En Nostalgiresa i tid och rum den 17 april 2018.
SPF klubb 67 i Tomelilla i samarbete med Kiviks Taxi bjuder in till en trevlig och nostalgisk resa i tid
och rum tisdagen den 17 april 2018.
Avresa sker från Tomelilla station klockan 08.00 och färden går mot Osby och vårt första besöksmål
Lekoseum, Brios leksaksmuseum, där vi bland alla leksaker får en intressant guidning med
kulturhistorisk inriktning, alltså dags att plocka fram det glada barnasinnet. På Lekoseums café går att
köpa kaffe/te, kylda drycker, kanelsnäcka, kaka och muffins för de som önskar förmiddagskaffe. Ingår
inte i resans pris.
Vi reser vidare i Småland och mera nostalgi. Resmålet är nu Älmhult och det nya IKEA- museet. Här
äter vi lunch, givetvis blir det de världsberömda köttbullarna som står på menyn.
Mätta och belåtna får vi sen en intressant guidning i museet, där det även blir tid att strosa runt på egen
hand och att besöka butiken med spännande IKEA varor som du bara hittar här.
Vi reser söderut igen och stannar till vid rastplatsen Lars Dufva utanför Osby där vi avnjuter
lite nybryggt kaffe med wienerbröd från bussens café.
Med mycket nostalgi och trevliga upplevelser i bagaget tar bussen oss tillbaka till vårt kära Österlen,
och vi beräknas vara tillbaka på Österlen och Tomelilla station sen eftermiddag.
Resans pris vid minst:
30 personer: 690:35 personer: 660:40 personer: 630:45 personer: 600:I priset ingår: Bussresa, inträde och guidning på Lekoseum, lunch inkl måltidsdryck och kaffe,
inträde och guidning på IKEA museum, eftermiddagskaffe med wienerbröd från bussens café,
resemoms, och mycket nöje i goda vänners sällskap. Betalning sker kontant vid/på bussen till SPF
Klubb 67. Gärna med jämna pengar.
Avresa från Tomelilla station klockan 08.00
Välkommen med din anmälan, begränsat antal platser, först till kvarn etc.
Sista anmälningsdag: 16 mars 2018 (mellan 1 och 16 mars kan även medlemmar i andra SPFföreningar på Österlen anmäla sig och i mån av plats delta. Klubb 67-medlemmar har företräde.)
Anmälan och frågor till: Sverker och Anita Lundgren
E-post: lundgrenspost@telia.com
Telefon: 070-393 09 88

Varma resehälsningar
Nostalgiresegruppen SPF Klubb 67 och Ulf Hansson Kiviks Taxi

