
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens 
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Olle & Irenes resor. 

Kultur, Historia & Revy med Sangemarks
Wales & Irland



Vi har specialiserat oss på två resmål, Wales och Irland, på grund av att det är 
länder som vi är intresserade av, lärt oss mycket om och som vi lärt oss att älska. 
Syftet med våra resor, är att du ska lära känna dessa båda länder och komma att 
uppskatta dem lika mycket som vi gör. 

Att det blivit just dessa länder har flera olika orsaker. Irlandsintresset är främst 
Olles förtjänst. Hans historie- och litteraturintresse tog honom tidigt till Irland. 
Ett land med knappt 4 miljoner invånare som lyckats få fram 4 Nobelpristagare 
i litteratur och med en historia av förtryck och frihetskamp utan motsvarighet i 
Europa. Be t ex Olle berätta om Påskupproret 1916. Nej förresten gör inte det, han 
slutar aldrig.  

Men Irland är inte bara historia och litteratur, här finns naturen, musiken och 

Olle & Irene Sangemark

Olle Sangemark
Reseledare och revyartist. Hans stora intressen är Irland och Wales och deras historia, kultur och litteratur. Olle vill gärna dela 
med sig av sina intressen och att du som resenär också ska upptäcka hur mycket resmålen har att ge.

Irene Sangemark
Född revyartist, var producent, textförfattare, aktör och sångare i Västeråsrevyn under mer än 25 år. Irene älskar sin barndoms-
stad, Kungsör, dit hon gärna tar dig med på en guidad dagstur. Näst efter Kungsör reser hon helst till Wales och Irland, dit hon 
också vill ta dig med och visa sina smultronställen – och de är många.

BRA ATT VETA: 
På alla resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör kunna gå  
obehindrat i ca 1 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

storstaden Dublin med sina sevärdheter. Vi tar er med till platser som man ”måste” se, men också platser som vi tycker om. 
Exempelvis en kort tågresa till Dublins förstad Sandycove, där första kapitlet i Ulysses, världens mest kända bok, utspelas. 
Irland är dock inte bara natur, litteratur och historia. Publivet är en viktig del i den irländska kulturen och att njuta av en 
pint Guinness på en irländsk pub är ett självklart inslag i en irlandsresa.

Vårt förhållande med Wales har varat i mer än 40 år. Vi kom dit av en slump och har sedan dess regelbundet återvänt till 
detta fantastiska lilla land bortom England. Vi bodde då i staden Llandudno och det gör vi på våra resor nu också. En gam-
mal brittisk badort som i mycket bevarat sin charm från förrförra seklet. 

När vi kom till Llandudno första gången blev vi helt betagna i den lilla staden. Det kändes som att bli för-flyttad 150 år 
tillbaka i tiden och under åren har vi lärt oss att älska staden och landet Wales. Landet som inte är en del av England, utan 
ett eget land med en egen historia, flagga, huvudstad och dessutom ett eget språk (alla talar också engelska). 

Under åren som vi besökt Wales har vi ofta sagt att flera svenskar borde få uppleva detta fantastiska, ganska okända, lilla 
land och 2013 blev detta verklighet och vi gjorde vår första gruppresa till Wales.
Resan blev mycket uppskattad och vi tror att lyckades förmedla våra känslor till resenärerna. 

Vi bor som sagt i staden Llandudno, som ligger direkt vid havet med bergskedjan Snowdonia i bakgrunden,  på ett hotell 
från sent 1800-tal (pietetsfullt renoverat) och gör dagliga utflykter till olika sevärdheter.
Vår målsättning är, att det ska vara roligt, intressant, lärorikt och att du får med dig många sköna minnen från resan. Ef-
tersom vi båda är revyartister kan det nog hända att vi ”river av” en kuplett om det skulle passa och det som Irene inte vet 
om irländska och walesiska kändisar är inte värt att veta.

