
Nå har du sjansen til å oppleve

en ekte Herregårdsweekend i Sverige

Knusesund Herregård i Säffle

Weekenden 21. til 23.

august (du må ta fri på

fredag) har vi leid denne

praktfulle herregården, som

består av flere bygninger i

tillegg til hovedhuset. Det

er plass til 30 personer i

dobbeltrom + to enkeltrom.

«Først til mølla»-prinsippet

gjelder.



Vi legger opp til en hyggelig rute for eldre biler på vei ned til Säffle og kjører innom

småsteder med ulike attraksjoner: Dals Långed – Baldersnes Herregård (m/håndtverks-

utsalg og restaurant) – Brudefjällsvägen (fredet og bevart vei over Brudefjellet med svinger

så det holder) - Håverud og Upperud (akvedukt og sluseområder med glassblåseri,

kunstutstilling, restaurant m.m.)

Lunsj underveis – dette kommer vi tilbake til når endelig kjørerute er satt.

Etter innsjekk fredag samles vi til felles Barbeque. Alt vi ønsker å drikke hele helgen har vi

fått tillatelse til å ta med selv (PS det er Systembolag i Säffle, eller underveis).

Lørdag legges det opp til en kjøretur på vakre veier ut til Ekenäs, ytterst på Vänersnäs .

Ekenäs ligger midt i innsjøen Vänern. Vi skal bl.a. besøke en artsfrende som har noen

interessante biler å vise frem. Kanskje vil vi også få følge av noen svenske bilentusiaster

denne lørdagen?

Herregården har store parkområder og muligheter for ulike spill, bocca etc.

Ønsker vi heller å slappe av på terrassen er dette også et godt alternativ.

Lørdag kveld får vi servert en delig middag i hovedhuset.

Søndag etter frokost legger vi opp til en annen rute tilbake til Norge – selvsagt med mulighet

for litt «Harry-handel» i Töcksfors.

For denne flotte weekend har vi fått en utrolig hyggelig vennepris av

Tom Hermansen (eier av Knusesund)

Pris pr. person NOK 1300 (enkeltrom: 1500) + SEK 600,- som inkluderer:

-2 overnattinger med frokost.
-Leie av hele herregården.

-Barbecue på fredag og middag på lørdag

-Kaffeservering.
-Rydding / oppvask / vask

NOK 1300 (1500) pr. person innbetales til konto 1503.61.31214 innen 12. juni – dette fordi

leie av gården med overnatting og frokost kommer på en samlet faktura til klubben.

Maten tilberedes og serveres av innleid personell og kostnaden for dette

(SEK 600,- pr. Person) skal betales i kontanter (SEK) ved avreise.

På grunn av begrenset antall plasser er påmeldingen bindende

– du melder deg på via denne lenken

Kjørebeskrivelse med oppmøte tid/sted(er) kommer vi tilbake til.

Vi håper du/dere har lyst til å være med på tur i gode venners lag.

TRivelig hilsen

Tore og Stein


