Ölandsbuss AB

Med reservation för ändringar

Foto: Trond Isaksen

Karlstad: Lars Lerin och golf
Våren 2021 (tre dagar), 2990 kr/person
Anmäl ditt intresse på: olandsbuss.se
Lars Lerin har med sin konst och varma personlighet nått in i den svenska folksjälen. Vi har
följt och lärt känna människan Lars i tv-programmet Lars Lerins hjältar och på sitt galleri
Sandgrund möter vi honom som Nordens främsta akvarellmålare.
För den mer golfintresserade resenären erbjuds golf på Karlstad GK med tre niohålsslingor
som kombineras till 18-hålsbana vid spel.

I resans pris ingår: 1) två hotellnätter på exklusiva och centralt belägna Elite Stadshotell vid
Klarälvens strand med del i dubbelrum (superior). 2) en gemensam middag på hotellet.
3) frukost på hotellet på lördag och söndag. 4) val av antingen en greenfee på golfklubben
samt transfer mellan klubben och hotellet eller inträde med guidad tur på Sandgrund samt
lunch. 5) kaffe och bulle i busskaféet under resan mot Karlstad.

Ölandsbuss AB

Fredag

Med reservation för ändringar

inte Ölandsbuss för
transport.

Avresedag

Avgångar:
05:50 Färjestaden
(Qstar/Netto)
06:10 Kalmar Rasta
11:45 Askersund

Färden går mot Karlstad
med målet att de som vill
golfa ska kunna gå ut på
någon av Karlstads
golfklubbar med första
starttid 15:00. Vi kör via
Växjö och Tranås, och
sedan mot vårt första
stopp vid mysiga Övralid
där vi tar en bensträckare. Kaffe och bulle
ingår i biljetten vid
stoppet och det finns
möjlighet att köpa
smörgåsar, varmkorv och
annan dryck i busskaféet.
Efter lunch går färden till
centralt belägna Elite
Stadshotell, dit vi
anländer omkring 14:00.
Bussen kör till Karlstad
GK 15:00 där bollar finns
förbokade för de som vill
dit. Eventuell greenfee
för fredag eftermiddag
betalas individuellt och
på plats. Bussen kör åter
från Karlstad GK till
hotellet efter att sista
bollen gått in. För andra
val av banor ansvarar

Lördag
Sandgrund
Resande som valt att
äntligen få besöka
Sandgrund går till fots
från hotellet längs med
Klarälvens strand till det
gamla danspalatset som
Lars Lerin köpt och gjort
om till konsthall. Inträde
och en guidad visning vid
10:00 ingår i resans pris
för de som valt bort
golfen och för de som är
på visningen bjuder vi på
lunch.

Karlstad GK
De som valt golfen körs
09:00 till golfklubben där
man har tid för
uppvärmning innan
första starttid 10:00.
Greenfee ingår i resans
pris. Bussen kör tillbaka
till hotellet ca 15:30.

Eftermiddagen
spenderas individuellt
tills vi samlas för en
gemensam middag (ingår
i resans pris) på hotellet
18:00.

Söndag
Hemresedag

Idag går färden 09:00
söderut med en
bensträckare och
möjlighet till shopping
samt lunch/fika på
Brunneby gårdsmusteri,
och sedan hem via
Linköping, Vimmerby,
Kalmar Rasta (dit vi
anländer ca 16:45), och
vidare mot Öland.

Resan är en paketresa och
omfattas av paketreselagen. För
resan gäller Ölandsbuss villkor,
läs mer på olandsbuss.se. Resan
genomförs vid minst 35
resenärer.