Välkomma att resa med oss!
Irene och Olle Sangemark

Kalendarium 2021    Datum Gruppris: Ord. pris 
Wales 8 dgr     30 aug  17 450 kr 17 950 kr
Irland Öst till Väst 7 dagar   13 sep  16 950 kr 17 450 kr
Västerås & Kungsör 2 dgr   24 aug    2 950 kr   3 250 kr



Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i 
Galway i väst, och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda land-
skapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness 
tidigare så blir det tillfälle att göra det nu, där det smakar allra bäst, på en irländsk pub. 
Olle och Irene förhöjer resan med sin kunskap, varma personligheter och underhållning.

Irland öst till väst
 -med Galway, Connemara & Dublin

FAKTA
GRUPPRIS fR: 16 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISet InGåR
• Reseledare Olle & Irene Sangemark
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
• 2 lunch (L)
• 6 middagar varav två med
   underhållning (M)
• Besök whiskeydestilleri
• Entré Guinness inkl 1 pint öl
• Vallhundsuppvisning
• Entré Powerscourt Garden
• Övriga besök enligt program

Beroende på flygdagar kan programmet kastas om.

DAG 1: DUBLIN - GALWAY
Vi ankommer Dublin och bussen sätter di-
rekt kurs västerut till Galway. På vägen gör 
vi ett stopp i Tullamore och Tullamore DEW 
Heritage Center, där vi börjar med lunch 
innan vi bjuds på visning och whiskyprov-
ning. Väl framme i Galway och vårt hotell 
äter vi middag på hotellet. (L, M)

DAG 2: CONNEMARA
Med bussen tar vi oss till det vilda och vack-
ra Connemara. Vi gör ett besök i Kylemore 
Abbey, ett fd kloster och internatskola för 
flickor. I den muromgärdade Victorianska 
trädgården får vi se hur trädgårdsmästaren 
och arbetarna bodde på den tiden. På efter-
middagen blir det tid att på egen hand upp-
täcka staden Galway. Dagen avslutas med en 
medeltida bankett på Dunguaire Castle. med 
levande musik och mat i stora salen återska-
pas slottets medeltida glansperiod. (F, M)

DAG 3:  BURREN, CLIFFS OF MOHER
Idag går färden söderut mot Burren och de 
berömda Moherklipporna med sina över 
200 m höga stup, ett eldorado för den få-
gelintresserade. Burren är en vidsträckt 
kalkstensplatå helt utan träd. Is, vind och 
vatten har skapat sprickor där många säll-
synta växter slagit rot. Efter besöket vid 
klipporna intar vi en lättare lunch hos Bir-
gitta & Peter på Burren Smokehouse, där vi 
bjuds på deras prisbelönta rökta lax. Fåravel 
är en av Irlands viktigaste näringar och det 
finns fyra gånger fler får än människor här, 
men fårfarmarna skulle inte klara sig utan 
sitt viktigaste arbetsredskap, fårhunden. På 
Caherconell Sheepdog Demonstration får vi 
en uppvisning av dessa fantastiska hundar 
Gemensam middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: GALWAY-DUBLIN
Åter mot Dublin där vi börjar med en buss-
rundtur med besök i St Patrick´s Cathedral 
där Jonathan Swift var kyrkoherde på 
1700-talet. Vi besöker sedan Guiness Store-
house, där vi lär oss allt om hur man brygger 
det mörka Guinnessölet. Middag på vårt ho-
tell i Dublin. (F, M)

DAG 5: WICKLOW
Hela dagen tillbringar vi i County Wicklow, 
som kallas ”Irlands trädgård”. Vår tur omfat-
tar Wicklow Mountains med Powers-court 
Gardens och Glendalough (dalen med två 
sjöar), med sin fina natur och minnen från ti-
dig kristen tid. Dagen avslutas med middag 
och Irländsk show. (F, M)

