
Shopping

Endagsresor

Flerdagsresor

Gruppresor

Kryssningar

Teater/Event

Weekendresor

Flygresor

UPPLEVELSER 1/2018

Större utbud
och många nyheter!



 

 

Nyheter!

-Nu kan vi erbjuda fördelaktiga Europeiska ERV reseförsäkringar.

I samarbete med Resurs Bank erbjuder vi nu möjligheten till delbetalning av din resa.

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet. Våra resevillkor finns på vår NYA hemsida!

 

 

 

Hedentorpsvägen 9, Box 584, 291 25 Kristianstad
Kristianstad 044 - 12 40 65 • Malmö 040 - 630 01 08 • Helsingborg 042 - 617 60 00

info@kristianstadbuss.se • www.kristianstadbuss.se • www.beltontravel.se

Ett fartfyllt och roligt år har passerat med spännande upplevelser och 
glada resminnen i bagaget och vi ser nu fram emot nya äventyr! I år har vi 
många nyheter och ett varierande och bredare utbud än tidigare. Vad sägs 
om Baltikum runt, en upplevelserik 9-dagars rundresa genom de tre Bal-
tiska staterna, eller vårt nya koncept ”TUR för en dag”, en prisvärd dagsre-
sa till spännande utflyktsmål inklusive middag till ett otroligt lågt pris! Jag 
kan garantera att vi har något som faller dig i smaken. Sjunk ner i fåtöljen, 
bläddra, dröm dig bort och glöm inte att boka just DIN favoritresa!

Väl mött i bussen!
Phong Orrgren

VD

Kristianstad Taxi & Buss AB är ett buss- och resebolag med huvudkontor i Kristianstad. Vi har filialer i Ronneby, Hel-
singborg och Malmö. Företaget grundades år 2002 av Phong Orrgren och hade från början tre fordon. Sedan dess har 
företaget expanderat och har idag närmare 200 anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Fordonsflottan består 
idag av cirka 120 fordon. Inriktningen ligger på beställningstrafik samt arrangemang av in- och utrikesresor. Utbudet 
av olika fordonstyper är brett, så som personbilar och bussar från åtta personer upp till fullutrustade turistbussar för 59 
personer. I år kan vi även erbjuda handikappbuss.

Kristianstad Buss har även ett systerbolag vid namn BELTON TRAVEL! Vi tycker om det familjära och ville skapa ett 
namn som kommer från hjärtat. Barn kan vi nog alla relatera till på ett eller annat sätt och mina barn heter IsaBELle 
och AnTON! Därav namnet BELTON! Vi hälsar såväl gamla som nya resenärer varmt välkomna att resa med oss på 
Kristianstad Buss & Belton Travel! Vi är ett glatt gäng som arbetar hårt för att hålla hög kvalité på våra resor!
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Shoppingsugen? Samla släkt, vänner eller arbetskamrater och förena nytta med nöje 
tillsammans på Gekås! 

 

Program: Efter upphämtning på våra hållplatser fortsätter resan mot “shopping-paradiset”. Nytt för i år är att vi kör direkt utan 
stopp. Väl framme i Ullared blir det cirka sex timmar till eget förfogande innan bussen vänder hem igen. Även hemresan körs 

direkt till våra respektive hållplatser utan stopp. I priset ingår bussresa Ullared t/r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Passa på att fylla upp förråden till festen eller en mysig hemmakväll! Förena nytta med nöje och 
ta en bussresa till BORDERSHOP i Tyskland via Rödby - Puttgarden. Varuhuset rymmer fyra 
våningar och här finns ett stort utbud av bland annat dryck och godis till förmånliga priser! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

Förena nytta med nöje i Ullared!  
                                                1 dag – Pris: 240:-/person 
                                                      -Betalas kontant i bussen! 

 
 

                                                   Skynda, fynda på Bordershop!  
1 dag – Pris från 500:-/person! 

                                                           -Betalas före avresa! 
 

