Privat visning av hyttan i Kosta Boda 4-5 september
Vi har nöjet att i samarbete med Kosta Boda och Orrefors erbjuda våra kunder en unik
möjlighet att besöka det världsberömda glasbruket Kosta Boda och komma in bakom
kulisserna. Du får träffa glasblåsarna, några av konstnärerna och formgivarna, se och höra
hur de skapar sina fantastiska glasskulpturer.
Vi kommer att bo på Kosta Art Hotel – ett unikt hotell där varje rum är designat av någon av
Kosta Bodas konstnärer. Hotellet har även ett prisbelönt Spa. På kvällen intar vi en
gemensam middag, dessförinnan bjuds vi på en glas- och vinprovning med sommelier
Anders Elfström. Läs mer om programmet på nästa sida.
Vi reser gemensamt med buss som avgår från Mollbrinks i Uppsala. Även en annan
uppsamlingsplats kommer att finnas i Uppsala, detta meddelas senare. Möjlighet att stiga på
vid andra platser bl.a. i Stockholm finns.
Pris:
Del i dubbelrum: 3.450:- /person.
Enkelrum:
3.695:I priset ingår vinpaket till middagen.
Utan vinpaket
Del i dubbelrum: 2.755:- /person.
Enkelrum:
3.000:Medlemmar i Svenska Konstklubben
Del i dubbelrum: 3.050:- /person.
Enkelrum:
3.295:I priset ingår vinpaket till middagen.
Utan vinpaket
Del i dubbelrum: 2.355:- /person.
Enkelrum:
2.600:Är du inte medlem i Svenska Konstklubben än? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vi har endast ett begränsat antal platser och bokningen är bindande. Sista anmälningsdag är
söndag den 27 maj.
Vi reserverar oss för att ställa in resan om inte tillräckligt antal anmälningar inkommer.
Betalning sker senast 30 augusti. Medlemmar i Svenska Konstklubben kan inte använda sina
innestående medel för betalning.
Tveka inte att kontakta oss om du undrar över något eller har speciella önskemål.
Bokning sker till info@mollbrinks.se eller 018-148080
Program
Tisdag 4 september
•

07.00 Avgång från Uppsala med buss.

•

Lättare lunch intas på lämpligt stopp längs vägen. (Denna lunch ingår ej i priset utan betalas
på plats)

•

Ca. 13.00 Ankomst Kosta Art Hotel

•

Ca. 13.15-15.00 Guidad tur i fabriken / hyttan

•

Ca. 15.00-15.30 Kaffe / Bubbel / Vin i galleriet

•

Ca. 15.30-16.30 Besök i galleriet tillsammans med någon utav konstnärerna på plats.

•

Ca. 16.30-17.45 Incheckning på hotell / Fria aktiviteter / Shopping / Spa

•

18.00-19.30 Glas- och vinprovning med Sommelier Anders Elfström

•

20.00 Middag
Onsdag 5 september

•

Frukost

•

Shopping

•

Ca. 09.30 återbesök för de som önskar i hyttan / Fria aktiviteter / Spa

•

12.00-13.00 Lunch, Restaurang Linnéa Kosta Art Hotel

•

Hemfärd

•

Ca. 19.00 ankomst Uppsala

