
Upplev en bit av Ölands rika och spännande historia 
I månadsskiftet juni/juli anordnar Allégården Kastlösa i samarbete med Alvarets kulturguidning en 
kurs för dig som vill lära och förstå mer om Södra Ölands historia och dess världsarv.

Här har närmare 6 000 års odling och boskapsskötsel i samspel med kalkstensgrunden skapat ett unikt 
natur- och kulturlandskap. Vi följer öns historia genom att vandra i de spår som tidigare generationer 
lämnat efter sig. 

På kursen besöker vi förhistoriska och historiska gårdslämningar, en av Sveriges äldsta stenkyrkor, 
spektakulära gravar och gravfält och fornborgen Sandbyborg, känd från TV, där utgrävningarna gett en 
skrämmande ögonblicksbild av människans grymhet och utsatthet. Vandringarna sker i ett lugnt tempo 
och går både på Stora Alvaret, i de historiska byarna och i det öppna odlingslandskapet.

Kostnad 
Pris per person inkl. boende 2 795kr och inkluderar kursavgift, frukost, lunchpaket, eftermiddagskaffe, 
middag på kvällen, samt boende två nätter i dubbelrum med wc, dusch och TV på rummet. Enkel-
rumstillägg 400 kr för hela kursen. Tillägg för extra natt 350 kr per person inkl frukost.

Transport sker i egen bil. Vandringen är ca 8 km första dagen och ca 3 km andra dagen. Ofta är Alvaret 
våtare än man kan tro så tag med stövlar. Även regnkläder, egen ryggsäck, kaffetermos och en kikare är 
bra att ta med.

Anmälan till Allégården Kastlösa senast 1 juni. Därefter i mån av plats. Kurs med 6-20 deltagare

Allégården Kastlösa    Alvarets kulturguidning
Telefon: 0485-421 75    Telefon: 070-950 88 29
E-post: info@kastlosa.se   E-post: alvaretskulturguidning@gmail.com
www.kastlosa.se    www.alvaretskulturguidning.com

Välkomna!

Ölands historia
29 juni - 1 juli 2018



Detaljerat program vandring 2018:
Fredag 29 juni
15:00-17:30 Incheckning Allégården Kastlösa 
18:00 Gemensam middag, Allégården och introduktion.

Lördag 30 juni  
07:00-09:00 Frukost på Allégården. 
09:00 Avresa i egna bilar
09:30 Vandring från alvarbyn Gösslunda via 
gravfältet/tingsplatsen Tingstad flisor, där vi tar lunch, 
och vidare till alvarbyn Lunda.
ca 15:00 Ankomst till Allégården Kastlösa. 
15:00 Eftermiddagskaffe med kaka. 
18:00 Gemensam middag, Allégården. 

Söndag 1 juli
07:00-09:00 Frukost på Allégården. 
09:00 Avresa till Sandbyborg
ca 11:30 Gemensam lunch på Stora Alvaret.
13.00. Promenad genom Resmo by och dess 6000-åriga 
historia.  
ca 15:00 Ankomst till Allégården Kastlösa. 
15:00 Eftermiddagskaffe med kaka. 
Hemresa eller frivillig extranatt à 350 kr inkl frukost. 

* Reservation för ändring till följd av väderförutsättningar

  Programansvarig:
  Monika Rasch, Alvarets kulturguidning 
  Arkeolog och auktoriserad Ölandsguide
  Telefon: 070-950 88 29
  E-Post: alvaretskulturguidning@gmail.com


