
  

Trolsk Båttur måndag 12/6-2023 
PRO Samorganisation 

En härlig båttur och trolsk sådan i John Bauers fotspår. 

Vilken dag i trakten av Gränna på sjöarna Bunn och Ören! 
Vi startar på morgonen 09:00 från Ekholmen ST1 Macken, 

09:20 Fjärrbussterminalen, 09:30 Cupolen sedan tar vi den 

vackra motorvägen söderut mot Gränna. Från bussfönstret 

blickar vi ut mot Visingsö, Vätterns pärla, passerar Brahe 

Hus och svänger snart av mot Bauergården. 

  
Bauergården är belägen vid södra delen av sjön Bunn. Vid Bauergårdens brygga stiger vi ombord på en 

chartrad båt. Den guidade båtturen går genom den vackra näckrosfyllda kanalen mellan sjöarna Bunn och 

Ören. Vi får höra berättas om Bunn och dess historia med sjösänkningar, kanalbygget samt 

Gripenbergsbanan. En intressant historia blir det också om John Bauer och hans familj, som bodde vid 

Bunn och berättelsen om familjens tragiska skeppsresa över Vättern. Efter en och en halv timmes båttur är 

vi framme vid Stora Roten. Här blir det stopp för lunch för att njuta av en trevlig måltid. Köksmästaren 

komponerar en meny baserad på lokala råvaror och traktens traditioner. 

 

 

 

 

 

 

 
När vi njutit färdigt av god mat och av naturen här, stiger vi ombord igen. Vi har nu ytterligare tid att ta in 

vackra och intressanta vyer från båtturen tillbaka. 
Bussen väntar på oss och när vi tagit plats så tar vi en tur upp mot Grännaberget. Med utsikt från 

Stadsberget, som är beläget rakt ovanför Gränna, dricker vi eftermiddagskaffe i Kaffestugan och njuter av 
den underbara utsikten. Vi når våra hemorter under tidig kväll. 

 
PRIS: 990:- vid minst 30 personer 

- Bussresa 

- Båttur 

- Lunch 

- Eftermiddagskaffe och toscakaka 

 
                                                           Med reservation för ev ändringar  

Välkomna med på resan! Kanalbuss kör oss 

 

                                                                                         Resen bokas hos PRO-Samorganisation Linköping 013-10 41 11 

                                                                                         e-post linkoping.samorg@pro.se Senast 10 maj 2023 

 Resan betalas till PRO-Samorganisation Linköping på bankgiro 

                                                                                        5577-0796 senast den 1 juni 2023. 

                                                                                        OBS!! Bokningen är bindande från och med10 maj 20223l. 
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