
 TURPRIS FRA OSLO  

Kr 12.500 
 

Priser fra andre byer: 

Trøndelag, Møre, Bergen, Haugesund og        

Stavanger: kr 11.750 

Sørlandet og Telemark: kr 11.550 
 

Tillegg for enkeltrom: kr 300 per natt 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• 6 overnattinger på dobbeltrom med dusj og 

wc. (Oslo 4) 

• 7 middager (Oslo 4) 

• 6 frokoster (Oslo 4) 

• 2 lunsjer 

• Inngangspenger i pakt med turprogrammet 

• Ferjebilletter 

• Kaffe og småkaker når vi raster 

IKKE INKLUDERT:  

• Øvrige måltid 

• Drikke til maten 

• Forsikringer 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside 

plussreiser.no eller på telefon 70 17 90 00. 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Göta Kanal Lina Sandell statue 

Holmenkollen Park Hotel 

Lina Sandellgården 

Turteam:  Jostein Mulelid, Signe Ferkingstad og Johannes Stokke 
 

Lina Sandells sangskatt har vært til stor glede i generasjoner. På denne turen  

får du innblikk i bakgrunnen til mange av sangene hennes. Turen avsluttes   

med båttur på Göta Kanal.  

LINA SANDELL  

 

3. - 9. juli 



Sverige  

Lina Sandell 

Lina Sandells sangskatt har vært 

til stor glede i generasjoner. På 

denne turen får du innblikk i 

bakgrunnen til mange av     

sangene hennes. Turen avsluttes 

med båttur på Göta Kanal.  

Tradisjonen tro blir det også i år 

tur til Sverige og Lina Sandells 

rike. Lina Sandell har gitt oss en 

ufattelig sangskatt. Den har  

innhold som bærer fra             

generasjon til generasjon. I  

sangboken finner vi hele 39 av 

hennes sanger. Sangene hennes 

vil selvsagt stå i fokus på denne 

turen. Turlederne vil ta deg inn i 

Lina Sandells historie, og       

dermed inn i bakgrunnen for 

mange av sangene hennes.  

 

Dag 1 

Onsdag 3. juli 

Avreisedag 

Samkjøring med andre Plussreiseturer til 

Oslo med avreise fra Trøndelag, Møre, 

Bergen, Haugesund, Stavanger,   

Sørlandet og Telemark. 

I Oslo blir det overnatting og enkel 

kveldsmat på Holmenkollen Park Hotel. 

 

Dag 2 

Torsdag 4. juli 

Oslo - Vrigstad  

Ved Thon Hotel Opera kommer nye  

gjester om bord kl 08.40. Turen går    

sørover gjennom Østfold og vi krysser 

grensa ved Svinesund. Det blir stopp   

underveis hvor hver enkelt kjøper seg 

lunsj. Sent om ettermiddagen kommer til 

Vrigstad i Småland. Her skal vi bo i tre 

netter. På Vrigstad Vertshus.  

 

 

Dag 3 

Fredag 5. juli 

Småland  

Fredag kjører vi først til Frøderyd og  

besøker Lina Sandell-museet. Videre går 

turen til kirken hvor faren hennes var 

prest. Det blir felles lunsj denne dagen. Vi 

skal også besøke kunstneren Eva     

Spongbergs hjem og se hennes utstillinger 

og modeller.  

 

Dag 4 

Lørdag 6. juli 

Småland 

Lørdag går turen nordover langs Vänerens 

østkyst til Gränna. Vi besøker bl.a.   

André-museet og det blir selvsagt tid til å 

handle polkagriser som denne byen er så 

kjent for. 

Småland er et spennende län. Dette    

området har ikke bare fostret Lina Sandell 

og Eva Spongberg, men også Astrid    

Lindgren, Johannes A. Hultmann m.fl. 

 

 

Vrigstad Vertshus 

Småland 

Lina Sandell Stauta 

 Dag 6 

Mandag 8. juli 

Motala - Oslo 

Oppholdet i vårt naboland er over og vi 

kjører vestover igjen langs nordsiden av 

Vänern, forbi Karlstad til Töcksfors ved 

grensen til Norge. Her blir det tid til 

Shopping og lunsj. Vi krysser så grensen 

og kjører videre til Oslo hvor gjestene fra 

Østlandet forlater oss før vi kjører opp til 

Holmenkollen Park Hotel. Her blir det 

middag og overnatting for alle som skal 

videre med bussene til Trøndelag, Møre, 

Sørlandet og Vestlandet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 5 

Søndag 7. juli 

Vrigstad - Motala 

Denne dagen skal vi på båttur på Göta 

kanal – en av Sveriges mest kjente       

turistattraksjoner. Det blir tidlig avreise 

fra hotellet og vi kjører nordover ut av 

Småland. Kl 10.00 går vi i Berg om bord i 

båten som skal ta oss gjennom en av de 

absolutt vakreste delene av kanalen. På 

veien mot Borensberg passerer vi hele 9 

sluser og 2 akvedukter. Vi spiser lunsj om 

bord mens vi nyter utsikten fra båten.     

Kl 13.30 går vi i land i Borensberg hvor 

bussen venter på oss. Turen går så videre 

til Motala hvor vi skal overnatte på      

Best Western Motala Hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7 

Tirsdag 9. juli 

Hjemkjøring 

Etter frokost møter vi våre andre     

Plussreiserbusser på vei hjemover ved 

Thon Hotel Opera. 

Sørlands-/Rogalandsbussen kjører via 

Sørlandet til Stavanger. 

Haugesund-/Bergensbussen kjører 

over Haukeli til Haugesund og Bergen. 

Møre-/Trøndelagsbussen kjører    

Gudbrandsdalen til Dombås og Ålesund. 

Korrespondanse til Trondheim. 

Göta Kanal 

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

eller telefon  

70 17 90 00 


