
Stortorget (fotostopp), Björkholmen. Där gör vi gör en kort promenad på Björkholmen. Här bodde 
förr i tiden varvsarbetarna då Karlskronavarvet ligger precis intill. De bodde då i små, låga trästugor 
av vilka några finns bevarade sedan 1700-talet. En bidragande orsak till att stadsdelen är så 
välbevarad är att husen byggdes av ek (som kunde "lånas" från Varvet). Därtill var många av de 
bosatta timmermän vid Varvet. Att bygga en hållbar timmerstuga var en enkel uppgift i relation till 
att bygga ett stridsdugligt örlogsfartyg. 
 
Ca kl.10.00 Inpassering Högvakten. Guidad visning Gamla Örlogsvarvet inkl. repslagerivisning 
(Militärt område deltagarlista) kl.11.30 Utpassering Högvakten. 
 
Vi fortsätter vår stadsrundtur med Amiralitetsparken med Klockstapeln/Högvakten, Kungsbron med   
Amiralitetskyrkan / Rosenbom (kort promenad). Utanför Karlskronas äldsta byggnad och Sveriges 
största träkyrka, Amiralitetskyrkan från 1685, står en kopia av fattigbössan Rosenbom, originalet 
finns inne i kyrkan.  

    
 
Vi äter lunch på Restaurang Skeppsgossen som finns inne på Marinmuseet. 
Där vi även kommer att få en guidad visning på Marinmuseet som ligger på Stumholmen och är i unik 
militär miljö. Marinmuseet är ett av landets äldsta museer och är nu också ett av de mest moderna. 
Här upplever man vårt traditionsrika svenska marina kulturarv i utställningen om den seglande 
flottans historia: varvshantverk, vapen och uniformer, museets unika samling galjonsbilder och 
fartygsmodeller från 1600- och 1700-talen m.m.  
 
Nu har det blivit dags att åka tillbaka till vårt hotell. Under eftermiddagen får vi egen tid innan vi äter 
middag på hotellet. 
 
Dag 5 
Vi startar dagen med att avnjuta en god hotellfrukost därefter checkar vi ut från hotellet. 
Kl.08.30 avreser vi från hotellet. Vi åker till Aspöfärjan, Handelshamnen där vår guide möter upp oss. 
09.00-09.25 Båttur till Aspö. Rundtur på Aspö inkl. visning Drottningskärs Kastell.  
11:00-11:25 återresa med färjan till Karlskrona. Här stiger vår guide av och vi tackar honom för allt vi 
har fått se och uppleva i Karlskrona. Lunch äter vi på Bistro Utkiken/Bryggareberget i Karlskrona 
innan vi påbörjar vår hemresa. 
 
Vi kommer stanna till vid Lizzies café i Holm för att äta middag som blir en fin avslutning på resan. 
 
Hemkomst ca kl.19.15 Trollhättan, kl.19.35 Vargön  
 
 
 
 
 



Pris:  7.200 kronor per person (vid minst 35 betalande) 
 
Ingår:  
Bussresa 
1 x kaffe o smörgås dag 1 
5 x lunch 
5 x middag 
4 x övernattning i dubbelrum inkl frukost  
Kl.14.00-16.00 stadsrundtur med lokalguide i Kalmar dag 1  
Kl.09.00-17.00 lokalguide på Öland dag 2 och bussfika dag 2   
Kl.09.00-14.00 lokalguide på Öland dag 3  
Kl.09.00-15.00 lokalguide i Karlskrona dag 4 
Kl.08.30-11.30 lokalguide i Karlskrona dag 5  
Inträden och guidade visningar  
 
Ingår ej :  Måltidsdricka  
 
Enkelrumstillägg:  1.825 kronor per person 
 
Avbeställningsskydd (frivilligt): 150 kronor per person   
 
Anmälan görs till Curt Andersson tel: 070-5867042 eller email: curt.o.andersson@gmail.com 
Sista anmälningsdag 20 maj 2022. 
 
Obs! Har ni behov av specialkost p.g.a. allergier ber vi dig meddela detta direkt vid bokningen av 
resan. 
 
Obs! vid anmälan till resan  
För besök inom de militära skyddsområdena Kungsholms Fort samt Gamla Varvet/Örlogshamnen i 
Karlskrona gäller följande: Deltagarlista med tilltals- och efternamn, fullständigt personnummer och 
nationalitet. För utländska medborgare som ej har personnummer måste passnummer eller ID 
nummer uppges.  OBS! Giltig legitimation/pass måste medtagas av alla deltagare på turen! 
 
