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RESEPROGRAM 6-9.9.2022
Tisdag 6.9
kl. 15.30

Start med Wikströms buss från hörnet av Kasabergs- och Sportvägen.
Därefter rutten Kasabergs-, Yrjö Liipola-, Breda-, Stations- och Helsingforsvägen.

20.55

Viking Lines båt avgår från Åbo. Gemensam middag ombord.

Onsdag 7.9
kl. 6.30

Frukost ombord.
Båten anländer till Stockholm. OBS svensk tid.
Bussen startar genast mot Sala. På vägen förmiddagskaffe / -te med smörgås.

10.00-11.30

Sala Silvergruva. Hissen tar oss ner i gruvan och genom en slingrande
gruvgång når vi fram till Gästabudssalen. Vi får också se världens djupast
belägna hotellrum. Guiden berättar historien bakom gruvan och om de
människor som i tiden har bidragit till att skapat denna unika 1700-talsmiljö.
Det är fuktigt och rått i underjorden, men också spännande och talande.

11.45-12.45

Lunch på Värdshuset som ligger intill gruvan.

14.00-16.00

Guidad busstur genom Uppsala
Vi inleder vid Gamla Uppsala högar som under forntiden var en livlig plats för
sammankomster där politiska beslut fattades, för handel och för blot. Platsen
var även boplats för dåtidens Sveakungar.
Turen fortsätter genom de moderna delarna av Uppsala med Resecentrum,
Uppsala Konsert & Kongress samt det historiska Uppsala med Carolina
Rediviva, Uppsala Slott, Museum Gustavianum och Botaniska trädgården.
Avslutningsvis en guidning genom Uppsala Domkyrka.

16.15

Incheckning på hotell i centrala Uppsala. Fri tid att upptäcka staden.

19.00

Gemensam middag på hotellet, övernattning.

Torsdag 8.9
kl. 9.00

Morgonmål på hotellet. Avresa från Uppsala

10.00-11.45

Guidad busstur med start i Österbybruk
Vi inleder med en spännande tidsresa i historisk bygd. Färden går genom
gruvsamhället Dannemora som med sin järnmalm skapade förutsättningarna
för de uppländska brukens storhetstid. Vi fortsätter genom en av Sveriges
största sammanhängande ekskogar och får tar del av bygdens rika historia.
Visningen fortsätter med besök i Vallonsmedjan som är världens enda
fungerande vallonsmedja och har anor från 1600-talet. Här följer vi järnets väg
från Dannemora gruva till det färdiga stångjärnet. Under närapå 300 år var
detta järn det dyraste i världen. I turen ingår även besök i smedsbostaden som
visar ett arbetarhem från början av 1900-talet.

12.30-13.30

Lunch på Leufstabruks wärdshus

13.45-15.00

Lövstabruks herrgård
Lövstabruk var en gång i tiden Sveriges största järnbruk. Här finns inte bara
ett helt 1700-talssamhälle, utan även en av Sveriges vackraste herrgårdar från
1700-talet. Vi guidas genom herrgården med matsal, salonger, bibliotek och
ett kök fyllt med vackra kopparföremål.
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15.30-16.30

Stadsvandring i Öregrund
Vår guide berättar den spännade historien om den gamla sjöfartsstaden och vi
får en inblick i badortstidens societetsliv. Öregrund var länge utskeppningshamn
för det uppländska stångjärnet

16.40-17.15

Eftermiddagskaffe
Kaffe/te och bulle serveras på ett av Öregrunds mysigaste caféer.
Härifrån startar bussen mot Kapellskär där vi beräknas vara ca 19.00.

20.00

Båten avgår till Åbo. Gemensam middag ombord

Fredag 9.9
kl. 7.35

Sjöfrukost ombord. Båten anländer till Åbo.

10.00

Tykö bruk
Morgonmål i Tykö
Därefter guidad rundvandring på Tykö bruk.

11.30

Bussen fortsätter mot Grankulla där vi beräknas vara c. 12.30.

Nyttiga länkar:
Sala silvergruva
Uppsala
Österbybruk
Dannemora
Vallonsmedjan
Lövsta bruk
Öregrund

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sala_silvergruva
https://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterbybruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/Dannemora_gruvor
https://www.roslagen.se/vallonsmedjan-i-osterbybruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6vstabruk
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96regrund

Programmet kommer att införas på Gillets webbplats http://www.grankullagillet.org/start/

