
   

Kata Gård, Skaraslättens vackraste väg och 

Cesarstugan med utställningen ”Bondens År” 

En resa som tar oss med till två vitt skilda epoker i vår svenska historia. Själva Falbygden 

utgör en del av vårt land, som av många anses vara ursprunget till det svenska riket och 

under denna resa får vi ett brett perspektiv på vad den svenska historien kan visa upp. 

Vi lämnar avreseplatsen i Göteborgsområdet kl. 08.00 och stannar upp vid anrika Café 

Nordpolen i Vara för kaffe och smörgås, innan vi kl. 11.00 anländer till Varnhems 

Klosterkyrka och bekantar oss med en historisk miljö där många svenska stormän och t.o.m. 

kungar ligger begravda. Därefter - bara något stenkast därifrån - får vi ta del av den 

sensation som utgrävningar nyligen upptäckt i form av en ännu äldre kyrka och en 

stormansgård från Vikingatiden som berättar om dåtida liv för bl.a. kvinnan som verkat där 

och som haft namnet Kata. Detta fynd har i vissa delar ändrat på den svenska historie-

skrivningen. Verkligen en spännande och lärorik förmiddag väntar och vår guide berättar 

ingående om vad man funnit och hur man levt omkring 1000-talet i detta område. 

Efter detta besök tar vår buss oss längs en vacker väg på Skaraslätten med utsikt över bl.a. 

Hornborgasjön till Cesarstugan utanför Falköping där vi tar ett tusenårigt kliv i förhållande till 

förmiddagens upplevelser fram till !900-talet med ett besök på utställningen ”Bondens År”, 

som ligger i direkt anslutning till Cesarstugan och som med Sveriges största vaxkabinett ger 

ett intressant perspektiv på vårt lands utveckling, samtidigt som detta presenteras med 

humor och en intressant vinkling, vilka troligen skapar mängder av ”aha”-upplevelser. Efter 

detta äter vi dagens lunch i den trevliga och tidsenliga restaurangen i Cesarstugan. 

Vi avslutar dagen med ett stopp vid Falbygdens Ost där vi får en kort introduktion i bussen 

om det senaste inom ostvärlden. Vi får naturligtvis också möjlighet till inköp i företagets 

butik under stoppet.  Beräknad återkomst till Göteborg kl. 18.00. 

Prisidé per person 790,- vid minimum 40 betalande 

inkluderande resa med helturistbuss, förmiddagskaffe med smörgås, lunchbuffé med flera 

rätter och kaffe/kaka samt guidning vid Kata gård och entré till utställningen ”Bondens År”. 


