
 
i samarbete med Karl-Everts Busstouring 

 
Sommarresa till Orust 5 juli 2022 
 

   

 

Avresa kl 09.00 gate 14 Resecentrum i Trollhättan. Vi åker till Tavlebords Honungsgård 

på Orust. Här dricker vi vårt förmiddagskaffe i deras KRAV certifierade kafé. Vi kommer att få 

guidning av Helge som berättar om Binas liv i bisamhället och sedan finns det möjlighet att 

handla i deras gårdsbutik. Du kan välja bland närproducerat, ekologiskt eller rättvisemärkt. 

Här finns honung från Helges KRAV-certifierade biodling. Helge sköter sina bin på naturligt 

ekologiskt sätt och deras bin finns på flera platser på Orust. 

Du kan även titta runt i Bi-utställningen och lära dig mer om bin och deras livsviktiga 
betydelse för miljön och oss människor. Bin behöver blommor – blommor behöver bin. Därför 
kan du även handla livskraftiga blommor och växter från Käergården hos oss. I Bi-
trädgården kan du se och lära vilka växter som våra olika pollinerande insekter och fjärilar 
allra mest tycker om.  
 
Vi åker vidare en kort sträcka till Morlanda handelsträdgård Här finns också  
Pelargoniemuseum med  många roliga sorter i grupperna engelska pelargoner, 
änglapelargoner, äggskalspelargoner, fågeläggspelargoner, stjärnpelargoner och en mängd 
andra sorter. Vi kommer att få information och sedan finns möjligheten att handla.  
 

Därefter dags för ett besök hos Fröken Trulls Café &  Antikt. Hela caféet är en stor 
antikbutik där du kan fynda ifrån Sveriges alla hörn. Det gömmer sig både fina skåp, gamla 
gedigna träbord och saker ifrån förr. Maten lagas och baseras på säsongsbetonade lokala 
råvaror. Menyn reflekterar den bohuslänska kusten och traditionell husmanskost. Här skall vi 
äta dagens lunch.. Eventuellt  du köpa med dig stolen du sitter på eller tavlan som hänger på 
väggen. Efter en fin sommardag på Orust är vi åter hemma i Trollhättan ca kl.16.00 
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Pris: 500 kronor  
 
I priset ingår:  

Bussresa 

Förmiddagskaffe med nybakad vaniljbulle, småkaka, kondisbit med lime-och choklad-tryffel  

Kort guidning om Honungsgården, 

Kort guidning om  Morlanda handelsträdgård och Pelagonmuseum 

Dagens lunch fiskrätt,  bordsvatten, kaffe o kaka  

 
Anmälan till: Resekommittén på månadsmötet måndagen 2 maj därefter till  
Karl-Everts Busstouring Tel: 0520-32543 vardagar mellan kl 09.00-17.00 eller på 
mail  info@karlevertsbusstouring.se   Sista anmälningsdag 13 juni 
 
 
Obs! Behov av specialkost p.g.a allergier? Meddela detta direkt vid bokningen av resan. 
 
Betalningen oss tillhanda senast 20 juni  För inbetalning var vänlig betala via 
bankgiro 453-6629. Var god ange: Namn, adress, resans namn, datum för resan. 
 
Hjärtligt välkomna ! 
 
Aktiva Seniorer 
 
gm 
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