Bli med på busstur til

Østersund
4 dagers tur fra Møre og Romsdal, Trøndelag eller
Nordland
Velkommen å bli med på busstur til Østersund! Dette forslag bygger på en 4-dagers busstur, der man har
maksimalt 60 mil fra sitt hjemsted til Østersund. Østersund ligger bare 15 mil fra grensen inn i Sverige,
beliggende ved den vakre Storsjön, Sveriges 5. største innsjø. Her finnes mye norsk historie, og denne
historikk er sentral i denne turen. Dessuten bor vi på et av byens fineste hoteller – Clarion Grand Hotell.

PROGRAM:
Dag 1: Vi starter turen med kurs mot Sverige
Vår reise starter fra våre oppsamlingssteder om morgenen. Reisens første etappe går mot Trondheim og
Stjørdal til Hegra der vi serveres reisens første måltid, en god toretters lunsj med kaffe på Hegramo Kafé.
Underveis tar vi pauser for beinstrekk ca annenhver time. Etter lunsjen fortsetter vi mot Meråker og
grensepassering til Sverige. Ut på ettermiddagen ankommer vi Østersund og sjekker inn på Clarion Grand
Hotell, et av Østersunds beste hoteller, beliggende midt i sentrum. Hotellet blir vårt «hjem» i tre netter.
Kl. 19.30 serveres en god toretters middag, som avsluttes med en kopp kaffe.
Dag 2: Østersund og Storsjön
Østersund ligger vakkert til ved Storsjön, Sveriges femte største innsjø. Etter en god frokost på hotellet skal
vi møte vår lokalguide Mona Nordlund som skal vise oss rundt i Jämtlands hovedstad. Jämtland var for
rundt tusen år siden en selvstyrt bonderepublikk men ble fra 1178 en del av Norge, helt frem til freden i
Brømsebro i 1645.
Denne
intressante
historikk kommer vi
sikkert til å få høre
mer om av vår guide
Mona. Vi besøker
også Frösön, den del
av Østersund som
ligger på en øy ute i
Storsjön. Her inngår
også et intressant
kirkebesøk i Frösö
Kyrka. Ved 12-tiden
er rundturen slutt og
vi reiser med bussen
til Arvesund på andre
siden av Storsjön.
Mona er med oss hele
dagen og viser oss nå
småbygdene
rundt
Storsjön. I Arvesund
besøker vi først ArveØstersund (foto: Visit Östersund)
museet, et teknisk
museum der man bl. a får se hvordan dampbåter ble utviklet, men også hvordan mennesket fikk tekniske
hjelpemidler i sine hjem, og mye annet intressant. Vi går deretter ombord i dampbåten S/S Østersund, en
turistbåt som skal ta oss ut på en tre timers båttur på Storsjön. Like etter avgang serveres lunsj ombord.
Båten har alle rettigheter for servering. Vi nyter av frisk sjøluft og vakker natur mellom småøyene mens vi
koser oss ombord. Mona kan sikkert fortelle oss et og annet om det vi ser langs turen. Ved 16-tiden er vi
tilbake i Arvesund og vi reiser med bussen tilbake til Østersund. Resten av ettermiddagen får vi litt tid på
egen hånd før middagen på hotellet.

S/S Östersund – vår båt som tar oss rundt på Storsjön (Foto: Föreningen ”Bevara Ångaren Östersund”)
Dag 3: Elgsafari, norsk historie og Norderön
Etter frokost kommer Mona tilbake og vi drar først med bussen til Orrviken, en knapp halvtimes tur med
bussen. Vi skal nå besøke Moose Garden – en opplevelsespark med tamme elger. Her skal vi delta i en
såkalt «elgsafari» der vi får oppleve de tamme elgene på nært hold. Deretter går turen til Sunne Kirkeruin. Sunne kirke ble
bygd på befaling av den
norske kongen Sverre
Sigurdson etter hans
seier
over
den
Jämtlandske
bondehæren på Storsjöns is
på senvinteren 1178. Vi
tar deretter ferja over
til Norderön og spiser
lunsj på Tivars gård, en
riktig gammel slektsgård, nå i tolvte
generasjons eie! I dag
er gården en meget
ettertraktet restaurant.
Etter lunsj tar vi ferja
tilbake til fastlandet og
avslutter rundturen i
Østersund. Resten av
Tam elg i Moose Garden (foto: Moose Garden Sune Heggmark)
ettermiddagen fri til
egne påfunn. Rusle rundt i byen, ta en kopp kaffe eller handle litt i butikkene. Systembolaget ligger heller
ikke så langt fra hotellet…. Vi samles kl. 19.30 til turens siste middag i hotellets restaurant.

Tivars gårds restaurant (foto: Tivars gård)
Dag 4: Tilbake til Norge
Etter frokost pakker vi inn veskene i bussen og drar til ICA Maxi, et stormarked der vi kan handle ferske
kjøttvarer og mye annet som er billig i Sverige. Ved 10-tiden setter vi kursen hjemover og snart er vi
tilbake på grensen til Norge. Underveis serveres turens siste lunsj før vi tar fatt på siste etappe hjem.

Pris:
Avhengig av antall i bussen. Vi skreddersyr opplegget som dere vill ha turen og med det antall dere
planlegger å bli. Kontakt oss for tilbud!

I prisen inngår:
- hele rundreisen med moderne turistbuss
- 3 netter i dobbeltrom på flotte Clarion Hotel Grand i Østersund
- lokalguide Mona Nordlund som i to dager guider oss rundt i Østersund med omegn
- entré Arvemuséet i Arvesund
- båttur med dampbåten S/S Østersund på Storsjön
- kirkebesøk både ettermiddag dag 2 og formiddag dag 3
- besøk på Moose Garden på formiddagen dag 3 med elgsafari etc
- bilferje til Norderön t/r
- frokost, lunsj og middag (helpensjon) hver dag f o m lunsj dag 1 t o m lunsj dag 4, i alt 4 lunsjer,
3 middager og 3 frokoster
- drikke til lunsjene ( i Sverige en lettøl, brus eller mineralvann, i Norge isvann)
- forøvrig inngår det som er nevnt i programmet
- reiseleder Anders Lien’s tjenester på hele turen
- reisegaranti er stilt via Anders Liens svenske reisefirma Komfort Resor i Göteborg
OBS: Drikke til middagene på kveldstid inngår ikke

Turen kan kjøres:
Perioden juni til september avhengig av når dampbåten S/S Östersund starter og avslutter sin sesong

Velkommen til en av våre hyggeligste bussturer!