DAG 6: DUBLIN
Vi har hela dagen till att  upptäcka Dublin på 
egen hand. Olle och Irene tipsar gärna om 
vad ni kan hitta på. Vi äter gemensamavslut-
ningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 7: HEMRESA
Mer tid att uppleva Dublin. Sen eftermiddag 
transfer till flygplatsen. (F)

Dunguaire Castle



Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga 
bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som erbjuder en 
lång välbesökt strandpromenad. Härliga dagar med intressanta utflykter väntar. Irene 
och Olle Sangemark tar er med till sina smultronställen i Wales. De har en särskild förkär-
lek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet. Vi bor bekvämt på Somerset Hotel 
med ett fantastiskt läge vid havet i Llandudno, bara 7 minuters promenad från stadens  
magnifika pirr. 

DAG 1: CHESTER, LLANDUDNO 
Direktflyg till Manchester där  vår buss 
väntar för att ta oss till  Llandudno i Wales. 
På vägen stannar vi i Chester, Storbritan-
niens äldsta stad och får tid för lunch och 
att strosa runt  och titta på staden med sin 
ståtliga katedral, korsvirkeshus, amfiteater 
och romerska lämningar. Vid ankomst till 
vår hotell, incheckning och gemensam mid-
dag. (M)

DAG 2: LLANDUDNO & GREAT ORME 
Idag bekantar vi oss med Llandudno. Pro-
menad till bergbanan för färd upp till top-
pen av Great Orme. Halvvägs upp stannar 
vi och besöker en koppargruva från brons-
åldern. På toppen njuter vi av utsikten och 
här finns restaurang med möjlighet att äta 
lunch. Resten av dagen egen tid att blanda 
sig med folklivet längs den långa, livliga 
strandpromenaden och den vackra piren. 
På kvällen äter vi middag och går sedan på 
konsert med en lokal manskör. Det är inte 
för inte som Wales kallas för ”The land of 
song”. (F, M)

DAG 3: LLANGOLLEN
Färden går över höga berg och djupa dalar 
till den lilla staden Llangollen. Här väntar 
en kanaltur som slutar på mäktiga Telford 
Aqueduct, 45 meter över marken. Efter den 
spännande kanalturen äter vi en god lunch 
på värdshuset Bridge End. Tillbaka i Llan-
dudno äter vi middag tillsammans på lokal 
restaurang. (F, L, M)

DAG 4: CAERNARFON & PORTMERION 
Idag besöker vi den mäktiga borgen Caer-
narfon Castle från 1200-talet och gör ett 

besök i osannolika Portmerion Village. Byn 
liknar inte något annat i hela världen och är 
ett måste när man är i Wales. Här ges också 
möjlighet att äta lunch. Gemensam middag 
på hotellet. (F, M)

DAG 5: MOUNT SNOWDEN
I staden Llanberis tar vi tåget upp till toppen 
av Mount Snowden (1085 m). Tågturen är en 
fantastisk naturupplevelse, som kulminerar 
i den vidunderliga utsikten från toppen. Yt-
terligare en naturupplevelse väntar vid vat-
tenfallet Swallow Falls. Här serveras lunch 
på det lokala värdshuset. Middag på lokal 
restaurang. (F, L, M) 

DAG 6: LLECHWEDD & BODNANT 
Wales viktigaste näring under många år var 
kol- och skiffergruvorna. Dagen börjar med 
ett besök i skiffergruvan Llechwedd Slate 
Covern och den viktorianska gruvbyn med 
skifferverkstad, pub, shop m m. Gruvbesö-
ket står i stor kontrast till dagens andra an-
halt Bodnant Garden, en av Storbritanniens 
mest berömda trädgårdar. Vi äter lunch till-
sammans under dagen. (F, L)

DAG 7: ANGLESY, CONWY 
Vi åker västerut till staden Beaumaris. Llan-
fair PG, är berömd som ”Orten med världens 
längsta namn”. I den mysiga lilla staden Con-
wy ser vi det magnifika Conwy Castle från 
1200-talet, samt Plas Mawr, ett borgarhus 
från 1500-talet med tidstypisk inredning. 
Här har vi också möjlighet att titta in i Stor-
britanniens minsta hus. Avslutningsmiddag 
på hotellet. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Med buss till  flygplatsen i Manchester.  (F)

