FEM TRUMFKORT I SAMMA RESA!
Äventyr – Vetenskap – Personkult – Dåtid/Nutid.
Tre dagar fyllda av fantastiska upplevelser i gränslandet mellan
SKÅNE och SMÅLAND. En resa ni kommer att minnas för all framtid.

Carl von Linnés födelseplats,
Sveriges tionde kulturreservat

Älmhult

Råshult

Berättelsen om IKEA.
I dåtid, nutid och framtid

Lönsboda

Markaryd

Älgpark

Lönsboda
SVARTA BERGEN
Världens största dagbrott för
svart diabas

ÄLGPARKEN
med ett stort älghägn
och en bisondal

SLIPERIET GYLSBODA
6500 st fossiler och
mineraler samsas i en unik
utställning

Välkommen till Smålandet!
Här åker du in till ett stort älghägn och en bisondal. Längs en 3 km slingrande
skogsväg får du uppleva skogens konung och de amerikanska bestarna på
mycket nära håll! Smålandets Gård har anor från 1700-talet, med en naturskön omgivning. Här kan du njuta av en nygräddad våffla, smaka älg- eller
bisonkött från Restaurang Älgtornet.

Om älgparken
År 2004 öppnades älgparken upp för första gången. Sedan dess har besökarantalet
och intresset ökat stadigt. Älgparken är unik och är den enda i Sverige som är
byggd så att du ska kunna uppleva älgen nära i sin naturliga miljö med resan i vårt
attraktiva öppna tåg.
Älgen är ett flyktdjur och blir lätt stressad av sådant som kan uppfattas som varg
eller björn vilka är deras naturliga fiender. Därför har vi valt att skapa en lugn miljö
i älgparken för älgarna utan vandrande besökare som lätt uppfattas som rovdjur.
Våra älgar är vana vid bilar och tycker mycket om tåget som går in i älgparken med
jämna mellanrum under sommaren. Detta kan bero på att du som besökare får en
kvist med dig innan avfärden mot älgparken. Välkommen till en unik upplevelse.

Resans upplägg:
Dag 1. 13.00 ankomst till Älgparken i Markaryd. Först lunch och sedan åker vi tåget bland Älgar och Bisonoxar – stora som små. Besöket varar i ca 3 timmar.
Därefter incheckning på IKEA Hotell i Älmhult, Smålands största hotell med 500 bäddar.
Dag 2. Efter frukost promenerar vi kl 10.00 över till IKEA Museum. Här finns allt om Ingvar Kamprads fantastiska resa och karriär. Här behöver vi god tid att
möta denne handelsikon. Kl. 12.30 åker vi till Carl von Linnés födelseort Råshult där vi börjar med lunch, sedan guidning och möjligheter till intressanta
promenader i trädgården med autentiska växter från hans tid. Ta del av historien om Sveriges – och i världens mest berömde botaniker – Carl von Linné!
Efter en kort resa genom vacker bokskog checkar vi in på Möckelsnäs Herrgård. Sagolikt placerat vid sjön Möckelns strand. Kvällen avslutas med middag i
hotellets restaurang med utsikt över sjön Möckeln.
Dag 3. Frukost och avresa 09.00 till den svarta granitens region. Vi anländer först till Sliperiet Gylsboda. En mycket vacker byggnad. Här möts vi av en mineral- och fossilsamling som är en av Europas största. Av totalsamlingen på 11000 styck finns här 6500 i vackra montrar. Kl.12.00 går färden till närbelägna
Hägghult där vi börjar med lunch. Platsen kallas även ”Svarta Bergen” som ger antydan om den åtråvärda diabasen.
Brytningen som i decennier gett arbete och utkomst till många människor. Skulptörer från många delar av världen visar här den svarta granitens skönhet i
olika skapelser. Guidningen för Er till såväl dåtid som nutid. Resan avslutas tyvärr här, och vi hoppas att minnen och upplevelser ska följa Er under lång tid
framöver. Skulle Ni ha någon anmärkning på resan, säg det till oss. Om inte – tala om den för Era vänner!
Kostnader för entréer, guidningar samt alla måltider ingår i priset. Vi väljer hög klass på hotell vad gäller övernattning och restaurangernas mat. Största delen närodlad.

