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JUL PÅ MÅRBACKA
Selma Lagerlöf
Avreise 2.november - 2 dager kr. 1990,Mårbacka
En av verdens mest kjente
forfattere; Selma Lagerlöf, ble
født og vokste opp på
herregården Mårbacka som vi
finner i Sunne kommune i
Värmland. Hovedbygningen
på Mårbacka var det Selma
selv som fikk satt opp, og den
ser likedan ut i dag som den
gjorde da forfatterinnen forlot
den for siste gang 16.mars
1940. For de av dere som ikke
har kjennskap til Lagerlöf så
kan vi nevne at hun var
verdens første kvinnelige
nobelprisvinner i litteratur

Värmland
Regionen Värmland ligger
vest i Sverige, og i det
vestlige hjørnet grenser den
til Norge. Värmland er en
fantastisk natur attraksjon,
med over10.000 innsjøer
spredt rundt i det
skogkledde landskapet.
Sveriges lengste elv, Klara
elven, deler regionen på
midten før den strømmer
inn i en av Europas største
innsjøer - Vänern som ligger
i nærheten av Karlstad.

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Värmland - Arvika
Vi laster opp og setter kursen for Sverige. Vi kjører via
Charlottenberg frem til Arvika hvor vi sjekker inn på Scandic
hotell midt i hjertet av byen. Vi er fremme i god tide før
butikkene stenger slik at de som ønsker kan gjøre litt førjuls
shopping. Felles middag og sosial hygge om kvelden.

Dag 2: Arvika - Mårbacka - Østlandet
Etter en god natt søvn og litt frokost så sjekker vi ut av
hotellet og vender snuten mot Värmland og vakre Mårbacka
sitt julemarked. Herregården som er gjennomsyret av den
moderne svenske historien arrangerer et av Sveriges mest
verdsatte julemesser. Når du går rundt her i de historiske
omgivelsene, er det lett å føle Selma Lagerlöf sin
tilstedeværelse.
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Julemessen holdes i bygningene rundt på herregården. Her
gjør håndverkere alt for å kunne fortsette tradisjonene med
sine arbeider. Kreativitet og kvalitet er gode stikkord og
varene er håndlaget helt i henhold til de gamle tradisjonene.
Her på julemarkedet har du muligheten til å handle direkte fra
noen av landets mest talentfulle smeder, keramikere og andre
håndverkere, samt matprodusenter av mange slag
På ettermiddag er det dessverre tid for å ta fatt på veien
hjemover igjen. Flere pauser underveis og alle er hjemme i
løpet av kvelden.

Reisefakta:
• Bussreise
• Entre til Jul på Märbacka
• 1 hotellovernatting med plass i

dobbeltrom på Scandic Hotell i
Arvika
• 1 frokost
• 1 middag
• Reiseleder

Tillegg; Enkeltrom kr. 590,-

