Vävmässa Halmstad
5 dagar
Dags att packa ryggsäcken och åka på årets event, Vävmässan i Halmstad. Ställdes in under förra året pga pandemin,
men det görs nu ett nytt försök. Vi håller alla tummar på att allt går vägen detta år. Under www.vav2022.se läser ni mer
om mässan, beställer biljetter, föreläsningar mm.
Dag 1 ( onsdag) Skellefteå - Örebro 84 mil
Avresa från Skellefteå Busstation 08.00 Umeå Busstation 10.00,
Örnsköldsviks Busstation 11.15. I Gnarp viker vi av till Wahlmans textilimport, Hälsinglands största tygaffär, men här finns allt från sybehör,
tyger, garner till lyxtrasan och en helt egen buss att packa in i sin shopade kassar i. Glöm ej att ta med kassar med adresslappar för hela
resan. Vi fortsätter vår färd söderut och äter middag i Sala ca 19.00.
Anländer Örebro ca 21.45 för incheckning och en god natts sömn.
Dag 2 (torsdag )Örebro - Halmstad 41 mil
Avresa kl 08.00. Färden tar oss via Skövde, Falköping till Horred. Här
gör vi ett besök hos familjeforetaget Ekelunds,men historia till 1400-talet.. Vi börjar med en kortare rundvandring innan vi får möjligthet både
till besök i museet och i deras shop. Vidare till slutmålet i Halmstad dit
vi anländer 16.30. Var och en får egentid innan gemensam middag på
hotellet.
Dag 3 ( fredag ) Halmstad.
Frukost och fritt under dagen. Bussen kör till och från Vävmässan på
Halmstad Arena. Öppettider 23 september 09.00-18.00. Middag ingår
ej denna kväll. Var och en spenderar sin dag och kväll efter egna
önskemål.
Läs mer på https://www.destinationhalmstad.se/mat-och-dryck.
Dag 4 (lördag ) Halmstad - Västerås 49 mil
Frukost och utcheckning från hotellet. Bussen avgår till mässan och
vi stannar där till kl 15.00 innan vi börjar vår färd norrut. Stannar som
vanligt för raster och i Ödeshög äter vi middag. Ankomst Västerås och
hotellet ca kl 22.00
Stålvägen 6, 931 36 SKELLEFTEÅ
+46-910-51393 * info@lestanders.se

Dag 5 (söndag )Västerås - Skellefteå 74 mil
Frukost och avresa kl. 09.30. I Skultuna på
Bruksgatan och på exakt samma ställe vid
Svartån är Skultuna Messingsbruk beläget.
Möjlighet både till shopping och ett trevligt fika
om så önskas innan vi åker vidare. Stannar för
raster på lämpliga platser under vår resa norrut
och äter en gemensam middag i Övikstrakten.
Åter i Skellefteå ca 21.45.
Boka gärna on-line
www.lestanders.se
FAKTA Vävmässa Halmstad 21-25/9
PRIS/person i tvåbäddsrum: 5 480:- vid 30 resenärer
enkelrumstillägg: 1795:Frivilligt tillägg. Avbeställningsskydd, som gäller vid sjukdom
mindre än 30 dagar före avresa: 250:- /pers.
Tillkommer gör entré till mässan, som ni beställer själva.
https://vav2022.se/bestall-biljett/
I priset ingår:
Turistbuss Skellefteå - Halmstad t/r. Logi i tvåbäddsrum på medelklass hotell under 4 nätter inkl. frukost. Besök enl. program
Middag dag 1, 2, 4 och 5.
HOTELLFAKTA
Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, Örebro
019-767 44 00 www.scandichotels.se
Good Morning Hotel Halmstad , Prästvägen 1.Halmstad.
035-183500 https://ligula.se/goodmorninghotels/
Scandic Västerås, Pilgatan 33, Västerås
021-4955800 www.scandichotels.se
Foton: Monica Holmgren

