PAKETRESOR 2018

Askersunds Skärgårdstrafik AB
Nu är det dags att presentera 2018 års paketresor.
I år firar Askersund 375 år och det firar vi med ett jubileumspaket.
Det är nu 15 år sedan vi började med att paketera våra populära resor för
bussbolag och föreningar där vi är spindeln i nätet.
Ni ringer oss och bokar in ett av våra populära paket, vi tar hand om resten,
dvs. bokar upp er hos våra samarbetspartners.
Betalar paketet gör ni till oss kontant, med kort eller så skickar vi en
faktura.
Tiderna i våra paket är inte huggna i sten förutom guidningarna på
Stjernsunds slott som har sina guidningar varje hel timma.
Vill man så plockar man russinen ur kakan och vi syr ihop ett paket som
passar just er och era kunder, vi kan också kasta om programmen så det
passar er resrutt.
Har ni kunder med funktionsnedsättningar så kan vi hjälpa till att sy ihop
ett paket som passar, Wettervik, Olshammarsgården, Venuschoklad,
Klockargården, Butiken Stjernsund, Gula huset, Grönön och i viss mån
Gruvmuséet i Zinkgruvan är platser som är tillgänglighetsanpassade.
Välkomna ombord önskar Johan & Marita Bergsten
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Paketresa 1
11:00 Besök på "Butiken Stjernsund" Här berättar man lite historia om
gården samt om verksamheten i dag.
I dag producerar man ägg och säljer egna samt närproducerade varor på
gården. Man säljer också varor från Brunneby musteri i Östergötland.
12:00 Guidning på Stjernsunds slott som byggdes under åren 1787-1808
av bruksherren Olof Burenstam.
Slottets duktiga guider lotsar er igenom ett av 1800-talets bäst bevarade
byggnader och interiörer. Här finns även en slottsbutik där man kan
shoppa loss ordentligt. (Er busschaufför släpper av resenärerna och åker
sedan till Askersund där han/hon går ombord på M/S Wettervik, båten
går från hamnen i Askersund kl. 12:40)
13:10 Avgång från Stjernsunds slott, nu står lunchen uppdukad till era
gäster och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som består
av ca. 250 st. öar, kobbar och skär.
14:50 Ankomst Askersund.
15:00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 425:-/person inkl. Entréer, båtresa och lunch med kaffe och
kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Paketresa 2
11:00 Guidning i Birgitta kyrkan och Verner Von Heidenstams födelse
rum (Olshammar ligger på den västra sidan av Vättern R.49 ca.17 km
söder om Askersund)
12:15 Avgång från Olshammar, nu står lunchen uppdukad till era gäster
och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som består av ca.
250 st. öar, kobbar och skär.
Under resan gör vi ett litet stopp på Grönön som är tillgänglighets
anpassad.
(Er busschaufför stannar och äter sin mat på Olshammarsgården)
14:50 Ankomst Askersund.
15:00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka.
Pris 445:- /person inkl. Entréer, båtresa och lunch med kaffe och
kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Paketresa 3
10:00 Guidning på Lerbäcks hembygdsgård, ett 1800-tals museum som
är unikt då detta är 1 av 9 platser i Sverige där kyrka, gästgiveri,
sockenstuga, kommunalhus och hembygdsgård är placerade i samma
område.Innan guidningen så bjuds det på kaffe och ostsmörgås i en
underbar miljö. Har ni tur så brukar man också bjudas på en åktur med
traktor och vagn.
(Lerbäck ligger i Södra Närke. 1,5 mil norr om Askersund, avfart vid
Åsbro norra)
12:30 Avgång från Askersund med M/S Wettervik, nu står lunchen
uppdukad till era gäster och
Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som består av ca. 250 st
öar, kobbar och skär.
14:30 Ankomst Askersund.
14:40 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 455:-/person inkl. Förmiddagsfika, båtresa och lunch med kaffe
och kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Paketresa 4
11:00 Besök på "Butiken Stjernsund" Här berättar man lite historia om
gården samt om verksamheten i dag.
I dag producerar man ägg och säljer egna samt närproducerade varor på
gården. man säljer också varor från Brunneby musteri i Östergötland.
12:00 Guidning på Stjernsunds slott som byggdes under åren 1787-1808
av bruksherren Olof Burenstam. Här finns också en slottsbutik där man
kan shoppa loss.
Slottens duktiga guider lotsar er igenom ett av 1800-talets bäst bevarade
byggnader och interiörer.
(Er busschaufför släpper av resenärerna och åker sedan till Askersund
där han/hon går ombord på M/S Wettervik, båten går från hamnen i
Askersund kl. 12:40)
13:10 Avgång från Stjernsunds slott, nu står lunchen uppdukad till era
gäster och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som består
av ca. 250 st. öar, kobbar och skär.
14:50 Ankomst Askersund.
15:00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
16:00 Kaffe och tårta på Klockargården som ligger i hembygdsparken i
Askersund. Här är en lugn och avstressande miljö. Bussen kan köra hela
vägen upp till restaurangen.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 490:-/person inkl. Entréer, båtresa och lunch med kaffe och
kaka samt eftermiddagsfika med kaffe och tårta.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Paketresa 5
10:00 Gruv muséet i Zinkgruvan. Kaffe och dubbelfralla med
ost o skinka som serveras innan guidningen.
Här finner vi bland annat en brandbil LV77 årsmodell 1934 och en
specialgjord Volkswagen ombyggd till ambulans.
Ett bibliotek med gamla böcker och tidskrifter.
Ett foto rum med massor av bilder.
Ett laboratorium, bergsprover, verktyg,
En skalenlig modell på hela gruvan som kontinuerligt uppdateras i skala
1:800.
En smedja där det fortfarande är aktivitet.
Ett antal luftdrivna maskiner som visas i full drift, ångmaskin, belysningar
mm.
En järnvägsvagn dragen av ett Gruv lok på en slinga av ca 500 meter.
Vi räknar med att fika och guidning tar minst 2 timmar och vid många
frågor av en intresserad grupp tar det mist 2,5 timmar.
Med andra ord ett paradis för teknikintresserade damer och herrar.
12:45 Avgång från hamnen i Askersund, nu står lunchen uppdukad till
era gäster och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som
består av ca. 250 st. öar, kobbar och skär.
14:45 Ankomst Askersund.
15:00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 475:-/person inkl. Entréer, kaffe o smörgås, båtresa och lunch
med kaffe och kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.