Ullared - Linje 1 via Tollarp 
Tollarp Sporthallen kl: 06.00 
Vä Samåkningsparkeringen kl: 06.10 
Kristianstad Sommarlust kl: 06.30 
Knislinge Preem kl: 06.50 
Broby Brandstationen kl: 07.00 
Osby Parkskolan vd sjön kl: 07.20 

 

 Bordershop (75 kg) via Åhus  
Kristianstad Volvo Hammar (Tanka) kl: 06.50 
Åhus St: 1 kl: 07.05  
Gärds Köpinge Ulrikas väg kl: 07.20  
Tollarp Sporthallen kl: 07.35 
Hörby Busstationen kl: 08.05  
Lund Circle K (Lund Södra) kl: 08.30 
Malmö Busspark mellan Arenan/Vattentornet kl: 08.50 

 

Se datum & boka dygnet runt på vår nya hemsida eller ring för bokning & mer information! 
 040 – 630 01 08     www.kristianstadbuss.se     www.beltontravel.se     044 – 12 40 65 

 Bordershop (75 kg) via Knislinge 
Knislinge Preem kl: 06.50 
Kristianstad Mio möbler kl: 07.15 
Vä Samåkningsparkeringen kl: 07.20 
Tollarp Sporthallen kl: 07.35 
Hörby Busstationen, kl: 08.05 
Lund Circle K (Lund Södra) kl: 08.30 

 

 Bordershop Direkt (100 kg) via Bromölla 
Bromölla Bellas Place kl: 05.20 
Kristianstad Volvo Hammar (Tanka) kl: 05.40 
Hörby Busstationen kl: 06.15  
Malmö Busspark mellan Arenan/Vattentorn kl: 07.05 
 
 

 Bordershop Direkt (100 kg) via Olofström 
Olofström Bussterminalen kl: 04.50 
Bromölla Bellas Place kl: 05.20 
Kristianstad Volvo Hammar kl: 05:40 
Lund Circle K (Lund Södra) kl: 06.40 

 

   

  Vår ordinarie Bordershopresa Pris: 500:- 

Direktresa med tidigare hemkomst  Pris: 600:- Direktresa med tidigare hemkomst Pris: 600:- 

Nu 4 
linjer! 

Ullared - Linje 3 via Malmö 
Hörby Busstationen kl:  06.00 
Gårdstånga St: 1 E22 kl: 06.20 
Lund Circle K Lund Södra kl: 06.50 
Malmö Mobilia Cronquists Gata vid 
Medeon kl: 07.20 
 

  

Ullared - Linje 2 via Sölvesborg 
Sölvesborg Stadshotellet Jvg kl: 05.50 
Bromölla Biblioteket kl: 06.05 
Kristianstad Sommarlust kl: 06.30 
Kristianstad Mio Möbler kl: 06.40 
Vinslöv Gamla Macken Riksväg 21 kl: 06.55 
Hässleholm Grönängsplan/Västertorg kl: 07.15 

  Pris: 240:-/person!  Pris: 240:-/person!  Pris: 240:-/person! 

 

 

Nyheter!

-Nu kan vi erbjuda fördelaktiga Europeiska ERV reseförsäkringar.

I samarbete med Resurs Bank erbjuder vi nu möjligheten till delbetalning av din resa.

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet. Våra resevillkor finns på vår NYA hemsida!
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Följ med till ljuvliga Öland och var med om firandet 
av HKH Kronprinsessans födelsedag. Vi gör även  

ett intressant besök på Kalmar Slott! 
 

Öland – HKH Kronprinsessans födelsedag, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 14 juli      
 

Pris: fr. 2 695:-/person 
 

I priset ingår: Bussresa, en natt med del i dubbelrum 
på Hotell Kalmarsund, frukost dag 2, entré till Kalmar 
Slott, reserverade sittplatser på Victoriadagen, middag 
på Ekerum Resort, lunch inkl. dryck på Park Hermina. 

 

 

 

 

 

En miniweekend med dans till levande musik, god 
mat & prisvärd shopping. Vi bor på IFA Ferien 

centrum Südstrand med fantastiskt läge vid havet! 
 

Dans- och shoppingresa till Burg, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018:  
10/3, 24/3, 7/4, 14/4, 17/11, 1/12 

 

Pris fr. 1 495:-/person 
 

I priset ingår: Bussresa, bro-, väg- & färjeavgifter, en 
natt med del i dubbelrum på IFA Burg, middag & dans till 
levande musik, frukostbuffé dag 2, möjlighet till shopping 
på Nielsen´s Discount & Bordershop, max 50 kg/person. 

 

 

 

 
 
 

Efter höstens succé med ”TUR för en dag” 
planerar vi att köra till fler nya och 

intressanta besöksmål!  
 

