
Julresor i glasbygden

Ring och boka idag! Du fixar bussen och ringer ett 
samtal till 0705-46 04 11, epost bokning@kindsguide.se 
så ordnar vi resten! Mer info om besöksmålen: 
www.kindsguide.se

Julmarknadsresor på bestämda datum

Strömsfors julmarknad 14 november
Vi besöker bruksorten Strömsfors, får förmiddagskaffe och 
fralla och tar del av den spännande historien. När vi besökt 
den lilla lokala julmarknaden reser vi vidare till Limmareds 
värdshus för julbuffé. 
Pris från 400 kronor. Tidsåtgång ca fem timmar.
(Besök och guidning på Glasets hus kan väljas till)

Mossebo julmarknad 5 december
Vi börjar med adventsfika och får höra den intressanta histo-
rien om Mossebo och talmannen Joseph Hansson. Vi besöker 
den lokala lilla julmarknaden och reser sedan vidare till 
julbuffén på Limmareds värdshus. 
Pris från 400 kronor. Tidsåtgång ca fem timmar.
(Besök och guidning på Glasets hus kan väljas till)

Torpa julmarknad 28 och 29 november
Efter förmiddagsfika och guidning på Glasets hus reser vi 
vidare till Torpa Stenhus där vi guidas i 1400-talsborgen. Vi 
äter jultallrik i restaurangen och besöker marknaden. Däref-
ter reser vi vidare till Hofsnäs lilla saluhall och hantverkshus.
Pris från 425 kronor. Tidsåtgång ca sju timmar.

I samarbete med våra lokala besöksmål i Kindsbygden erbjuder Kindsguide annorlunda och 
stämningsfulla julresor. Välj mellan besök på små lokala julmarknader i kombination med 
guidning på spännande besöksmål - eller res en vardag med adventsstämning och julmat!

Julresor vardagar från 20 november

Lilla Glasturen i juleskrud
Vår populära Lilla glastur i jultappning! Vi fikar och 
guidas på Glasets hus i Limmared, reser vidare till ett 
julpyntat Limmareds säteri där vi även besöker gårds-
butiken. Ett stämningsfullt besök i Södra Åsarps vackra 
1100-talskyrka passar bra innan vi njuter av julbuffén 
på Limmareds värdshus.
Pris från 430 kronor. Tidsåtgång ca fem timmar.

Julresa i Gustavs fotspår
Vi börjar med förmiddagskaffe och guidning på Glasets 
hus i Limmared och får höra om Gustaf Ruthensparre 
som grundade Sveriges äldsta, i drift varande, glasbruk! 
Färden går vidare till Torpa Stenhus där vi guidas i 
1400-talsborgen där Gustav Vasa hämtade sin tredje 
hustru. Kungen hade också anknytning till Hofsnäs 
som är nästa mål. Här äter vi Lilla julbordet innan vi 
strosar runt på egen hand i hantverksboden och Lilla 
Saluhallen. 
Pris från 425 kronor (måndagar och tisdagar), från 
500 kronor andra dagar. Tidsåtgång ca fem timmar.

Priserna som anges är per person inklusive moms. De är beräknade på 40 personer i gruppen och inkluderar det fasta 
guidearvodet, fika, mat och entréavgifter. Bokningsavgift 150 kronor/grupp tillkommer.


