Vandra i Vasakungarnas fotspår!
Ta med dina kollegor eller vänner på en
spännande stadsvandring genom historiens
Kalmar!
Ni vandrar tillsammans med en kunnig och
engagerad guide som berättar om Kalmars långa
och dramatiska historia och tar er med till unika
miljöer!
Det nya Kalmar – Den nya staden. Gör sällskap
med rådman Caspar Hoppenstedt på en
promenad genom 1600-talets Kalmar och
lyssna till berättelser och spännande livsöden.
En kulturhistorisk vandring i Barockens Kalmar
där stadens unika arkitektur och stadsplan
på ett makalöst sätt har bevarat minnet av
Stormaktstiden.
Bland storkapitalister, tändstickskungar och alldeles
vanligt folk.
Följ med till din mormorsmors
Kalmar! En spännande sekelskiftesvandring på
punschverandornas tid med nedslag i Kalmars
industrihistoria, konst- och matkultur.
Kalmars kungliga dass och runda lägenheter. Visste
du att Erik den XIV hade en hemlig flyktväg via
det kungliga dasset på Kalmar Slott? Att det finns
runda lägenheter i vattentornet? Att IRON Man
blivit så populärt med deltagare från 49 länder?
Farliga rackare och elaka spöken – en mörkervandring
i Kalmar stad. En skrämmande tur genom
sägnernas och skräckens Kalmar med spöklika
berättelser ur Kalmars mörka historia och en
kuslig vandring genom mörka gränder och
bastioner.
För bokning & mer information besök:
visitkalmaroland.com

För bokning &
mer information besök:
visitkalmaroland.com

Meny
Regalskeppet Kronans mustiga
nötköttsgryta med typiska
1600tals-smaker såsom kanel,
ingefära och plommon samt
glaserade rotfrukter
Dessert: Historiskt inspirerad
äggkaka med päronkompott
& vispad grädde. Lättöl/vatten
och kaffe/te.

Meny
Klassisk Kalmaritisk Biff á la
Lindström gjord på oxfärs,
finhackade rödbetor, kapris, gul
lök och smörstekt potatis.
Dessert: Varm päronpaj med
gräddglass. Lättöl/vatten och
kaffe/te.

Följ med på en skrämmande
tur genom sägnernas och
skräckens Kalmar. Lyssna till
spöklika berättelser ur Kalmars mörka historia, smaka
på Skägg-Eriks hemliga dryck
och följ med på en kuslig vandring genom mörka gränder
och bastioner.

Meny
Änkefru Burmeisters
läckra svampsoppa, Rackarens blodiga biff gjord på
Småländsk ryggbiff med
rostat vitlökssmör, rödvinssky
och potatis. Dessert: Hemlagad Fläderblomsglass med
Havsfruns heta chili-mynta
sirap.
Lättöl/vatten och kaffe/te.

Ett samarbete
med:
Restaurang
Källaren Kronan

Meny
Stekt kycklinglårfilé från
Mörbylånga serveras med
krämig chevresås och
ugnsrostade grönsaker
smaksatta med rosmarin,
timjan och vitlök. Dessert:
Kronans lingon- och
blåbärsparfait med hallsonsås.
Lättöl/vatten och kaffe/te.

Visste du att Erik den XIV
hade en hemlig flyktväg via
det kungliga dasset på Kalmar Slott? Att det finns runda
lägenheter i vattentornet? Att
IRON Man blivit så populärt
med deltagare från 49 länder?

i centrala Kalmar där
guiden berättar om
Kalmars historia och om
Kalmar idag.

Kalmars kungliga
Bland
Farliga rackare &
dass och runda
storkapitaliseter,
elaka spöken
- En mörkervandring i
tändstickskungar & lägenheter
alldeles vanligt folk - En trevlig upptäcktsfärd Kalmar stad

En spännande sekelskiftesvandring kring Jeanssondynastins fängslande historia,
En vandring i arkitekturens
den svenska jultomtens moder
tecken med spännande berät- Jenny Nyström, konstnären Nils
telser om sirliga stenhus,
Kreuger och många andra.
kungar, skeppsredare, mystisk Upplev stadens industrialisedöd och landshövdingens
ring med järnvägen, Kalmarskoningslösa kamp mot lönn- sundsfärjorna och ångkvarnen.
krogarna.

- En kulturhistorisk
vandring i 1600-talets
Kalmar under
stormaktstiden då hela
staden flyttades!

Det nya Kalmar
- Den nya staden

Westbergh Upplevelser AB - Våra vandringar
Priser
Det nya Kalmar – Den nya staden 150 kr/pp
Vandring & middag 475 kr/pp
Kalmars kungliga dass & runda lägenheter
150 kr/pp
Vandring & middag 400 kr/pp

Bland storkapitalister, tändstickskungar... 150 kr/pp
Vandring & middag 455 kr/pp
Mörkervandring: 200 kr/pp
Mörkervandring & middag: 575 kr/pp