-Håll utkik i brevlådan, dagstidningen samt på 
vår NYA hemsida, för aktuella avgångar! 

 

www.kristianstadbuss.se     
www.beltontravel.se 

 

 

 

 

 

 
 

En miniweekend med vinprovning, god mat och 
prisvärd shopping. Vi bor på centralt belägna 

Wisser´s Hotel i Burg! 
 
 

Burg Centrum – Vinprovning & shopping, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018:  
9/3, 28/4, 5/5, 29/9, 27/10, 23/11, 7/12 

 

Pris fr. 1 595:-/person 
 

I priset ingår:  Bussresa, bro-, väg- & färjeavgifter, en 
natt med del i dubbelrum på Wisser´s Hotel, Burg, 
vinprovning med Nielsen´s, middag dag 1, frukost dag 2, 
möjlighet till shopping max 50 kg/person. 

 

 

 

 

 
 
En prisvärd resa med bra shoppingmöjligheter och 

härliga upplevelser. Vi bor på Die Kleine Sonne i 
centrum nära restauranger och nöjesliv! 

 
 

Miniweekend i Rostock, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 7 april, 20 oktober  
 

Pris fr. 1 395:-/person 
 

I priset ingår: Bussresa, väg, bro & färjeavgifter, en natt 
med del i dubbelrum på Hotel Die Kleine Sonne i 
Rostock, frukost dag 2, tid för shopping på Citti i 
Rostock, möjlighet till shopping, max 50 kg/person. 

 
 
 
 
 
 

Följ med på en unik resa till Oberammergau i Bayern! 
Historien om Passionsspelen sträcker sig ända tillbaka 
till 1633, då invånarna i den lilla byn Oberammergau i 
tyska Bayern drabbades av pesten. Man lovade då att 
om man skonades skulle man var tionde år uppföra ett 

spel om Jesu Kristi lidande, ett löfte som infriades första 
gången året därpå. År 2020 kommer Passionsspelen på 

nytt att äga rum. Spelen lockar resenärer från hela 
världen och förfrågningar om biljetter är långt större än 
tillgången. På vår resa gör vi även spännande utflykter i 
området. Resan är under planering. Program utkommer 

i slutet av 2018. Tänk på att efterfrågan är stor! 
  

Välkommen med din intresseanmälan redan nu! 

 

Nyhet! 
Oberammergau, Passionsspelen,  

 

7 dagar augusti, 2020 

NYH
ET!
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Följ med på en underbar Stockholmstripp! Vi 
kommer att få tid till både avkoppling, god mat, 

sightseeing, shopping och Björn Skifs fantastiska 
show på Skansen - Bitar ur mitt liv! 

 
 

Stockholm – Skifs, Bitar ur mitt liv, 3 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 31 augusti 
 

Pris: fr. 3 750:-/person 
 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, två nätter med 
del i dubbelrum på Clarion Hotel Amaranten, Stockholm, 
frukost dag 2 & 3, showbiljett, stadsrundtur, reseledare.. 

• ● Stadsrundtur 

• ● Reseledarservice 

 

 

 

 

 

 
 

Följ med på en härlig resa till Göteborg och en 
skrattfest till Macken av och med Galenskaparna 
och After Shave. Roy och Roger har en dröm, ett 

hopp, ett liv en mack tillsammans! 
 

Göteborg – Macken & shopping, 2 dagar! 

Avresedatum 2018: 16 mars     Pris fr. 1 950:-/person 
 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, en natt med 
del i dubbelrum på Scandic Opalen Göteborg, frukost 
dag 2, teaterbiljett till Macken på Lorensbergsteatern, 
stadsrundtur, reseledarservice. 

 

 

 

 

 

Glöm bort vardagens stress och följ med på en 
underbar tripp till Göteborg! Vi kommer att få tid till 
både avkoppling, god mat, sightseeing, shopping 

och den berömda musikalen! 
 

The Phantom of the Opera, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 16 mars, 6 april, 4 maj  
  Pris fr. 1 950:-/person 

 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, en natt med 
del i dubbelrum på Scandic Opalen Göteborg, frukost 
dag 2, musikalbiljett till The Phantom of the Opera på 
Göteborgs Operan, stadsrundtur, reseledarservice. 