Askersunds Skärgårdstrafik AB
Org.nr. 556638-4078

tfn.nr 0709-770263

info@wettervik.se

PAKETRESOR 2018

Paketresa 6
11:00 Gula Huset, ett hus från 1700-talet med en utställning på
bottenvåningen och en ateljé på övervåningen.
Ni blir väl omhändertagna av konstnären som berättar om sina alster.
Här visas bildväv i teknikerna damast och rosengång, de flesta alster är
till salu som omfattar allt från småtavlor och kort till stora väggvävnader,
man visar också halmkonst i olika storlekar.
12:30 Avgång från hamnen i Askersund, nu står lunchen uppdukad till
era gäster och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som
består av ca.250 st. öar, kobbar och skär.
14:30 Ankomst Askersund.
15:00 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 370:-/person inkl. båtresa med lunch, kaffe och kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Paketresa 7
10:00 Avg. Askersund. Kaffe och smörgås serveras vid avgång
11:15 Ankommer Grönön, här går man iland och njuter av den vackra
naturen runt omkring oss.
12:30 Lunch serveras ombord och består av inkokt Vätternlax,
hollandaisesås, potatis, grönsaker, smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och
kaka.
13:30 Avgång Grönön mot Askersund.
15:00 Ank. Askersund.
15:15 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollandaisesås, potatis, grönsaker,
smör, bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 470:-/person inkl. båtresa med lunch, kaffe och kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Jubileumspaket
Askersund 375 ÅR
11:00 Jubileumsguidning av en duktig stadsguide, ni åker runt med
bussen i staden samtidigt som ni får veta en massa historia om
Askersund
12:00 Avgång från hamnen i Askersund, nu står lunchen uppdukad till
era gäster och Wettervik stävar ut mot Vätterns norra skärgård som
består av ca.250 st. öar, kobbar och skär.
14:00 Ankomst Askersund.
14:15 Besök på Venus choklad som gör handgjorda kvalitets
praliner.Personalen berättar lite om choklad tillverkningen och man bjuds
också på ett smakprov. Venus choklad ligger ca 200 meter från
Wetterviks tilläggningsplats i Askersund.
15:00 Gula Huset, ett hus från 1700-talet med en utställning på
bottenvåningen och en ateljé på övervåningen.
Ni blir väl omhändertagna av konstnären som berättar om sina alster.
Här visas bildväv i teknikerna damast och rosengång, de flesta alster är
till salu som omfattar allt från små tavlor och kort till stora väggvävnader,
man visar också halmkonst i olika storlekar.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, vitvinssås, potatis, grönsaker, smör,
bröd, läsk/lättöl, kaffe och kaka,
Pris 375:-/person inkl. båtresa med lunch, kaffe och kaka.
Antalet passagerare och eventuella allergier och specialkost skall vara rederiet
tillhanda senast 1 vecka före avresedatum.
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Här hittar du våra besöksmål i paketresorna.
Hamnen Askersund
Venus Choklad
Klockargården
Butiken Stjernsund
Stjernsunds slott
Gruvmuséet
Lerbäcks hembygdsgård
Gula huset (Bro gård)
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