Kinnekullebanan, Viskadalsbanan,HNJ

25–27 september 2020

Resan genomförs i samarbete med SMoK och vi åker med deras traditionella 50-talsrälsbussar.

Program (med reservation för ändringar):
Fredag 25 september: Vi startar kl 12.39 i Hallsberg och kör via Gårdsjö och Mariestad till Lidköping. På grund av tåglägena blir det ett längre uppehåll i Mariestad. Vårt tåg fortsätter sedan till Vara för de som övernattar där (se nedan).

Lördag 26 september: Vi fortsätter söderut mot Varberg med lunchuppehåll i Borås. Varbergs station är stängd, så vi
får byta till buss för sista etappen. Då passar vi på att göra en utflykt till Derome Trä- och Nostalgimuseum, där vi får
eftermiddagskaffe och en guidad rundtur. Övernattning på Hotell Fregatten i Varberg där kvällsmat ingår i hotellpriset.
Söndag 27 september: Vi startar med buss 7.30 och följer sträckningen av Varberg-Ätrans Järnväg till Kinnared där vi
byter till vårt rälsbusståg. På bussturen guidas vi av vår medlem Leif Elgh. Vi kör sedan först via triangelspåret till Hyltebruk och därefter till Torup där vi gör uppehåll för lunch som ingår i resans pris. Sedan fortsätter vi till Halmstad, vänder
där och kör hela HNJ till Nässjö dit vi preliminärt ankommer 18.50. Perrongfika i Värnamo ingår i resans pris.
Under alla tre dagarna blir det ett flertal fotostopp och fotokörningar och flera intressanta tågmöten.

Priser:
		

Hela resan: 2 695 kr för SJK-medlem, 3 195 kr för icke medlem.
Resa enstaka dag eller delsträcka: Pris på begäran.

Övernattning:
På grund av Svenska Cupen i bandy är hotellsituationen i Lidköping
ansträngd den 25 september. Vi erbjuder därför tre alternativ:
l Alternativ 1: Hotell Rådhuset eller Park Hotell i Lidköping
l Alternativ 2: Lidköpings vandrarhem med enklare hotellstandard och delad dusch och toalett i korridor
l Alternativ 3: Hotell Grepen eller Kronan Bed & Breakfast i Vara
Lidköping Alternativ 1 + Hotell Fregatten, Varberg
Enkelrum 2 nätter, 25–27 september:
Del i dubbelrum 2 nätter, 25-27 september:

2 350 kr
1 600 kr

Lidköping Alternativ 2 + Hotell Fregatten, Varberg
Enkelrum 2 nätter, 25-27 september:
Del i dubbelrum 2 nätter, 25-27 september:

2 100 kr
1 400 kr

Lidköping Alternativ 3 (Vara) + Hotell Fregatten, Varberg
Enkelrum 2 nätter, 25-27 september:
2 350 kr
Del i dubbelrum 2 nätter, 25-27 september:
1 600 kr
Obs! Del i dubbelrum kan endast bokas med namngiven medresenär. Vi kan inte garantera placering på visst hotell.

Anmälan:
Anmälan till resan sker genom att skicka ett mail till resor@sjk.se. Var noga med att ange önskemål om hotellalternativ
i Lidköping. Placering på resp hotell görs i den ordning anmälningarna kommer in. Betala inte in några pengar nu.
SJK:s resereglemente gäller för arrangemanget. Resan genomförs endast om tillräckligt antal resenärer deltar och med
reservation för restriktioner på grund av coronaepidemin. Vi kan exempelvis vara tvungna att begränsa antalet deltagare.
För ytterligare upplysningar: Kontakta Lars-Erik Torstenson, 073-788 73 00, eller maila till resor@sjk.se.
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