 

 

 

 

 
 
 

En riktig godbit för skrattlystna serveras när 
jubileerna sätter festprägel på Fredriksdal. Eva 

Rydberg gör sin 25:e uppsättning som teaterchef 
och firar 60 år som artist! 

 

Fredriksdalsteatern i Helsingborg, 1 dag! 
 

Avresedatum 2018: 28 juli, 5 augusti, 18 augusti  
 

Pris: 825:-/person 
 
I priset ingår: Resa i modern turistbuss, revybiljett till 
Fredriksdalsteatern. 

 

 

 

 
 

I Stockholm finns allt och lite till. Strosa runt i gamla 
stan, gå på museum, njut av folkvimlet från en 

uteservering eller besök någon teater, valet är ditt! 
 

Stockholm - På egen hand, 3 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 31 augusti 
 

Pris: fr. 2 950:-/person 
 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, två nätter med 
del i dubbelrum på Clarion Hotel Amaranten, Stockholm, 
frukost dag 2 & 3, stadsrundtur, reseledarservice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ge dig tid och följ med på en underbar tripp till 
Göteborg och ta del av allt som staden har att 

erbjuda. Kanske även ett besök på Liseberg lockar? 
 

Göteborg - På egen hand, 2 dagar! 
 

Avresedatum 2018: 16 mars, 6 april, 4 maj 
 

Pris: fr. 1 250:-/person 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, en natt med 
del i dubbelrum på Hotell Scandic Opalen i Göteborg, 
frukost dag 2, stadsrundtur, reseledarservice. 
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Holland är starkt förknippat med blommor och framförallt med tulpaner. Våren är en fantastisk 
upplevelse för alla blomsterälskare, men landet har också mycket annat intressant att bjuda på.

Dag 1 – Hilversum (80 mil)
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron 
och åker genom Danmark till färjan 
Rödby – Puttgarden. Väl framme i 
Tyskland får vi möjlighet att äta lunch 
och fortsätter sedan resan. Genom 
bussfönstret njuter vi av vårens grönska 
som blir mer påtaglig ju längre söderut 
vi kommer. Under eftermiddagen 
stannar vi för fikapaus på lämplig plats. 
Så småningom rullar vi in i Holland och 
anländer sen kväll till vårt hotell i 
Hilversum.  Efter incheckning väntar en 
gemensam middag i restaurangen.

Dag 2 – Volendam (18 mil)
Efter frukost åker vi till det idylliska 
fiskeläget Volendam och gör ett besök i 
det intressanta museet. Vi kommer även 
att göra ett besök hos en ost- och 
träskotillverkare, där vi får en inblick i 
tillverkningen av dessa nederländska 
symboler. På hemresan passerar vi 
Hoorn, Enkhuizen och kör över den 28 
km långa vallen till Lelystad och tar oss 
därifrån vidare till Hilversum. 

Dag 3 – Keukenhof (14 mil)
Efter en stärkande frukost samlas vi i 
bussen för att idag få möta våren. 
Tillsammans med turister från hela 
världen besöker vi det som lär vara 
världens mest fotograferade plats, 
Keukenhof. Här njuter vi av underbara 
omgivningar med slingrande stigar, 
porlande bäckar, fridfulla dammar, mer 
än 2 700 träd och fler blommor än vi 
någonsin har sett på samma plats. Här 
planteras mer än 7 miljoner blomster-
lökar varje år. På vägen hem stannar vi 
hos en lökförsäljare där man kan låta 
inspirationen och fantasin flöda. Framåt 
eftermiddagen kör vi tillbaka till vårt 
hotell och samlas lite senare för middag.

Dag 4 – Amsterdam (8 mil)
Idag ska vi besöka världsmetropolen 
Amsterdam. Runt om i staden finns det 
otaliga kanaler och vattendrag. Längs 
kanalerna ligger hus som är betydligt 
högre än vad de är breda. Till stadens 
atmosfär bidrar även de 700 000 cyklar 
som flitigt används för att ta sig fram. I 
Amsterdam gör vi först en kanaltur och 
får se staden från en annan vinkel. Efter 
båtturen går vi en stadsvandring med 
vår reseledare och sedan blir det även 
tid att utforska staden på egen hand. I
Amsterdam finns museum i mängder, 
uteserveringar, vackra miljöer i överflöd 
och gott om bra tillfällen för shopping -
möjligheterna är oändliga. På kvällen 
äter vi middag på vårt hotell.

