
Trädgårdsresa till Höga Kusten och Sundsvall den 9 – 11 augusti 2019 
 

Dag 1 
 

Kl 08.00 Bussen startar på Loet  och fortsätter med upphämtning på Coop-Arena.  

 

Kl.09.30 Morgonfikastopp hos Oves perenner i Ersmark.som har mycket fina perenner, 

               buskar och träd. Vi bjuds på kaffe med god smörgås och tårta. 

 

Kl 10.30 Vi fortsätter till Lilla Madeira där vi gör ett kortare stopp och beundrar denna 

                fina trädgård som har varit med i Trädgårdstoppen 2012. 

 

Kl 12.00 Vi åker söderut och stannar och äter lunch på någon mysig restaurang längs vägen. 

 

Kl 15.00 Vi åker non stop till Sundsvall men dricker eftermiddagskaffe med hembakat 

                på någon vacker plats! 

 

Kl 17.30 Förhoppningsvis framme i Sundsvall där vi intar våra rum på hotell Knaust. 

 

Kl. 19.00 Middag på egen hand i Sundsvall. 

 

Dag 2 

 

Kl 08.00 Frukost på hotellet 

 

Kl 09.00 Besök på Alnön där vi besöker Monika Bylunds trädgård (liten trädgård i etager 

               med extra allt). 

              Catrin Lundgren som har en mysig trädgård,( hon har också fina raskatter) 

 

Kl 12.00 Vi äter lunch på restaurang Piren med utsikt över havet! 

 

Kl. 13.00 Charlottes trädgård som är en liten pärla. Det är öppen trädgård denna 

                 dag så vi strosar runt och njuter. Hon vann årets trädgård i fjol i tidningen 

                 Drömhem och Trädgård. 

 

Kl 15.00 Vi besöker Marianne Jansson, Bredsand (fantastisk välordnad villaträdgård med   

                massor av växter och fina vyer.)  Vi dricker eftrmiddagskaffe med hembakat 

                i hennes trädgård. 

                Om vi hinner så besöker vi Elin Westman som har skuggväxter och fin design. 

 

Kl 17.00  Tillbaka till hotellet för egen tid. 

 

Kl 19.00  Samling i baren innan vi går till matsalen. 

 

Kl 19.30  Kvällssupe på Hotell Knaust  där vi intager middagen i 

                spegelmatsalen. 

 

Dag 3 

 

Kl 08.00 Frukost på hotellet 

 

Kl 08.30 Vi börjar vår återfärd mot Luleå 



 

 

 

 

Kl. 10.00 Vi åker till Höga Kusten och besöker Birgitta Stenberg i Brunne strax utanför 

                 Härnösand. Hon har en trädgård under uppbyggnad, med större växthus 

                  (vindruvor, aprikos, tomater, persikor, nektarin), köksträdgård med flera 

                   äppelträd. 

                  Buskar som kaukasisk vingnöt, manchurisk valnöt m m. Zon V. 

 

Kl. 12.00 Vi äter lunch på något trevligt matställe ev Villa Fraxius . 

 

Kl. 13.00  Hemfärd till Luleå med eftermiddagsfika och hembakat. 

 

Kl 18.00   Anländer busstation i Luleå 

 

Resan kostar  2.200  kr 
 

Beloppet kan betalas in på plusgiro 48 84 13 – senast den 15 juli. 

 

15 dubbelrum bokat. 

 

Vi åker med Granbergs Buss. 

 

I resans pris ingår bussresa och förmiddagsfika i Ersmark. Eftermiddagsfika 

dag 1, dag 2 och 3 med kaffe och hembakat. 

Dubbelrum för 2 nätter med frukost. Kvällssupe med 2-rätters meny. 

 

Lunch dag 1, 2 och 3 ingår ej i resans pris. 

 

Anmälan kan göras omgående till 

Margareta Widgren 

animar@live.se 

mobil 070-5567033 

 

ANMÄLAN ÄR BINDANDE 

 

VI FÖREBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ÄNDRA TIDER OM SÅ ERFORDRAS! 

 

Vi har kalla drickor och lite snacks och godis på bussen. 

 

Tag med rätt kläder, blompåsar och tuschpenna, kontanter, nyfikenhet och 

ett glatt humör! 

 

Margareta  

Resefixare 
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