
Morgan on Tour 2020 til Småland 
 

Endeligt program 
  

Vedlagt en ny beskrivelse af Morgan-turen.    
 
Vi har været på en forundersøgelsestur, og der fundet ud af, at Quality Hotel, som vi 
først havde booket, viste sig at være en skuffelse.  Det lå i et meget kedeligt område, 
men det afgørende var dog, at der ikke var garanti for parkeringspladser. Det kunne 
vi ikke leve med. 
I stedet for har vi fundet et rigtig dejligt hotel der ligger ned til Toftasøen, ca. 5 km 
fra Växjö. Hotellets hovedbygning er en smuk gul træbygning i lidt i stil med 
”badehotellet”, med en god café med hjemmebagte kager, så det gælder om at tage 
sin standhaftighed med.  Vi håber i vil synes lige så godt om det som vi gør.  
 
Programmet ligger nu fast og alle ting er forudbestilt. Så må vi jo se hvad der sker. 
 
Der er ingen forudbetaling, man afregner selv hotel, mad mm. 
 
Tilmelding stadig til Lars og Margot Ottosen   
Tlf: 21214392 eller 21723571 
 
E mail: lmsottosen@gmail.com 
  

Program 

Søndag d. 4. juli 

Kørsel til Villa Vik Lenhovdavägen 72  35271 Växjö. Der vil, hvis der er stemning for 

det, blive arrangeret fælleskørsel fra Jylland. 

Vi skal bo på Villa Vik frem til fredag d. 9. juli. 

Gå ind på www.villavik.se og kig. 

Det er et ret dyrt men super dejligt hotel, og vi har fået et godt tilbud på: 

Dobbeltværelse ca. 1.000 Dkr. 

Enkeltværelse ca. 800 Dkr. 

http://www.villavik.se/


Og så er der reserverede parkeringspladser. 

Mandag d. 5. juli 

Tur til Växjös gamle midtby. Her er der tid til at se byen på egen hånd. Der er 

arrangeret fælles frokost på The Bishops Arms. Derefter tilbage og nyde vores 

dejlige hotel. 

Tirsdag d. 6. juli 

Tur til Vetlanda ad de små skønne veje i Småland. Vi skal besøge 

Morganforhandleren for Danmark, Finland og Sverige, en flot butik beliggende 

Maskingatan 21 57422 Vetlanda. 

På vejen spiser vi kl. 12 frokost på Vetlanda Golfklubb, Gamla Östanåvägen 19 

Vetlanda. 

Efter besøget kører vi igen af de små veje til ASA Herrgård hvor vi kl. ca. 16 drikker 

kaffe. 

Derefter tilbage til Villa Vik, hvor spiser aftensmad. 

Onsdag d. 7. juli 

Vi kører til Glasriket hvor vi først besøger Bergdalarhytten, et lille glasværk (pusteri), 

der bl.a fremstiller glasskåle mm med blå kant. Derefter videre til det store glasværk 

Boda, det er et stort område med glas, tøj (outlet), potter og pander, keramik og 

restaurant. Et godt ”shop amok” sted. 

Derefter tilbage til Villa Vik 

Torsdag d. 8. juli 

Vi starter lidt sent med køretur til Teleborg Slott, et fantastisk sted der ligner noget 

som Drakula kunne have boet på. Her spiser vi frokost i restauranten. Derefter 

køretur i området Åsnen syd for Växjö, med besøg og kaffe på Tantens 

Trädgårdscafe. 

Fredag d. 9. juli 

Hjemturen begynder. 

 


