BUSSGUIDNINGSPAKET 2018
Dagstur: Torsö & Brommö i Mariestads Vänerskärgård
Alternativt 2 dgr. inkl. Logi sö-må, Hotell Aqva Restaurang & Bar i Mariestad, Lokalpräglad supé,
Lokalt TorsÖl, Tommasis viner, Storys från Vänern m munspel, Guidning i Mariestad.

Välkommen till en färgsprakande resa ! Vi erbjuder
många glada skratt med ödmjuk guidning från
människor på öarna. Sanningar och skrönor blandas!

Innehåll:
•Förmiddagsfika: Kaffe/smörgås
• Program, karta, engagerade lokalguider,
• Färjeavgifter, entréavgifter museum, något
hantverk, Storytelling; Vänerns sjöväsen
”Koffa”
• Lunch, Kaffe/kaka

I över 20 år har öborna åkt över den 953 m långa, ståtliga
bron som når Torsö, Vänerns största ö. Till ön Brommö
går Färja från Torsö. Vänern är Europas 3:e största insjö
med 22 000 öar kobbar och skär. 2010 utsåg UNESCO
området till Biosfärområdet Vänerskärgården med
Kinnekulle. Här finns drickbart Vänervatten, tysta zoner,
natur- och kulturrikedom. Ambitiösa småföretagare som
tänker om och tänker nytt och ett aktivt föreningsliv som
ger livskvalité för många!

Möjlighet ges till shopping av lokalt
hantverk; Bl.a Torsös signum
”Torsövargen ” i smidesjärn, honung
halmsaker , stickat, virkat mm. Prova på
kägelspel, se fiske - och färjeläge, kyrka,
kapell, gamla torp, hembygdsgårdar,
museum, foto från förr, välskötta gårdar
med olika lantbruk. Har vi tur visar sig Älg,
Tjäder, Havsörn och Fiskgjusar!

Guidad tur på Torsö/Brommö med tema:
” Bland Torsövargar, Sotepinnar och Koffa”
Hur levde öborna förr, hur är det i dag?

.

Paketpris, inkl. moms, 1-dgr,
•Torsö & Brommö 449 kr/p, ca 6 tim. kl. 10-16
• 2-dgr: Sön ank. kl. 17.00, Hotell Aqva , Supé Offert.
( Priserna avser min. 38 p.) (Reservation för ändringar)
Torsö Skärgårdsnjut & Konsult och Hotell Sjöstaden AB,
mfl. Företag och Restauranger samt Sv Kyrkan,
Hembygdsföreningen mfl föreningar på öarna,
samverkar i ett nätverk för hållbar turism inom
biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Vi
bidrar till att bevara områdets unika natur och
kulturvärlden. Samtidigt gynnas lokal ekonomi.
Vi strävar efter att hantverk och många råvaror odlas
ekologiskt samt är närproducerat.

Bokning: Torsö Skärgårdsnjut & Konsult
072- 2393172 F-skatt , www.skargardsnjut.se
info@skargardsnjut.se

