Jag är mycket stolt och glad över att få
hälsa ER hjärtligt välkomna till
SveGuides årsmöteshelg den 23-25 mars 2018
i en del av Halland

Programmet är som följer

Fredag 23 mars
Buss hämtar upp vid järnvägsstationen i Falkenberg kl 14:15.
Tåg från söder kommer in till stationen kl 14:08 och tåg från norr kommer in kl 13:48.

Vi åker med bussen direkt från Falkenbergs järnvägsstation till affärernas mecka i Ullared
som varje år har över 4,5 miljoner besökare.

På Gekås i Ullared så får vi en information om varuhuset på ca 1 timme kl 15:00 och blir
bjudna på en enklare fika, därefter så är det fri shopping.
Bussen avgår kl 18:30 till vårt boende på Ästad Vingård, det tar ca 20 minuter.
När vi kommer fram till Ästad så får vi våra rum och så äter vi gemensamt för att sedan
mellan 20:00-21:30 delta i SveGuides workshop med medlemmarnas egna frågor.

Lördag 24 mars
Efter frukosten så träffas vi kl 9:00 då bussen väntar på oss och vi tar en bussguidad tur ut i

Ekomuseum nedre Ätradalen startade som ett Eu- projekt 1995.
Museet består av besöksmål som finns runt om i dalen kring ån Ätran, innan den rinner ut i Kattegatt.
Besöksmålen är olika, bl a gårdsbutiker, konsthantverkare men även historiska platser som finns både ute och
inomhus. I år så finns det 84 stycken olika besöksmål att upptäcka.
Vi kommer att åka runt bland några av besöksmålen samt göra ett stopp på ett av dem.
På detta sätt vill jag visa och berätta för er om den del av Halland som vi befinner oss i.

Vi stannar och äter lunch på

Laxbutiken ligger utmed E20 strax söder om Falkenberg. Det är en mycket välbesökt restaurang som har lax som
bas i sin verksamhet.

Klockan 13 är vi tillbaka där vi bor, på Ästad Vingård, för årsmötesförhandlingar.

Kl 17 så blir det en vingårdsvandring på Ästad Vingård.
Vi får en guidad tur på vinfältet och får del av processen då druvor omvandlas till vin.

Kl 19:30 så serveras ”avsmakningsmeny” med underhållning av lokal förmåga.

Söndag 25 mars
Bussen avgår kl 9:00 och vi tar en bussguidad tur mot
Grimeton och får en guidad information om världsarvet där.

Vi fortsätter sedan bussguidningen till Varberg där vi avslutar vår helg vid 14 tiden men innan
dess så har vi fått information om Varbergs kusthotell och där ätit en gemensam brunch.

Tåg går sedan från Varberg norrut ut ..:24 och söderut ..:34 varje timme

Med hopp om en helg att minnas.

Priset för detta är 1 850 kr. Dricka till måltiderna är vatten.
Väljer man bort fredagens medverkan så är priset 1 600 kr.

Väl mött/Marie Gustafsson

Om något är oklart eller annat som ni undrar över så hör gärna av er till mig men jag önskar
att det sker via mejl; godastorp@gmail.com

