
Upplev Huskvarnas historiska vingslag, smaka på dess gastronomiska  
omgivningar och njut av hemlighetsfullheten i Bauers trolska skog.

Fabrikörens matresa



Vart du än väljer att börja din utflykt, på det charmiga boutiquehotellet Huskvarna 
Stadshotell eller i den rofyllda miljön på BauerGården i Bunn, passerar du genom 
natursköna Äppledalen. Här väljer du själv hur du vill spendera dagen; strosa runt 
bland böljande fruktodlingarna, kryssa mellan mysiga gårds- och inrednings- 
butiker eller ro om dig själv en stund på dalens salong.

I paket ingår
• Fri entré till Husqvarna Fabriksmuseum
• Övernattning och Fabrikörens trerättersmeny på Huskvarna Stadshotell
• Äppledalens utbud av böljande fruktodlingar, mysiga gårds- och inrednings- 

butiker och behandlingar för kropp och själ
• Övernattning och Bauermenyn (en trerätters matupplevelse!) på BauerGården
• Jacuzzibad och bastu vid sjökanten

Pris: 2391 kr/person. 
Priset gäller del i dubbelrum inklusive frukost. Enkelrumstillägg 300 kr/natt.  

Du är välkommen att checka in från kl. 15 och vid kl. 11 dagen efter är det dags att 
lämna ditt rum för nya äventyr. Erbjudandet gäller till och med 21/12 2020 och du 
bokar genom att kontakta det hotell du först vill komma till. 

Menyn under färden



Från anrika Huskvarna
Huskvarna växte upp kring fabriken Husqvarna som byggdes 
vid foten av det stora vattenfall som ån bildar längs med ber-
gets sluttning. Fabriken är världens äldsta och mest mångsi-
diga industriföretag och på dess välbesökta museet kan du se 
många av alla de produkter som har tillverkats genom åren. De 
gamla arbetarbostäderna i Smedbyn är idag ett kulturellt kvar-
ter där konstnärer och konsthantverkare tillverkar och säljer 
sina alster, och bara ett stenkast bort finns en galleria för mer, 
och modernare, shopping.

...och Huskvarna Stadshotell
Huskvarna Stadshotell är ett boutiquehotell med 35 hotellrum som alla har en egen, 
personlig stil. På den egna restaurangen, KAKeL, serveras modern mat i en hemtrevlig 
miljö. Här finns även en utomhusjacuzzi, perfekt att sjunka ned i efter en dag på vift 
(badrock och tofflor ingår!). I paketet ingår Fabrikörens trerättersmeny. 

www.huskvarnastadshotell.se | 036-130507 | info@huskvarnastadshotell.se  



Via Äppledalen
Äppledalen, eller Smålands Toscana som 
det också kallas, med sitt unika klimat och 
fantastiska utsikt över Vättern är en under-
bar plats att spendera sin dag på. Här finns 
frukt- och bärodlingar, mysiga gårdsbutiker, 
caféer, inredning och rum för skönhet. Ta 
bilen eller cykeln mellan de olika platserna. 
Glöm bara inte att då och då stanna upp 
och njuta av den magnifika utsikten!  
www.appledalen.se 

Till trolska BauerGården
”Vi har långa åsar, storskog, och stup och kummel. Men vi har också ljusa björk-
dungar, ängar och rika fält.” Så beskriver konstnären John Bauer naturen kring 
familjens nya hem i Bunn i början av 1900-talet. Och det är verkligen något speciellt 
med miljön runt i Bunn. Den trolska skogen med den slingrande, näckroskantade 
kanalen inger ett lugn. Ett lugn som vi i dagens takt behöver mer än någonsin.

BauerGården i Bunn är det lilla designhotellet vid skogen kant där harmoni och 
natur är i fokus. Här kan du vandra, cykla, paddla, träna på utegymet eller njuta av 
bastu nere vid sjöns kant. I den vackra matsalen med utsikt ut över sjön serveras 
vällagad mat med inslag av skogens mystik och lokala råvaror. I paketet ingår  
Bauermenyn – en trerätters upplevelsemeny.  

www.bauergarden.se | 036-540 06 | info@bauergarden.se


