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SAAB Barracuda och Västervik 
 

- Smålands egen Skärgårdsstad  

Saab ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom 
flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell 
flygteknik är verksamheter som idag är på allas läppar.  
 
 
Vi startar tidig morgon och åker mot Västervik som är 
Smålands egen Skärgårdstad. Här finns 5000 öar, kobbar och 
skär. Västervik är en levande stad året runt med restauranger, 
shopping, evenemang m m. Innan vi når Västervik så gör vi en 
avstickare till Gamleby, här besöker vi SAAB Barracuda AB som 
är ett svenskt företag inom militär och maskeringsutrustning. 
 
Bussen ska nu köra oss till Västervik och Båtsmansgränd, 
gamla stugor från 1700-talet som var bostäder åt 
båtsmännen. De små röda stugorna ligger i ett gammalt 
område mitt i centrala Västervik. Här kommer våra lokalguider 
och möter upp oss och promenerar runt med oss i 2 grupper 
och vi får höra områdets historia.  
 
Innan vårt sista besök idag blir det lunch, sedan åker vi till 
Gränsö Slotts ljusstöperi som är ett litet familjeägt företag, de 
stöper alla ljus för hand på gammaldags vis i små upplagor.  
Deras klassiska svenska grenljus och nyskapande kronor och 
kransar sätter guldkantad strålglans på tillvaron. Här finns 
möjlighet att handla hem ljus ifrån deras butik innan vi 
återvänder till vår hemort. Vi stannar för busskaffe på lämpligt 
ställe på hemvägen. Tack och på återseende! 
 
 
Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan! 

 
Avresa: 12/4 2023 
 
Pris: 730:- pp 
 
Avgångstider 
07:45 SAAB, gamla huvudporten intill 
Terrassen 
 
 I resans pris ingår 
- Bussresa  
- Fm kaffe/enkelfralla 
- SAAB Barracuda besök 
- Båtmansgränd guidad promenad 
- Lunch Gertrudsvik Restaurang & Café 
- Gränsö Slotts ljusstöperi besök 
- Em busskaffe/bulle 
 
OBS: Personnummer 10 siffror måste 
lämnas vid bokning!! 
Barracuda i Gamleby kräver detta. 

  

 

 


