INBJUDAN TRÄDGÅRDSRESA
DALARNA
15-16 Juli 2017
På årets resa drar vi kosan mot Dalarna och där finns så mycket att se att vi tar två dagar i anspråk. Vi har bokat in
många privata trädgårdar och även en plantskola. Bilden ovan är från en av de trädgårdar vi ska få se, hos familjen
Arnberg, och visst kan vi väl instämma med att vi alla är miljonärer?
Samling 06.45 vid Nordichallen för avfärd 07.00 (även upphämtning på Circle K i Kvissleby) på lördag morgon. Vi tar
förmiddagsfikat i bussen innan vi kommer fram till vårt första stopp hos Ulla och Kurt Eriksson i Söderbärke.
Därefter är det redan dags för lunch innan vi besöker två trädgårdar i Smedjebacken. Sedan drar vi oss mot
Borlänge för middag och övernattning. Efter en god natts sömn är vi redo för besök i en rekommenderad
handelsträdgård. Därefter hinner vi med ytterligare tre trädgårdar med lunch däremellan innan vi beger oss hemåt
igen.
Det du behöver ta med dig är övernattningsutrustning och eget förmiddagsfika dag 1. Plånbok och ett glatt humör
är ju självskrivet!
Max antal deltagare: 50
Kostnad: 1450 kr för medlem (1650 kr icke medlem) 250 kr tillägg för enkelrum
Anmälan är giltig och bindande 1/6. Betalning sker till pg 815194-6
I priset ingår bussresa, hotell, 3 fika, lunch på Bergmansgård Tolvsbo (fisk), Buskåkers Gästgivargård (buffé), besök på en
plantskola och sju vackra privata trädgårdar. I priset ingår inte förmiddagsfika dag 1 och middag lördag kväll (men vi hoppas att
så många som möjligt ändå vill äta tillsammans)
OBS! - Klicka på länken nedan för anmälan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2HmOJk5SYAXVXlbwp27anY21zFogDC8vAhSSkHQAnDJXorg/viewform
Sista anmälningsdag är 2017-06-01!
Mer detaljerad information om trädgårdar och resrutt kommer när vi har fyllt bussen och anmälan är stängd. Har man frågor om
resan kan de ställas till
Clary Fondelius, Lena Nilsson, Maria Larsson eller Anna-Karin Englund

http://sundsvallstradgardsforening.se