Carl von Linnés födelseplats,
Sveriges tionde kulturreservat
Råshult inbjuder till en fantastisk tidsresa tillbaka till
1700 talets landskap och trädgårdar. KRAV certifierat café
med ekologiska produkter som hembakade kakor, glass,
ostkaka med sylt och grädde samt en vegetarisk buffé,
Inspirerande performance guidning, med självaste Carl
von Linné som ciceron. Trädgården med sina äppelträd
och utsikt över örtagården, skapar en rofylld plats.
Råshult - en paus i tiden.

Era hotell på resan:
IKEA Hotell
Berättelsen om IKEA

IKEA Hotell är på många sätt som vilket hotell som
helst. Men vi har adderat något som har en lång
tradition här i Älmhult: hemkänsla. Vi hämtar vår
inspiration från det skandinaviska köket och råvarorna från det småländska skafferiet. I möjligaste mån
använder vi oss av ekologiska produkter. Allt för att
ge dig en god och tillfredsställande matupplevelse.

Möckelsnäs Herrgård

IKEA Museum är berättelsen om IKEA. I dåtid, nutid och framtid. Följ
med oss från starten i Älmhult och vidare ut i världen. När du vill ta
en paus så äter du gott i restaurangen och handlar unika produkter
i vår butik. Vi ses i byggnaden som en gång var världens första IKEA
varuhus. Välkommen till IKEA Museum i Älmhult.

Våra rötter
Vi tittar närmare på 1800-talets småländska vardagsliv, Ingvar
Kamprads egen uppväxt på gården Elmtaryd och det svenska samhällets omvandling under 1900-talet, där hemmet och bostaden
står i centrum för visioner och reformer. Våra rötter tar dig genom
miljöerna, livsvillkoren och tidsandan i Sverige som leder fram till
en ung pojkes växande affärsrörelse.

Butik

I hjärtat av Småland, vackert omgiven av sjön Möckeln
och de tre naturreservaten Kronan, Taxås och Höö
finner du Möckelsnäs Herrgård. Bakom den historiska
fasaden ryms ljusa & luftiga hotellrum. Från restaurangen & terrassen blickar du ut över sjön och där
bjuder köket på en kulinarisk spännande variation med
hjälp av ekologiska- och närproducerade råvaror.

I museets butik finns produkter som bara kan köpas just här – alla
med anknytning till berättelsen om IKEA. En del saker i butiken
känner du igen från IKEA varuhusen men IKEA Museum säljer dem
i andra utföranden. Kanske i en annan färg eller i en annan storlek.
Här finns också nyproducerade exemplar av produkter från förr och
förstås museets profilprodukter.

Ett levande kulturcenter
Gylsboda är en kulturhistoriskt intressant by, där samhället vuxit
fram kring diabasbrytningen under sent 1800- och tidigt 1900-tal.
Konst och hantverk i olika uttrycksformer ger besökaren en
intressant helhetsupplevelse.
En av Europas största mineral och fossilsamlingar finns nu på
Sliperiet Gylsboda. 6500 enheter, av de totalt 11000 som finns i
samlingen, är nu placerade i vackra montrar. Är man inte intresserad
så blir man. Garanterat!

Diabas och silver
Silversmed Pia Lindbergs vackra alster
finns både att beskåda och köpa.
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Magi, mystik, dramatik, natur, kultur och konst – vi bjuder på allt. I mer än hundra år har
stenindustrin spelat en väsentlig roll i Örkeneds historia. Tack vare stenindustrin och en
vid samma tidpunkt framväxande spånkorgstillverkning kunde utvandringen härifrån till
Amerika bromsas upp.