Dag 5 – Hemresa (80 mil)
Efter frukosten lämnar vi Hilversum. 
Med en resväska full av minnen och 
härliga upplevelser sätter vi oss i 
bussen och styr kosan norrut. Bara för 
att vi är på väg hem betyder det inte att 
semestern är slut, den fortsätter hela 
vägen till hemorten. Färden går genom 
det flacka nederländska landskapet, det 
kuperade tyska och så småningom 
kommer vi upp till det tyska 
kustlandskapet. I Tyskland stannar vi för 
lunch innan vi når Puttgarden där vi skall 
ta färjan över till Rödby. Resan går 
vidare genom Danmark med fortsatt 
färd på kvällen till våra hemorter. 

Hotell
Tulip Inn Media Park Hilversum*** är
beläget endast 700 meter från centrum. 
www.tulipinnhilversum.nl 

*Med reservation för tryckfel och
ändringar!

Pris: 5 495:-/person 
Enkelrumstillägg: 945:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss

● Bro, väg & färjeavgifter

● Fyra nätter med del i dubbelrum 
på Tulip Inn Media Park Hilversum

● 4 middagar

● 4 frukostar

● Besök i Volendam, entré till 
muséet 

● Besök hos en ost- och 
träskotillverkare

● Entré till blomsterparken 
Keukenhof

● Kanaltur och stadsrundtur till fots 
i Amsterdam

● Möjlighet till shopping

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 april

Färgsprakande blomsterresa till Holland, 5 dagar! 
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Följ med på en upplevelserik vandringsresa till Mallorca, en fantastisk ö med ett ljuvligt klimat. 
Under våra vandringar får vi njuta av det omväxlande landskapet med spektakulära och 
oförglömliga vyer. Vi blandar vandring med salta bad och njuter av den härliga spanska 

atmosfären. Mallorca är ett paradis för vandrare.

Dag 1 – Mallorca
Vi åker buss till Kastrup för att ta 
morgonflyget (SAS) till Palma de 
Mallorca. Flygtiden är ca 3 tim. I Palma 
väntar transferbussen som ska ta oss 
de ca 3 milen till Hotel Sunna Park i 
Paguera. Efter incheckning finns det tid 
att utforska orten på egen hand. 
Paguera är en omtyckt badort med tre 
fina sandstränder och det finns ett stort 
utbud av butiker och restauranger. På 
kvällen samlas vi och äter gemensam 
middag på hotellet.  

Dag 2-6 – Vandring, sol & bad
Vi kommer att blanda härliga 
vandringar med sol och bad. Dagarna 
för respektive vandringar bestäms på 
plats. Vi äter frukost och middag på 
hotellet. En av dagarna har vi en 
vandringsfri dag som är fri för egna 
upptäckter.  Njut av sol och bad eller 
varför inte göra en utflykt till Palma. 

Vandringar
Deià – Sóller med tågresa (ca 10 km, 
enkel) Vi börjar vår vandring i den 
vackra bergs- och konstnärsbyn Deià 
och går på stenstigar genom olivlundar 
och gör en avstickare till den lilla 
havsbukten Cala de Deià. Vi fortsätter 
vandringen med hav på ena sidan och 
branta berg på den andra till Sóller där 
vandringen avslutas med en liten 
tågresa till Port de Sóller.

Orient – Alaro Castle (ca 9,5 km, 
enkel) Vandringen börjar i Orient mot 
Alaró. Vi når 800 m. över havet som kan 
verka brant men i själva verket är detta 
en bekväm vandringsled med fantastisk 
utsikt. Från fästningen kan vi även se 
Palma och Alcudias havsvikar. 

Esporles – Banyalbufar (ca 8 km, 
enkel) Denna vandringsled börjar i byn 
Esporles. Vandringen är vacker och 
enkel och tar oss genom ek- och 
olivträdslundar med havsutsikt till och 
från. När vi når byn Banyalbufar är vi 
omgivna av de traditionella odlings-
terrasserna som är så typiska för 
Mallorcas landsbygd. 

