
Fredag
Ankomst på förmiddagen till Solviken, incheckning 
med kaffe och macka till en presentation av dagarna.
Vi hämtas upp av en buss för tranport till Vimmerby 
och Åbro bryggeri. Väl där blir det först visning av 
bryggeriet, följt av en utmanande provning med rub-
riken “felsmaker, om vi har lite tur ledd av en av deras 
bryggmästare. Vi följer upp med en lunch innan vi åter 
styr mot Ydre och Solviken.
 
Så kommer vi tillbaka till Solviken och under ledning 
av Johan Holm börjar vi brygga vår gemensamma sats 
hemöl. På kvällen bjuds det på tvårättersmiddag med 
lämpliga öl till, och därefter blir det bastuhäng innan 
man kryper ner i en skön säng. (Enkelrum).

Lördag
Efter frukost samlas vi vid bilarna för en tur i Ydre. 
Först besöker vi HUMLE Från Kalvsveds verksamhet 
i Österbymo, där de guidar oss igenom hur det är 
att odla humle i Sverige och hur det kom sig att de 
började tillverka Nordens bästa naturliga hudvård av 
sin humle istället för att brygga öl. Vi guidas runt i 
tillverkningen, besöker tillhörande butik och bjuds på 
en fika, samtalar lite till innan vi lastar in oss i bilarna 
igen och kör till Nääs Gårdsbryggeri blir det lunch från 
Nääs Kött & vilt innan bryggaren tar emot och visar 
det vackra bryggeri som byggts upp på den traditions-
rika gården Nääs.
 

När vi åter är på Solviken igen blir det en stunds 
återhämtning innan vi avnjuter en fyrarätters ölsupé, 
baserad på lokala specialiteter matchat med Nääs öl. 
Gunnar, grundaren av NÄÄS äter med oss och guidar 
oss genom middagens följt av en god natts sömn.
 
Söndag. 
Vi avnjuter en sen frukost, kramas och lovar varandra 
evig vänskap innan vi skiljs åt för hemfärd. 
 
Omfattning:                                                                                                                                          
Helpension inkluderande två övernattningar i enkel-
rum, två frukostar, två luncher ink alkohoholfri dryck 
och kaffe, tre fika, en tvårättersmiddag inklusive två 
olika glas Åbro starköl, en fyrarätters supé med fem 
olika glas Nääs starköl, en gemensam sats hemöl samt 
busstransport på lördagen. Dessutom två bryggeri-
visningar samt en separat provning på Åbro. Kort och 
gott allt ingår utom transport till humlegården och 
Nääs som vi sköter med egna bilar (Ca 30 km T.o.r)
På Solvikens vandrarhem möts du av en fantastisk 
vacker miljö där vi ligger på en udde i sjön Sommen. 
Våra rum är trevliga med sköna sängar, generösa gar-
derober, handfat på rummen och förgylla med sjöut-
sikt.
 I de gemensamma delarna finns samlingsrum, gäst-
kök, pingisrum samt rikligt med toaletter och duschar.
 

Kan det bli trevligare än att få njuta av en hel helg med öl på 
korsan och tvärsan, god mat med lokal prägel och trevliga 
människor som delar din passion?

Vi erbjuder dig det stora, etablerade bryggeriet Åbro, det lilla 
prisbelönta hantverksbryggeriet Nääs samt en egen gemensam 
hembryggning. En bryggerihelg inlindat av besök i 
beskans himmelrike HUMLE. Tripp, trapp, trull i ölbryggning, och 
allt detta med helpension på vackra solviken vid sjön Sommen.

Ett samarbete mellan Solviken Vandrarhem & Konferens, Nääs Gårdsbryggeri, HUMLE från Kalvsved samt Åbro bryggeri.

Pris per person 4295 kr
3-5 februari 2023

Bokning och förfrågan: Annika Bergman, nås via annika@solviken.nu eller 070-538 74 78 
På www.solviken.nu finns mer info om Solvikens vandrarhem och konferens.
 
Betalning: Mot faktura senast 21 dagar före ankomst. Vid bokning debiteras en förhandsavgift på 1000 kr.
Avbokning: Vid avbokning återbetalas 50% av bokningsvärdet fram till och med dag sex före ankomst. Avbokning senare än sex 
dagar före ankomst debiteras med 75% av bokningsvärde.
 
Hitta hit: Vi finns inte långt från Torpa Kyrka, rv 131 mellan Tranås och Österbymo.

Ölinclusive 3-5 februari 2023