Wales  

  - ett alldeles eget land i Storbritannien

FAKTA
GRUPPRIS FR:  17 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR

I PRISet InGåR
•  Svenska reseledare Irene & Olle
•  Flyg Arlanda-Manchester t/r
•  Transfer Manchester-Llandudno t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
•  3 luncher
•  6 middagar
•  Bergbana till Great Orme
•  Besök i koppargruva & skiffergruva
•  Konsert med manskör
•  Kanaltur Telford Aqueduct
•  Tåg till toppen av Mount Snowden
•  Besök Bodnant Garden
•  Övriga besök enligt program

tIlläGG
Enkelrumstillägg fr. 1 000 kr

Beroende på flygdagar kan programmet kastas om.



Upplev Västmanland med vår charmiga och genuina Västmanlänning Irene, som visar 
sina hemtrakter på ett både underhållande och intressant sätt.  
Vi besöker Anundshög, ett av Sveriges absolut mest imponerande fornlämningsområ-
den., och låter oss guidas i Västerås historia. I Kungsör får vi veta mer om hur kungliheter 
vistades i denna industristad, som fostrat bland annat revyaktören Thor Modéen.
Och ingenstans i ” hela världen” finns det så mycket mistlar som i ”det tjusnade lilla 
Kungsör”! Och för att inte tala om alla dessa gurkor i Västerås!

Västerås & Kungsör
 - med Anundshög & Västerås Slott

DAG 1: VäSTERåS
Vi börjar dagen med ett besök vid Anunds-
hög i Västerås. Här finns Sveriges största 
och bäst bevarade gravhög. Det fornmin-
nesområde där Anundshög ingår i består 
av tolv gravhögar, tio runda stensättningar, 
fem skeppssättningar, 14 resta stenar och 
en runsten.  ”Folkvid reste alla dessa stenar 
efter sin son Heden, Anunds bror. Vred högg 
runorna”  
Nu går färden vidare för en guidad tur i Väs-
terås med omnejd. Staden ligger vid Mäla-
ren och är en av Sveriges äldsta städer. Gus-
taf Wasa höll en riksdag år 1527 på Västerås 
Slott och år 1891 bildades Allmänna Svens-
ka Elektriska Aktiebolaget, ASEA. Domkyr-
kan med pittoreska Kyrkbacken runt knuten 
är gamla Västerås stadskärna, som funnits 
ända sedan 1500-talet.. Vi bekantar oss 
också med det nya moderna Västerås. Här 
startade Hakon Svensson ICA Hakonbolaget 
år 1917 och år 1947 slog västeråsaren Erling 
Persson upp dörrarna till världens första 
”Hennes”, som senare skulle bli H&M och klä 
hela världen. 
Efter guidningen stannar bussen vid Väster-
ås slott där vi får en efterlängtad lunch och 
som efterrätt går vi en guidad tur genom 
slottet. Vi checkar in på Elite Hotel, som är 
gamla anrika Stadshotellet och ligger vid 
Stora Torget mitt i hjärtat av Västerås.. Se-
nare på kvällen serveras vi en god middag 
med underhållning. (K, L, M)

