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DAG 1 – ONSDAG 17. AUGUST
 

08.10  Flyr vi Norwegian fra Flesland til Rygge flyplass ved Moss.  ANKOMST 09.00  
Vår tur fortsetter med buss direkte til Sverige og Karlstad hvor vi gjør en stopp for lunsj 
og litt fritid. 
 
Vi ankommer Mariestad som er en koselig liten by ved Vänerns strand. Her skal vi bo på 
Aqua og Victoria hotel der vertinnene Sofia og 
Victoria tar imot oss på sin personlige måte. Disse  
To damene driver hver sitt hotell og har også drevet 
for hverandre i perioder. De fordeler oss så godt 
vi får det til – men vi skal nyte en hyggelig vel- 
komstmiddag på Aqua hotell hvor vi håper vi  
kommer å hygge oss sammen rundt bordet med 
god mat og drikke.  Vin og kaffe inkludert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAG 2 – TORSDAG 18.  AUGUST  ‐ GÖTA KANAL ‐ VADSTENA  
 
 
       I dag skal vi nyte seiling på den 
       Romantiske Göta Kanal. Vi starter 
       i Tørboda like ved Mariestad kl 10 
       og skal seile på kanalen mellom 
       Vänern og Vettern i 5 timer med 
       en deilig lunsj om bord. Når vi an- 
       kommer Karlsborg venter vår buss 
       oss og vi fortsetter langs strendene 
       av Vättern nordover og når fram til 
       Motala og Vadstena ca kl 18.30 
 
 
 
 

 
Vi ankommer hovedmålet for vår reise i tid til innkvar- 
tering på Vadstena Klosterhotell www.klosterhotel.se 
 
Vi skal slappe av litt og få en liten hvil før vi samles til 
en hyggelig middag og etter denne skal vi i kveld få 
en forelesning om Hellige Birgitta hvor foreleseren fra 
klosteret selv tar på seg å gå inn i rollen som Birgitta og formidle oss mye fra hennes liv. 

                   
 

                 VADSTENA KLOSTER OG HELLIGE BIRGITTA 
17. -  20. AUGUST 2011 

Den hellige Birgitta ble født 
ca 1303 i Finstad ved Uppsala i 
Uppland i Sverige. Hennes far 
Birger Pedersson var 
Upplands lagmann og rik 
godseier. Hennes mor 
Ingeborg Bengtsdotter var 
hans andre hustru. Hun var 
datter av lagmannen for 
Östergötland stammet fra 
Folkungaætten, den svenske 
middelalderens mest for-
nemme ætt og i slekt med det 
regjerende kongehuset. På 
begge sider var det stor-
mannsslekter med politisk 
innflytelse, høy kultur og i 
tillegg kirkelig sinnelag, noe 
deres mange donasjoner til 
kirker og kirkelige institu-
sjoner viser.  
Etter en visjon valfartet Birgitta 
i 1371 med sine venner til Det 
hellige land. Med henne var 
datteren Katarina, sønnene 
Karl og Birger, Alfonso av 
Vadaterra og andre. Den 23. 
juli 1373, døde hun etter å ha 
mottatt de siste sakramentene 
av sin trofaste venn Peter av 
Alvastra. Det var i "Casa di Sta 
Brigida", som i dag er kloster 
for Birgittasøstre. Hennes lik 
ble brakt tilbake til Sverige av 
barna Birger og Katarina. 
Først den 4. juli 1374 var 
kisten fremme i Vadstena, 
hvor Birgitta hadde ønsket å 
bli gravlagt. Der var det etter 
pave Urbans stadfestelse av 
ordenen allerede gjort 
begynnelsen til et kloster, som 
hennes datter Katarina straks 
overtok ledelsen av. 
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        Side 2

DAG 3 – FREDAG 19.  AUGUST   VADSTENA OG ALVASTRA KLOSTRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formiddagen i dag skal vi naturlig nok vie til besøket i Vadstena. Vi skal være med på 
det vi kaller for en ”Birgitta-vandring” og guides gjennem hellige Birgittas liv, klosterom-
rådet og Klosterkirken, som ble bygget etter hennes detaljerte forskrifter. Her blandes 
gotisk skjønnhet med enkelhet og du kan bl.a beundre Sveriges eldste stjernehvelv. 
Hvis været er fint skal vi også gå innom urtehaven. Denne vandringen vil ta ca 1,5 time 
med en lokal svensk guide.  
 
Vi skal også ha litt fri og tid til å sjekke ut av våre rom samt kanskje ta en tur å se selve 
kongeslottet like ved.   
 
Før vi forlater VADSTENA skal vi ha en trivelig lunsj. Etter lunsjen tar vi vår buss og 
kjører bare ca 25 minutter sør fra Vadstena før vi gjør et lite stopp ved ruinene til 
Alvastra Kloster. På dette klosteret bodde den Hellige Birgitta i sammen med sin mann 
(se boksen til høyre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

Alvastra kloster i Alvastra, 
Østergøtland ble grunnlagt i 
1143 av munker fra Cister- 
cienserordenen i Clairvaux, 
Frankrike. Disse ble invitert 
av kong Sverker den eldre 
og hans norske hustru 
Ulvhild Håkonsdatter. 
 