Mirador de ses Barques – Cala Tuent 
(ca 12-13 km, medelsvår)  
Vi börjar vandringen strax utanför Sóller 
i ett öppet landskap med odlingsmark 
och olivlundar.  Vi tar oss ner i en djup 
dal kantad av odlingsterrasser och 
kommer till Finca d`Avall där vi gör en 
paus innan vi fortsätter vidare på en 
brantare väg. Denna kustliga och 
steniga vandringsled har varierande 
och spektakulära vyer. 

Vandringskängor är ett måste – för din 
säkerhet och bekvämlighet! Ta gärna 
med vandringsstavar. 

Dag 7 – Hemresa
Efter frukost checkar vi ut från hotellet 
och åker till flygplatsen för avresa före 
lunch. På Kastrup väntar vår buss för att 
ta oss till våra hemorter efter en resa 
med många och oförglömliga minnen.

Hotell
Sunna Park, Paguera är beläget med
ca 5 min. promenad från stranden. Här 
finns både inom- och utomhuspool. Det 

är nära till shopping, restauranger och 
kvällsunderhållning.
www.seramarhotels.com

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 11 995:-/person 
Enkelrumstillägg 1 495:-

I priset ingår:
● Bussresa Kastrup t/r

● Bro- och vägavgifter

● Flygresa med SAS Köpenhamn-
Palma de Mallorca t/r inkl. 
flygskatter

● Bussresa flygplatsen Palma-
hotellet t/r

● 6 nätter med del i dubbelrum på 
Hotel Sunna Park, Paguera

● 6 middagar

● 6 frukostar 

● Lokalguide och busstransfer 
under fyra vandringsdagar

● Tågresa Soller–Port de Soller t/r

● Reseledarservice 

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 201 8
5maj

Vandring på Mallorca, 7 dagar! 
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Berlin är en fantastisk stad att besöka oavsett om du är intresserad av historia, kultur eller 
nöjesliv. Vi bor centralt vid Alexanderplatz med butiker, restauranger och många sevärdheter på 

gångavstånd. Sista kvällen avrundas med middag och härlig musik på Hofbräu Wirtshaus. 
Följ med och upptäck en huvudstad som överraskar!

Dag 1 – Berlin (40 mil)   
Vi åker ut via Öresundsbron, genom 
Danmark till färjan Gedser – Rostock. 
Under överfarten som tar ca 2 timmar 
får vi möjlighet att äta lunch. Från 
Rostock fortsätter vi söderut och 
kommer fram till vårt hotell i centrala 
Berlin sen eftermiddag. Kvällen är fri att 
utforska stadens stora utbud av 
restauranger. 

Dag 2 – Stadsrundtur 
Dagen inleds med en god frukostbuffé 
och sedan samlas vi för att göra en 
guidad bussrundtur i Berlin. Vi gör en 
omfattande rundtur och får bland annat
se välkända sevärdheter, så som den
ståtliga stadsporten Brandenburger
Tor, gränsövergången Checkpoint 
Charlie, paradgatan Unterden Linden,
Gedächtniskirche, Riksdagshuset med 
glaskupolen och mycket mer. Sedan 
har vi resten av dagen att se och 
uppleva Berlin på egen hand. 

Dag 3 – Berlin 
Efter frukost har vi en heldag att 
utforska Berlin på egen hand.  Varför 
inte ta en tur upp i TV-tornet där man 
kan njuta av en oslagbar utsikt över 
staden. Ett besök på ett av Europas 
största varuhus, KaDeWe är ett måste 
för den shoppinglystne, missa inte att 
besöka livsmedelsavdelningen. För den 
som är intresserad av historia och 
museum finns det mycket att välja 
mellan. Berlin har mer än 170 museum. 

Varför inte besöka museiön, som ligger 
nära vårt hotell. Här finns fem unika
museer, bl a. Pergamonmuseet med 
spännande arkeologiska samlingar. På 
kvällen samlas vi för en trevlig kväll 
med trerätters middag och musik i äkta 
bayerskt gemyt på Hofbräu Wirtshaus, 
som ligger på gångavstånd från vårt 
hotell. 

Dag 4 – Hemresa (40 mil)
Efter frukosten lämnar vi Berlin och 
åker mot Rostock. Här gör vi ett kortare 
stopp för shopping i någon prisvärd 
gränsbutik innan vi checkar in på 
Scandlines färja till Gedser. Vi fortsätter 
resan genom Danmark och åker tillbaka 
till Sverige via Öresundsbron.

