
Paketresor från Ekomuseum nedre Ätradalen 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland Ekomuseum nedre Ätradalens åttio besöksmål                                                         

har vi plockat ihop fina paketresor för alla smakriktningar. 

Kulinariska, arkeologiska, kulturella, shopping, hantverk…  

Lunch och eftermiddagskaffe ingår, samt lokal guide under hela resan. 

Besök oss gärna för en förhandstitt på  www.ekomuseum.com 

 

 

http://www.ekomuseum.com/


Exempel på resor är:  

”I August Bondessons fotspår”                                

 Vår dag börjar i Vessigebro i August Bondessons barndomshem. 

En guidad visning av bostaden där allt är i stort sett oförändrat 

för oss tillbaka till mitten av 1800-talet. I trädgården finner vi 

gammaldags växter, väl markerade med skyltar.  

 Bussen tar oss därefter österut till Sjönevads Gästis där vi blir 

serverade en lunch. Bondesson själv håller ett vakande öga över 

oss från den väggmålning där han är porträtterad. En 

uppfriskande promenad i parken eller varför inte en svängom på 

gamla dansbanan innan vi sätter oss i bussen igen. 

 Hos Jon i Slätthult finns endast ruinerna kvar efter hus och 

ladugård. Hembygdsfolket har ömt vårdat resterna. Hamlade 

askar, fäbodgatan och miljön lockar oss att sitta ner i gröngräset 

och lyssna på tystnaden. Tillåter vädret tar vi en promenad ner 

till Hembygdsstugan i Greppered. 

 Resan fortsätter sedan till Fegen där vi finner Mor Anna med 

mässingskrukan stående alldeles vid 

sjökanten. Bussen för oss norrut förbi 

Sotanäs och vi hamnar till slut på Backa 

Loge där kaffe, våfflor med grädde och 

hjortronsylt serveras. 

 Återresan till Vessigebro går via 

Hallands vackraste väg.  

Heldag 10.30 - 17.30  

Lunch samt eftermiddagskaffe 150:-/person 

Övrig kostnad 4.700 kr (Lokal guide och entréer) 

TIPS! En i förväg avverkad studiecirkel om och kring August Bondesson gör              

naturligtvis  dagen än mer levande och inspirerande.                                                                                                                                                            

 



 

”En kulinarisk resa” 

En kulinarisk resa genom det halländska landskapet längs med ån 

Ätran.                                                                                             

Vi besöker små smultronställen och när dagen går mot sitt slut har vi 

avverkat minst sju stopp för provsmakning och shopping. Under resans 

gång ingår lunch och eftermiddagskaffe. Information om Ekomuseet i 

allmänhet och bygdens verksamheter i synnerhet.  

Heldag 10.30 - 17.30  

Lunch samt eftermiddagskaffe 150:-/person  

Övrig kostnad 4.500 kr  (Lokal guide och entréer) 

 

 

 

 

 

 