DAG 2: KUNGSöR
Denna dag går till Kungariket Kungsör. Sve-
riges kungligheter, från Gustav Vasa och 
ett par hundra år framåt, vistades ofta på 
Kungsgården i Kungsör. Drottning Kristina 
kunde ses rida på ängarna och i skogarna 
söder om Kungsör sköt Karl XII sin första 
björn. Karl XI gav det ärofyllda  uppdraget åt 
arkitekten på modet, Nikodemus Tessin d.y. 
att rita och uppföra Kung Karls Kyrka. Ni gui-
das runt en tur  i ”byn” och under ett besök 
i kyrkan får vi höra om dess historia. Vi gör 
ett besök i Miniatyr Kingdom Kungsör. Nam-
net anknyter till Kungariket Kungsör där 
som sagt många kungar har vistats. Miniatyr 
Kungsör är en anläggning, som visar Sverige 
från Bodens Fästning ner till Kungsör. 
Tåg, lastbilar och bussar rullar genom ett 
Sverige i miniatyr och stannar till och passe-
rar olika orter på vägen och du kommer att 
känna igen många platser. Du får också se 
anläggningar från filmen Tårtgeneralen och 
2018 års Julkalender.
Den store skådespelaren, filmstjärnan och 
revyaktören Thor Modéen är född här och 
står staty på det lilla torget. Lilla Kungsör har 
en fantastisk industrihistoria med flera stora 
fabriker, som byggts av framgångsrika upp-
finnare. Därför har Kungsör har kallats för 
”Mälardalens Gnosjö”. (F, K, L)

På våra resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna mark-
förhållanden. Många guidade rundturer sker till fots, ibland utan möjlighet att vila 
sittandes. Kontakta oss om du har funderingar kring detta.

Irene Sangemark

FAKTA
eRt PRIS 2 950 KR
ORD PRIS:  3 250 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  24 AuG 2021
I PRISet InGåR
• Bussresa 2 dagar
• Reseledare Irene Sangemark
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• 2 kaffe med tillbehör (K)
• Besök Anundshög
• Besök i Miniatyr Kingdom Kungsör
• Besök i Kung Karls kyrka
• Underhållning på Thor Modéen teatern
• Guidad tur i Västerås & Kungsör
• Övriga besök enligt program

tIlläGG
Enkelrum: 300 kr

Detta är en gruppresa med ca 20-30 deltagare.

PRelImInäRt hOtell
Elite Stadshotellet, Västerås**** 
https://www.elite.se/sv/hotell/vasteras/
stadshotellet

PRelImInäR avReSa
Cityterminalen  kl. 08:30
Slutliga tider & platser meddelas i avrese-
meddelandet ca 2 veckor före avresa.

västerås Slott

västerås Kung Karls kyrka, Kungsör mistlar i Kungsör



Nora  - med Måltidens Hus

En liten vackert belägen småstad vid No-
rasjön. I Bergslagsidyllen Nora, Dagmar 
Langes Skoga, möter vi hennes syster-
son, som tar oss med på en spännande 
rundvandring i staden.
Ralph Erskine förverkligade sin idé om 
en arkitektur, som förenade formgivning 
med socialt ansvarstagande i det lilla 
samhället Gyttorp. 
Måltidens Hus är Nordens centrum för 
mat, dryck och måltidens form. I bygg-
naden, bedrivs idag universitetsutbild-
ning inom måltidskunskap, värdskap och 
forskning i måltidskunskap. Här bjuds vi 
både på mat och en guidad tur.

ca PRIS:  1150 KR
I PRISet InGåR:
• Reseledare Irene Sangemark
• FM-kaffe
• Lunch på Måltidens hus
• Rundvandring i Nora
• Besök i Gyttorp
• Guidad tur på Måltidens hus
• Övrigt enligt program

Julresa Västerås  - med besök på Vallby och julbord på Västerås Slott

Vi börjar dagen på Vallby Friluftsmuseum 
och Gaggeska Gården där vi får efter-
längtat kaffe och smörgås och informa-
tion om museet. Efter det åker vi till ett 
Västerås i julskrud där Irene guidar oss i 
denna stad som härstammar från brons-
åldern. Västerås Slott var ett av Gustav 
Vasas favoritslott. Här får vi en guidad 
rundvandring på slottet av slottsfrun 
och bjuds på julbord och efterföljande 
underhållning!