Hotell
Park Inn by Radisson, Berlin**** 
centralt beläget vid Alexanderplatz. 
www.parkinn-berlin.de/en/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

 

Pris: 3 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 945:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter

● Tre nätter med del i dubbelrum 
på Park Inn by Radisson 

● Frukost dag 2, 3 & 4

● Trerätters middag med musik på 
Hofbräu Wirtshaus 

● Stadsrundtur i Berlin

● Möjlighet till shopping max 25 
kg/person

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
10 maj
11 oktober

Äkta bayerskt 
gemyt på Hofbräu 

Wirtshaus!

Fascinerande Berlin, 4 dagar! 
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Berlin är en fantastisk stad att besöka oavsett om du är intresserad av historia, kultur eller 
nöjesliv. Vi bor centralt vid Alexanderplatz med butiker, restauranger och många sevärdheter på 

gångavstånd. Sista kvällen avrundas med middag och härlig musik på Hofbräu Wirtshaus. 
Följ med och upptäck en huvudstad som överraskar!

Dag 1 – Berlin (40 mil)   
Vi åker ut via Öresundsbron, genom 
Danmark till färjan Gedser – Rostock. 
Under överfarten som tar ca 2 timmar 
får vi möjlighet att äta lunch. Från 
Rostock fortsätter vi söderut och 
kommer fram till vårt hotell i centrala 
Berlin sen eftermiddag. Kvällen är fri att 
utforska stadens stora utbud av 
restauranger. 

Dag 2 – Stadsrundtur 
Dagen inleds med en god frukostbuffé 
och sedan samlas vi för att göra en 
guidad bussrundtur i Berlin. Vi gör en 
omfattande rundtur och får bland annat
se välkända sevärdheter, så som den
ståtliga stadsporten Brandenburger
Tor, gränsövergången Checkpoint 
Charlie, paradgatan Unterden Linden,
Gedächtniskirche, Riksdagshuset med 
glaskupolen och mycket mer. Sedan 
har vi resten av dagen att se och 
uppleva Berlin på egen hand. 

Dag 3 – Berlin 
Efter frukost har vi en heldag att 
utforska Berlin på egen hand.  Varför 
inte ta en tur upp i TV-tornet där man 
kan njuta av en oslagbar utsikt över 
staden. Ett besök på ett av Europas 
största varuhus, KaDeWe är ett måste 
för den shoppinglystne, missa inte att 
besöka livsmedelsavdelningen. För den 
som är intresserad av historia och 
museum finns det mycket att välja 
mellan. Berlin har mer än 170 museum. 

Varför inte besöka museiön, som ligger 
nära vårt hotell. Här finns fem unika
museer, bl a. Pergamonmuseet med 
spännande arkeologiska samlingar. På 
kvällen samlas vi för en trevlig kväll 
med trerätters middag och musik i äkta 
bayerskt gemyt på Hofbräu Wirtshaus, 
som ligger på gångavstånd från vårt 
hotell. 

Dag 4 – Hemresa (40 mil)
Efter frukosten lämnar vi Berlin och 
åker mot Rostock. Här gör vi ett kortare 
stopp för shopping i någon prisvärd 
gränsbutik innan vi checkar in på 
Scandlines färja till Gedser. Vi fortsätter 
resan genom Danmark och åker tillbaka 
till Sverige via Öresundsbron.

Hotell
Park Inn by Radisson, Berlin**** 
centralt beläget vid Alexanderplatz. 
www.parkinn-berlin.de/en/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

 

Pris: 3 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 945:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter

● Tre nätter med del i dubbelrum 
på Park Inn by Radisson 

● Frukost dag 2, 3 & 4

● Trerätters middag med musik på 
Hofbräu Wirtshaus 

● Stadsrundtur i Berlin

● Möjlighet till shopping max 25 
kg/person

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
10 maj
11 oktober

Äkta bayerskt 
gemyt på Hofbräu 

Wirtshaus!

Fascinerande Berlin, 4 dagar! 

Danska Aerø är en tre mil lång ö belägen längst ner i det sydfynska havet. Ön lockar med golfspel 
på en av Danmarks vackraste belägna seaside-banor. Aerø golfbana har ett unikt läge vid 

Skoldjnæes Fyr omgärdad av hav på tre sidor.

