
  

 

RÖRSTRAND OCH LÄCKÖ 

Vår Bygd i samarbete med ReseMakar´n 

RÖRSTRANS OCH LÄCKÖ 

Datum:  11 augusti 2018 

Pris: 540:- /person vid minst 45 deltagare 

 

Påstigning:  ut: hem: 

Rösebo skola 08:00 18:55 

Vänersborg, 
Parallellgatan 14 08:25 18:30
  
 

I priset ingår: 

Buss, lunch, entré och guidning Läckö Slott, 
kaffe och två glasskulor på Mäjens Glass och 
Maräng, busskaffe och kaka, besök på 
Rörstrands museum, Spiken och Närebo 
gårdsbutik. 
 

 

Vi åker till Lidköping och börjar med ett busskaffe 

och kaka innan vi tittar runt på Rörstrand museum 

på egen hand. Museet berättar historien om en av 

Europas äldsta porslinsfabriker, det svenska 

porslinets kronjuvel, Rörstrand. Samlingarna 

spänner över nästan tre århundraden, från 1726 

fram till idag. Vi åker sedan till Närebo. Vi äter en 

lunch och i gårdsbutiken hittar du ett stort sortiment 

av närodlade produkter. Passa på att köpa med dig 

Närebos egen gurka.  

Resan fortsätter sedan till Läckö slott. Här får vi en 

guidad visning om slottets historia och den går på 

slottets tredje våning som kallas för paradvåningen. 

Guidningen tar ca 45-50 minuter. Slottets 

sommarutställningar är öppna och entré dit ingår. 

Utställningen ser vi på egen hand efter guidningen 

och entrén gäller även för lilla slottsträdgården. 

Sedan åker vi ut till Spikens fiskeläge. Ta med en 

kylbag och du vill handla nyrökt fisk och andra 

delikatesser som tex Vänerlöjrom med dig hem. 

Vårt sista stopp i Västergötland blir Mäjens Glass 
och Maränger. Efter att under några år drivit gårdens 
äggproduktion började de fantisera om vad man kan 
göra av ägg och flera ideér växte fram. Efter flera 
diskussioner kring köksbordet hemma på Stommen, 
bestämde de sig för att Glass skulle bli "deras grej". 
De ville göra en glass som skulle smaka så som 
tycker att glass skall smaka, och innehålla det som 
de tycker glass skall innehålla". Vi fikar på kaffe med 
två glaskulor och får berättas lite om verksamheten 
innan det är dags att åka hemåt. 

 


