
Värmland; Torsby och Karlstad med 
omgivningar

En sagolik resa.
Följ med Daisy och Flygande Veteraner på en 2-dagars sagolik resa till de värmländska 
skogarna. 

På plats i Torsby väntar Värmlands bussveteraner på att skjutsa oss till Sahlströmsgården. 
En gård som varit i samma familj sedan 1803. Torsby Fordonsmuseum står därefter på tur, 
där bland annat den kända Frykenbilen finns. En Scania Vabis från 1928 som i nära 50 år 
legat på Frykens botten och nu är renoverad till toppskick. 
Bussen tar oss sedan längs Fryken söderut till Stöpafors där vi äter oss mätta på Diner 45, 
en oerhört populär restaurang i amerikansk stil. Mätta och belåtna fortsätter resan söderut till 
Mårbacka och Selma Lagerlöfs Minnesgård! 
Övernattningen fortsätter i sagans tecken på Broby Gästgivaregård, som omnämns redan i 
Selmas verk Gösta Berlings Saga. 

På söndagen tar bussen oss tillbaka till Torsby där vi börjar med ett besök i skidtunneln. 
Efter det flyger vi till Karlstad flygplats. Där väntar samma buss som tar oss till Alsters 
Herrgård. Platsen där diktaren Gustaf Fröding föddes 1860. 
Vi avslutar dagen på Brigadmuseum. Där återupplever vi bland annat tiden i lumpen, 
mönstringen och vi får även lära oss mycket om den militära tiden från innan någon av oss 
var födda. 

Program
Lördag 26 maj
8:30 Samling Hässlö
9:00 Avfärd mot Torsby, flygtid ca 1 tim.

Söndag 27 maj
09:00 Avgång från Torsby mot Karlstad, flygtid ca 30 min
18:00 Ca ankomst Hässlö

Anmälningsdag
Sista anmälningsdag 27 april

Kostnad
Flygkostnad: SEK  3 000 
Hotel, transporter, inträden etc: SEK 2 100
Totalt att betala: SEK 5 100



I detta ingår alla flyg Västerås - Torsby - Karlstad - Västerås. Busstransport på 
plats, alla inträden, guidningar samt boende i dubbelrum med frukost.
Tillkommer gör övriga måltider och fika
 
Enkelrumstillägg SEK 500 . 

Betalning
Totalbeloppet inbetalas till FV innan avresan

Flight no 050
Länkar:

http://sahlstromsgarden.se/
http://torsby-fordonsmuseum.se/
http://www.diner45.se/
http://www.marbacka.com/
https://karlstad.se/alstersherrgard
https://www.brigadmuseum.se/