IRENE SANGEMARK
Irene – Reseledare, som tar er med på vidunderliga utflykter i Vänliga Västman-
land-Bästmanland. Irene är även Primadonna och revyartist. Hon har under 
25 år spelat i och producerat VästeråsRevyn. Irene roar med egna roliga och 
spiritu¬ella program där hon sjunger fyndiga kupletter och gör snärtiga mono-
loger. Irene bjuder er på programmen: ”Det glada 50-talet - ett program om det 
du glömt och vill minnas” och ”MiniRevy med en Prima Donna”. Tillsammans 
med sin make Olle gör hon också ett program om Karl Gerhard,  ”Å så kommer 
det en gosse” 
”Det är en ynnest och jag älskar att får stå framför en publik oavsett jag sjunger 
eller berättar om ett besöksmål”. 
Det ska vara roligt att resa så Irene vill förmedla kunskap med sång, glädje och 
en gnutta humor.

ca PRIS:  1400 KR
I PRISet InGåR
•  Bussresa
•  Reseledare Irene Sangemark
•  Besök på Vallby Friluftsmuseum  
•  Kaffe & smörgås
•  Julbord på Västerås slott
•  Övrigt enligt program

Örebro 
 - Sko- och Kexstaden

Örebro kallas ju för sko- och kexstaden. Skofabriken Oscaria grundades 1907 och Öre-
bro Kexfabrik såg dagens ljus redan 1896. Vem minns inte alla dessa vackra kexburkar, 
som idag är eftertraktade samlarobjekt. Revyerna har alltid tagit stor plats i Örebro 
genom stadens store revymakare Peter Flack. Vi besöker Wadköping som skapades 
av Hjalmar Bergman och figurerar i boken Markurells i Wadköping

ca PRIS:   975 KR
I PRISet InGåR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program



Engelsberg 
- Följ med på en intressant resa till Vänliga Västmanland

Vi får veta allt om världsarvet Engels-
bergs Bruk och åker genom det brand-
härjade området och får uppleva vad 
som hände dom där dagarna i juli 2014. 
Fika på Elsa Anderssons Konditori, som 
brann ner till grunden 2015, men bygg-
des upp efter ”gamla” ritningar och in-
vigdes 2017. Vi tar båten Petrolia över till 
Oljeön, världens bäst bevarade oljeraffe-
naderi och på Västanfors Hembygdsmu-
seum minns vi saker vi glömt.

ca PRIS:   1095 KR
I PRISet InGåR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• FM-kaffe och Lunch
• Visningar och övrigt enligt program 
 
Oljeön är öppen maj till september, med 
reservation för ändringar

HAllstahammar 
 - med Miniature Kingdom eller Västerås Slott

På Thore Skogmanmuséet i Hallstahammar strömmar Surströmmingspolkan ur hög-
talarna. På muséet får du veta ”allt” om Thore Skogman och ta del av den största Thore 
Skogmansamlingen i Sverige. 
Irene som jobbat med Thore bjuder också på showen, ”Jag och min vän Thore Skog-
man”.

Alternativ 1:  Södra vägen över Kungsör med besök på Miniature Kingdom.

Alternativ 2: Norra vägen med besök på Västerås Slott.

ca PRIS :  995  KR
I PRISet InGåR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program

Köping - numera känt för filmen”Tårtgeneralen”

ca PRIS:   950 KR
I PRISet InGåR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program

I Köping hade Carl Wilhelm von Scheele 
sitt apotek och det var här han  hittade 
syret. Den  kände möbelsnickaren Jacob 
Sjölin snidade  här sina vackra alrots-
bord , som numera finns att beskåda på 
Köpings Museum. Den ståtliga kunga-
graven Ströbohög reser sig majestätiskt 
över nejden och här berättas historien 
om den  lille gossen Malakias, som betytt 
så mycket för Köpings bebyggelse  -  och 
vem var Rickard Dybeck?  Hästens säng-
ar tillverkas i Köping och deras speciella 
byggnader är ritade av den kände engel-
ske arkitekten  Ralph Erskine. 

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se


