Boka in er på en unik och skräddarsydd
resa för O-ringen till Tygriket.
med i en av våra utflyktsbussar under tisdagen.
OmFöljTygriket
Du reser bekvämt, högklassiskt och säkert med
Textila
kunskaper utvecklades här i Tygriket,
Sohlbergbuss.
Marks Härad, till en stor hemindustri redan på
1600-talet,
Fakta: som sedan via förläggarsystemet
Tisdag
den 21/7.den
Avresa
kl 08:30 från
kom att
utveckla
svenska
textilindustrin.

O-ringen staden, åter senast kl 16.00
Symbolisk avgift om 40 kr/person, som
tygriket
betalas vid
påstigning
och inkluderar
Almedahls,
Ekelund,
Kasthall
och Ludvig Svensson
kaffe/te. Samtliga tre alternativ ger
är varumärken
med högsta status ”WORLD WIDE”.
möjlighet till att köpa fika, lunch
eller intaga medhavd mat och dryck.

”FYNDA” i fabriksbutiker har i alla tider varit
Det blir
en fantastisk
dag med resa
genom vacker natur och möjlighet till
populärt
vilket
skapat begreppet
Tygriket.

unik shopping i våra mest kända inrednings och fabriksbutiker. Vi får också
uppleva kulturhistoria och se anrika Förläggargårdar.

Nr 1

Från Borås genom vackra Häggådalen till världskända Kasthalls mattfabrik i Kinnahult,
följt av butiksstopp på Skroten textil och Kinnagarn. Möjlighet till visning och
”vävrunda” på Ekelundshuset i Horred. Här finns café och restaurang med gott utbud.

Nr 2

Bussen kör från Borås, genom Viskadalen och kända platser såsom Rydboholm
och Rydal. Första butiksstopp i anrika Ludvig Svensson-butiken i Kinna (med en rad
kända varumärken). Därefter butiksstopp på Skroten textil och Kinnagarn följt av resa
ned till Trendhuset i Torestorp (med b.l.a Svaneforsprodukter), med godsaker i caféet
och huset fullt av inredningsartiklar för ett vackert hem.

Nr 3

Vi tar oss omedelbart via vackra vägar ned till Torestorp och Trendhuset. Därefter
siktar vi mot Horred och i Ekelundshuset finns möjligheter till visning och ”vävrunda”
samt café och restaurang med gott utbud. På hemvägen görs stopp i anrika fabriksbutikerna Ludvig Svensson och Kasthall.

Anmälan: via hemsidan www.tygriket.se, info@tygriket.se eller (i mån av plats) direkt i vår
monter på O-ringen torget. Glöm inte ange turnummer när du bokar bussturen.

