
Berättarladan i Sunne  
Västanå Teater Berättar 

Solen dotter - Sägner från Sameland 

Dag 1 

Vi lämnar Göteborg kl 08.00 och kör mot ett sommarfagert Värmland. Vid Tössestugan stannar vi för en för-

middagsfika innan vi sedan fortsätter vår resa mot sagornas och sägnernas mytomspunna värld. Vi kör direkt till 

vårt hotell Frykensstrand, vackert beläget vid kanten av Klarälven och sjön Fryken, där vi serveras en smaklig 

lunchbuffé innan vi checkar in på våra rum. Kl 15.00 sitter vi upp i bussen för avfärd mot Västanå Teater och 

föreställningen Solens dotter-Sägner från Sameland. I Teaterbaren finns möjlighet att köpa kaffe—te, vin eller öl 

innan pjäsen börjar eller i pausen. Föreställningen slutar 19.30 och vi åker då tillbaka till hotellet där en utsökt 

tvårättersmiddag väntar på oss. 

 

Dag  2 

Efter en härlig frukost checkar vi ut och fortsätter sedan med ett besök uppe på Tössebergsklätten med hänfö-

rande utsikt över sjumilaskogarna. Här finns en kiosk med möjlighet att inhandla souvenirer, glass eller förfrisk-

ningar. Bussen tar oss sedan under en spännande stund ner utefter slingrande vägar  innan vi styr kosan mot 

våra hemorter. Beräknad hemkomsttid till Göteborg är 15.00 

 

När sommaren står i sin fullaste blomning kan vi längta efter att få 

lämna stadens jäkt och stress. Man vill komma ut och möta som-

maren på landet och var gör man det bäst om inte i sagornas och 

sägnernas Värmland. Vi styr bussen mot Selma Lagerlöfs förtrol-

lade landskap där vi besöker Västanå Teater i Berättarladan i 

Sunne och ser föreställningen Solens dotter-Sägner från Sameland 



Vårt hotell 
 

Frykenstrand 

By 80, 686 93 Sunne  

Tel 0565-133 00  

www.frykenstrand.se 

 

Vi bor på trevliga Frykenstrand vid Klarälvens strand där 

samtliga rum har dusch, wc, tv och wifi. Frukost ingår samt tillgång 

till hotellet gym och bastu. 

 

Läs mer om vårt besöksmål på hemsidan www.vastanateater.se 

Berättarladan i Sunne 

Solens dotter-Sägner från Sameland 

Möt gudar och gudinnor, de första samerna och mäktiga 
nåjder i kamp mot Stallo – jättefolket, i en färgspra-
kande mytisk föreställning  

Avresa: 

Lördagen den 1 juli 2023 

 

 

Reslängd: 2 dagar 

 

 

Pris: 

Per person i dubbelrum      2 845:- 

 

 

I priset ingår 

• Resa med modern helturistbuss t/r 

• Boende i dubbelrum med dusch/

wc samt frukost  

• Lunchbuffé på Frykenstrand  

• Biljett till Västanå Teater och före-

ställningen Solens dotter 

• Tvårätters middag inkl. måltids-

dryck på hotellet 

 

 

Frivilliga tillägg 

Enkelrum 700:- 

Avbeställningsskydd 150:- 

 

 

Turlista 

 UT HEM 

Kungsbacka 07.00 16.00 

Mölndal 07.25 15.40 

V:a Frölunda 0740 15.15 

Göteborg 08.00 15.00 

Lerum 08.15 14.45 

Floda 08.25 14.30 

Alingsås 08.45 14.15 

 

Tiderna är ungefärliga p g a trafikrytm, 

väglag etc 
 
 

Du bokar din resa hos: 

Bokningstelefon 031-22 21 20 
Internet www.rekoresor.se 
E-post info@rekoresor.se 


