
Berättarresa till Schweiz 25/8-4/9 2022 

Nu är det åter dags för en sagolik resa för medlemmar i Berättarnätet Kronoberg. Äntligen!   

Vi åker till Schweiz, där vår vän Andrea Hofman och hennes man Hansjürg kommer att guida oss i sitt hemland. En 
del av er känner Andrea som tysktalande guide på Sagomuseet. Hon pratar svenska. 

Andrea guidar oss till sägenomspunna platser i de vackra dalgångarna och 
de hisnande alperna. Vi besöker pittoreska små städer och byar, slott, 
museum som slår vakt om säregna schweiziska kulturarv och åker båt över 
sjön Vierwaldstätter till en sägenplats knuten till legenden om Wilhelm Tell. 
Vi åker med järnväg genom alppass, i gondoler högt upp i bergen och de 
som önskar kan vandra vidare upp på höjderna. Vi hinner också med att 
besöka Gruyère och smaka på ost och choklad. Vi avslutar med en 
berättarkväll i Luzern tillsammans med Andreas schweiziska berättarvänner. 
Det exakta dagsprogrammet i Schweiz hittar du i bifogade resebeskrivning. 

Vi har koncentrerat resan till området kring Bern för att bussresorna inte ska 
bli så långa. Vi åker buss från Sverige och vi räknar med två resdagar ner 
och två hem. Vi stannar i Schweiz i sju dagar och bor på  
Waldhotel Unspunnen i Interlaken. I resans pris ingår logi i dubbelrum/
enkelrum med toalett och dusch, frukost samt middag på kvällen. Lunch 
under utflykterna betalar du själv, liksom entréavgifter till museer, biljett för 
libana och andra omkostnader.Resan arrangeras i samarbete med Resia i 
Hässleholm och sedvanliga resevillkor för paketresor ingår. 

Den här resan är exklusivt för medlemmar i Berättarnätet Kronoberg. Ni 
som varit med på våra tidigare sagoresor vet att det kommer att bli en 
annorlunda och mycket upplevelserik resa. Priset 17.200:-/person i 
dubbelrum är baserat på att vi blir 28 resenärer. Reser du ensam och vill dela rum med någon, ange detta så kontaktar 
vi dig om vem du kan dela med. Blir vi färre kan priset behövas justeras en aning.  

Är du intresserad av resan anmäler du dig till mig. Då skickar jag ut anmälningsformulär och utförligare information 
om resevillkor. Har du frågor om resans innehåll kontaktar gärna mig. 

Många Hälsningar 
Per Gustavsson 
ordf Berättarnätet Kronoberg 
per.gustavsson@telia.com, 0706313093

mailto:per.gustavsson@telia.com

