SVENSKA JÄRNVÄGSKLUBBENS ÅRSMÖTESRESA
PÅ VBHJ/HNJ/BAJ, 16–17 MAJ 2020
Varberg–Borås–Herrljunga är en av få kvarvarande elektrifierade järnvägssträckor, som både har traditionellt skarvspår och manuell tågklarering. År 2020 är dock sista året detta kan upplevas; sedan
kommer banan att genomgå en omfattande upprustning och modernisering. Passa alltså på att göra
en sista tur på en järnväg av gammalt, klassiskt snitt!
SJK Årsmötesresa 2020 genomförs i samarbete med Järnvägsmuseet. Biljetterna säljs både av SJK
och museet, men reseprogrammen har lite olika innehåll. Denna annons beskriver SJK:s erbjudande:
Alternativ 1: Resa i 1:a klass (2:a klass Torup–Borås), frukost, lunch och söndagsmiddag i
restaurangvagnen.
Alternativ 2: Resa i 2:a klass, kaffe/te, kalla drycker, smörgåsar och kaffebröd köps i kafévagnen.

RESEPROGRAM (reservation för ändringar)
LÖRDAG 16 MAJ
Snälltåget ”Västkustexpressen” till Herrljunga (draget av
Ra 846) avgår 6:55 från Stockholm (ett kort uppehåll
har dessförinnan gjorts i Uppsala) och fortsätter sedan i
lugnare tempo efter D 432 mot Varberg via Borås.
Fotostopp på flera stationer och även någon fotokörning.
I Derome gör vi ett längre stopp och besöker ortens Trä
& Nostalgimuseum. I Varberg årsmöte på Hotel Fregatten, där sedan middag serveras (ingår i rumspriset).
SÖNDAG 17 MAJ

Foto: Järnvägsmuseet

Kl 7:15 bussresa längs Varberg–Ätrans Järnväg – guide ombord är Leif Elgh. I Torup byte till motorvagn litt.
Y6/Y7. Färden går sedan till Hyltebruk och (via triangelspåret i Torup) vidare mot Värnamo och Borås. På
denna sträcka genomförs flera fotostopp och fotokörningar. I Borås sker byte till vårt Ra-dragna tåg för återresa via Herrljunga till Stockholm (ankomst dit 19:58). Alla resenärer serveras denna dag en kall lunchlåda
(inklusive dryck) under uppehåll i Värnamo. För resenärer i 1:a klass ingår
sedan middag i restaurangvagnen, medan resenärerna i 2:a klass
hänvisas till tågets kafévagn, som finns tillgänglig under hela
SÅ HÄR
resan från Borås till Stockholm.
ANMÄLER DU DIG:
Skicka ett mail till resor@sjk.se och
betala in aktuellt belopp till SJK Service AB,
bankgiro 5300-7118.
Alternativ 1: 2 995 kr för SJK-medlem (övriga 3 395 kr)
Sista anmälningsdag: 15 mars 2020
Alternativ 2: 1 995 kr för SJK-medlem (övriga 2 395 kr)
Obs! Antalet platser i 1:a klass är maximalt 48.
Resa enstaka dag eller delstäcka: Pris på begäran.
SJK:s resereglemente gäller.
Resan genomförs endast om tillräckligt
många resenärer anmäler sig.
För ytterligare upplysningar:
Övernattning i enkelrum, Hotel Fregatten: 1 400 kr/natt
Kontakta Lars-Erik Torstenson,
Del i dubbelrum, Hotel Fregatten:
850 kr/natt
073-788 73 00
Obs! Del i dubbelrum kan endast bokas med namngiven medresenär!
resor@sjk.se
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