_______________________________________________________________________________ 
För inbetalning vänligen betala till Karl-Everts Busstouring bankgiro 453-6629  
Anmälningsavgift   1.440 :- / person 
+ev avbeställningsskydd      150:- / person 
Anmälningsavgiften oss tillhanda senast 31 maj 2022 
Slutbetalning    5.760:- / person 
+ev enkelrumstillägg   1.825:- / person 
Slutbetalningen oss tillhanda senast 29 juli. Vid betalningarna var god ange:  Vvv ,Namn, adress 
_______________________________________________________________________________ 
Obs! Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet och eventuella prisändringar utanför 
vår kontroll.  
 
Hjärtligt Välkomna   
 
 
 
 
 



KARL-EVERTS BUSSTOURING AB  SÄRSKILDA RESEVILLKOR 
 
Enligt resegarantilagen har Karl-Everts Busstouring AB till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti. 
Särskilda resevillkor gäller före allmänna resevillkor. 
 
Expeditionsavgift tas ut vid avbokning: 100 kronor per person 
 
AVBESTÄLLNING 
 
a) Avbeställer resenären tidigare än 30 dagar före avresan – avresedagen inräknad - återbetalas allt utom 

expeditionsavgiften enligt ovan. 
b) Avbeställer resenären senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar före avresan är anmälningsavgiften förverkad (dock 

högst 20 % av resans totala pris). 
c) Avbeställer resenären senare än 14 dagar, men mer än 24 timmar före avresan har resebyrån rätt till att tillgodoräkna sig 

50 % av resans pris. 
d) Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan äger resebyrån rätt till att tillgodoräkna sig hela resans pris. 
 
AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Frivilligt avbeställningsskydd kan tecknas. Avgiften är 100 kronor för tvådagarsresor och 150 kronor för tre- eller flerdagarsresor. Detta 
skyddar mot avbeställningskostnader utöver expeditionsavgiften vid akut sjukdom eller olycksfall och skall styrkas med läkarintyg, enligt 
punkt 3 i de allmänna resevillkoren.  OBS! Bokade teaterbiljetter eller arrangemangsbiljetter omfattas ej av avbeställningsskyddet! 
 
ARRANGÖRENS INSTÄLLANDE AV RESA 
 
Resan kan inställas av följande orsaker: 
 
1. På grund av force majeuro (katastrof, strejk, upplopp, krigshandlingar eller dylikt), varvid arrangören har att snarast 

underrättat dem som har anmält sig till resan. 
2. Resor i detta program kan komma att ställas in om det ej blir tillräckligt antal resenärer. Skulle resan inställas p.g.a. för 

få resenärer meddelas detta senast 14 dagar före avresa. För kortare resa än 6 dagar meddelas det senast 10 dagar före 
avresa. För endagars resor meddelas ev inställande 2 dagar före avresa. 

3. Inställes resan enligt punkterna 1 eller 2 ovan, skall hela anmälningsavgiften, inkl vad resenären i övrigt kan ha erlagt av 
resans pris samt till arrangören erlagd särskild avgift för avbeställningsskydd, återbetalas utan avdrag. 

 Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till den som anmält sig till resan. 
 
GÄSTER MED SPECIELLA BEHOV 
Önskemål om vegetarisk kost, glutenfri mat m.m. skall meddelas vid bokning. 
 
TEATERBILJETTER/ARRANGEMANGS BILJETTER 
Bokade biljetter återlöses ej, och omfattas ej av avbeställningsskyddet 
 
 
I övrigt hänvisar vi till Allmänna Resevillkor antagna av SRF och KO 
Dessa kan erhållas från Karl-Everts Busstouring, när ni bokar resan. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIKTIGT ATT VETA OM RESEGARANTIER 
 
Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur 
resegarantin. Resegarantilagen gäller för: 
Paketresor 
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst som 
utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, 
teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa 
säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knuta till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till 
privatpersoner eller företag. 
 
Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner: 
Paketliknande resor 
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som 
tillsammans uppvisar en väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet. 
Stolsförsäljning 
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett 
charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin. 
Utbildningsresor 
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur 
resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis. 
Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av 
annan anledning inte blivit av. 
För mer information gå in på www.kammarkollegiet eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08-700 08 00 
                       
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