Birgitta og hennes 
ektemann levde en stund 
på Alvastra kloster på 
midten av 1300-tallet, og 
det er trolig at Birgitta ble 
inspirert av cistercienser-
munkenes ordensregler da 
hun senere formulerte sine 
egne klosterregler. I nære 
400 år blomstret Alvastra 
kloster. Men med reforma-
tionen oppløstes det och 
jordeiendommen drogs in 
till kongen. Alvastras eien-
dom blev omdannet til 
Alvastra kongsgård. Mate-
rialet i selve klosterbygg-
ningene kom til å intressere 
ulike byggherrer og ble 
brukt blant annet til 
Vadstena Slott. 
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    Vi skal kjøre ytterligere en liten halvtime igjen langs Vätterns  
     strender til vi møter en sjarmerende liten by, Gränna. Her blir 
     det tid til en liten stopp med kanskje en kopp kaffe – eller  
     simpelthen litt handling av  
      Polkagriser.   
  
      Etter besøket i denne  
      sjarmerende småbyen setter  
      vi kursen direkte mot vårt  
      siste stopp på denne reisen. 
 
      ALBERTS i TROLLHÄTTAN 
       
     
     
 
 
 
 
Alberts  www.alberthotell.se skal by oss en virkelig hyggelig aften med vår siste og en 
slags Farwel-middag med god drikke. Etter vi har innkvarert oss i deres komfortable 
rom nyter vi utsikten og en drink på verandaen før vi går til bords.  
 

DAG 4 – LØRDAG 20. SEPTEMBER 
 

Etter tidlig frokost tar vi våre kufferter til bussen og kjører de siste 2 timene tilbake til 
Rygge flyplass – og ringen er sluttet og vi kommer tidsnok fram til Norwegian som går 
11.55 til Bergen med landing kl 12.45 på Flesland. 
 

     

 

Det hele begynte i 1859 da den 
nyblevne enken Amalia Eriksson 
fikk magistratens tillatelse å 
försörge seg og sin datter med 
tilvirkning av »finere bakverk och 
den s k polkagrisen«. Navnet 
sies komme fra polkadansen 
som var meget populær på 
1840-talet. Etter en tid lanserte 
Amailia polkagrisstangen som 
kom til å bli Grännas fremste 
kjennetegn – og en av Sveriges 
populæreste souvenirer. 
    Tant Amalia var lenge alene 
om tilvirkningen, men for å mette 
stigende etterspørsel kom det 
med tiden opp flere bakere i 
byen. I dag finnes det et dusin 
bakerier i Gränna hvor du kan se 
hvordan tilvirkningen foregår. 
Her kokes, dras, knas og vris.  
    I dag finns det stenger i 
mange ulike farger og smaker, 
men husk at en ekte Gränna 
Polkagris er altid rød-hvit stripet! 
Vil du hilse på Tant Amalia så 
finns hun i Södra Parken, der 
hun står på en statue. 

     

Pris kr 6 380 
 

per person   
i delt dobbeltrom hvis 35 
deltagere 
 
 

Enkeltroms tillegg kr 1290 
 
 

INKLUDERT I PRISEN: 
- Flyreise tur retur Rygge  
  med Norwegian  
- Göta Kanal båttur med lunsj 
- Alle hotellovernattinger  
- Måltider som angitt i pro- 
  grammet med 1 stk drikke  
  og kaffe/te inkludert  
- Sightseeinger som i progr. 
- Inngangspenger til alle  
  severdheter i programmet 
- Privat St Birgitta foredrag  
  og omvisning 
- Reiseleder fra  
  Travel and Learn 
 
IKKE INKLUDERT: 
- Flyskatt per 01.02.11  
  på kr 498 (kan variere) 
- Forsikring og  
  personlige utgifter 

PÅMELDING INNEN 1. MARS TIL  

travel-and-learn@hotmail.com 

Telefon 90550571 eller 95708930 
 
Økern Torgvei 9 C – 0580 Oslo 

 
BETALINGS BETINGELSER 
Ved påmelding forfaller et depositum på  
kr 3 000 per person. Restinnbetaling den 15. Juli 2011. 

                                             side 3 

 
AVBESTILLINGSBETINGELSER 
 

Ved avbestilling inntil 42 dager før reisens start beholdes depositumsandel for flyreisen 
på kr 1250. Avbestilling 42 – 35 dager før avreise beholder vi depositumet. Avbestilling 
35 – 14 dager før avreise beholdes 50 % av reisens pris. Avbestilling fra 14 dager og 
fram til avreise – ingen refusjon utenom ev flyskatter og avgifter som refunderes av 
flyselskap. 
 
Be eventuelt om å få tilsendt våre ”standard reisevilkår og avbestillings regler i sin 
helhet” 


