Programförslag studieresa i Götaland/Väster- och Östergötland
Landet mellan Vänern och Vättern, samt öster om Vättern var tack vare bördiga jordar och bra
förbindelser viktiga centrum för kunga- och kyrkomakten långt innan Sverige blev ett enat rike.
På denna resa besöker vi gårdar som sticker ut, träffar lokala kändisar och ser platser som inte får
missas. Vi äter god, lokalproducerad mat och njuter av det öppna landskapet. Passa också på att
nätverka med dina medresenärer.
Resan är ett förslag som kan anpassas i såväl resrutt som innehåll. Detta program baseras på
ankomst söderifrån. Kommer ni norrifrån så vänder vi programmet. Hör av dig för ett program
som passar just din grupp.
(F=frukost, L=lunch, M=middag)
Dag 1 Hemorten - Västkusten - Skaraborg

(-/L/M)

Programmet börjar med förmiddagsfika och presentation på en ekologisk fårfarm vackert
beläget i Åkulla bokskogar. Här finns ca 550 tackor av rasen gotlandsfår som varje år föder
900-1 000 lamm. Ett 10-tal Highland Cattle amkor huserar också på gården och i köttboden och
hantverksstugan säljs gårdens produkter direkt till konsument. Eget gårdsslakteri samt restaurang
och café fulländar gården som också erbjuder lammsafari under vår och sommarsäsong.
Vi fortsätter sedan en liten sträcka till granngården Ästad Vingård för lunch.
Resan går vidare till en mjölkgård som drivs av ett holländskt par. Drygt 200 mjölkande kor,
eget mejeri och gårdsbutik. Dagens sista besök blir hos hovleverantören Sivans Ost där vi
bjuds på en spännande företagsberättelse och smakprov på många vällagrade ostar.
Incheckning på hotell i Lidköping, middag serveras på hotellet.
Dag 2 Lidköping och Västgötaslätten

(F/L/M)

Denna dag åker vi runt på den platta Västgötaslätten med ett flertal gårdsbesök beroende på
gruppens intresse. Här finns växtodlingsgårdar med maskinsamarbete, nya grisföretag med höga
produktionsresultat och spännande mjölkgårdar. Vägen går över ”Schlätta” och runt Hornborga
sjön där både turister och tranor tar plats på vårkanten. Lunch serverar vi gärna på Löfwings
Ateljé och konstcafé där konstnärens egna naturtavlor pryder väggarna.
I Varnhem finns både den kyrka där Birger Jarl ligger begravd och en nyligen framgrävd ruin av
Kata Gård med spännande tidigt kristen historia om kvinnan Kata.
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Dag 3 Lidköping – Vadstena

(F/L/M)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning och avresa. Färd över Kinnekulle, där N&N resor har
sitt kontor, och med utsikt över Vänern. Studiebesök på Vadsbo Mjölk, Mariestad. Vadsbo
Växtodling är moderbolag till Vadsbo Mjölk som började som ekologisk men fick gå över till
konventionell mjölkproduktion. Ca 1 250 kor. All mjölk levereras till Arla. Växtodlingen
bedrives fortfarande ekologisk, biogasanläggning. En närproducerad lunch serveras vid Göta
kanal i den charmiga miljön på Norrqvarn.
Därefter går resan till andra sidan Vättern, en slingrig naturskön väg i vackert kustlandskap.
Förslag studiebesök:
Stjärnsund, ägg- och växtodling med gårdsbutik.
Framgångsrikt jordbruk enligt era intressen.
Brunneby Musteri 1941 pressades de första äpplena och grunden till familjeföretaget lades.
Snart började man musta äpplen från trädgårdar runtomkring, likväl som att pressa svarta
vinbär, jordgubbar, hallon, körsbär och rabarber. Idag har musteriet 10 heltidsanställda och
omsätter 40 miljoner per år. Här finns gårdsbutik, restaurang och heminredning.
Incheckning på Vadstena Kosterhotell inrymt i några av Sveriges äldsta byggnader; den Heliga
Birgittas kloster från 1300-talet, Birger Jarls furstepalats från 1200-talet och Kungasalen från
1253. Fri tid i charmiga Vadstena eller på hotellets spa (ingår ej). Middag serveras på hotellet.
Dag 4 Vadstena-Linköping-Hemåt

(F/L/-)

Frukost serveras på hotellet. Utcheckning och avresa.
Studiebesök på mjölkgård och därefter besök på Löt Gårdsmejeri strax söder om
Linköping. Här produceras genuina östgötska mejeriprodukter från gårdens egna mjölkgetter.
Genom småskalig och hantverksmässig tillverkning värnas den unika smaken. Produkterna säljs
i utvalda butiker och restauranger men även i den egna gårdsbutiken. Presentation och
provsmakning. Lunch serveras sedan en route, t.ex. på. Albackens Trädgårdsskafferi eller
Väderstad Centralkrog.
Fortsatt färd söderut där vi stannar i charmiga Gränna. Tid på egen hand att titta in hos någon
av polkagristillverkarna och köpa med lite godis till hemresan. Polkagrisstaden Gränna vid
Vättern är en typisk, svensk idyll med trähus, trädgårdar och kullerstensgator. Här föddes
upptäcktsresanden Andrée (1854–97), berömd för sin misslyckade ballongexpedition till
Nordpolen. Därefter går resan hemåt.
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