Dag 1 – Aerø (33 mil)
Vi åker tidig morgon och reser via 
Öresundsbron, och Stora Bältbron till 
Fyn. Vi gör en kort paus på lämplig plats 
innan vi kommer fram till Svendborg för 
att ta färjan över till Aerø. Båtturen tar 
cirka 75 minuter och går genom den 
vackra danska övärlden. Väl framme i 
Ærøskøbing åker vi direkt till en 
restaurang där vi bjuds på pizzabuffé 
inkl. en dryck. Vi fortsätter sedan till 
golfbanan där vi har vår första starttid 
bokad kl. 13.30. Direkt efter rundan 
åker vi den korta sträckan till vårt hotell 
i Marstal, ca 20 minuter. Efter 
incheckning äter vi gemensam middag 
på hotellet. 

Dag 2 – Golf, bryggeribesök 
Vi åker till golfbanan direkt efter frukost 
och har vår första starttid kl. 08.30. Vi 
spelar vår andra runda och för er som 
vill vara med är det tävlingar varje dag. 
När vi anser oss vara klara med golfen 
och den goda ölen efter rundan åker vi 
till Rise Bryggeri där vi får möjlighet till 
inköp. Om intresse finns kan vi även 
ordna en guidad visning (kostnad 
tillkommer). Här finns även ett café. Vi 
gör ett uppehåll på ca 1 timme. 

Vi fortsätter sedan till Ærøskøbing för 
den som vill stanna kvar där och strosa 
runt på egen hand. Man tar sig själv 
tillbaka till hotellet på ett enkelt sätt då 
det är gratis busstransporter över hela 
ön. På kvällen samlas vi för 
prisutdelning för de två tävlingarna.

Dag 3 – Golf, hemresa (33 mil)
Vi äter en härlig frukost på hotellet 
innan det är dags för vår sista golfrunda 
på Aerø GK med starttid kl. 08.30. Vi 
åker sedan till Ærøskøbing för lite egen 
tid då vi får möjlighet att äta middag 
innan det är dags att ta färjan åter till 
Fyn och Svendborg kl. 17.35. Ombord 
finns ett café för den fikasugne. Väl i 
land kör vi vidare över Stora Bältbron, 
Öresundsbron och är åter på svensk 
mark vid 22 -tiden.

Hotell
Från Aerø Hotel, Marstal är det ca 10 
minuters promenad till stranden, resp. 
till centrala Marstal. Rummen är rymliga 
med dusch (bad i familjerummen), TV 
och gratis wi-fi. På hotellet finns bl.a. 
swimmingpool, biljardrum och cykelut-
hyrning. Bar- och restaurang. Det 
erbjuds gratis buss med täta avgångar, 
direkt utanför hotellet.
www.aeroehotel.dk

Golfbana Aerø GK, www.aeroegolf.dk
18 håls golfbana med unikt läge vid 
Skoldjnæes Fyr omgärdad av hav på 3 
sidor. Det är havsutsikt från samtliga 
greener. De första 9 hålen ligger på 
sydsidan av Aerø och de sista 9 på 
nordspetsen av ön. Banan är inte fysiskt 
krävande men bjuder på många 
utmaningar både ut och hem.

Tävlingar anordnas (mindre kostnad 
tillkommer).

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 4 695:-/person 
Enkelrumstillägg: 500:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, vägavgifter

● Färja Svendborg – Aerø t/r

● 2 nätter med del i dubbelrum, 
Aerø Hotel

● 1 lunch (pizzabuffé) inkl en 
dryck dag 1

● Middag dag 1 & 2

● Frukost dag 2 & 3

● 3 greenfee på Aerø golfbana

● Förbokade starttider

● Golfvärd Maria Rehn, Fore Golf

Hållplatser: 
Sölvesborg, Kristianstad, Malmö.

Avresedatum 2018
11 maj
21 september

Golfresa till  Aerø, 3 dagar! 
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Följ med på en resa utöver det vanliga med boende på anrika slott Schlemmin. Det är vackert 
beläget och man kan drömma sig tillbaka till dess glanstid. Vi kommer att göra trevliga, 

minnesvärda utflykter samt äta och dricka riktigt gott!

Dag 1 – Schlemmin (25 mil)
Avresa på morgonen för resa till 
Trelleborg där färjan till Sassnitz väntar. 
Ombord passar vi på att äta en
gemensam frukostbuffé och sedan har 
vi gott om tid att njuta av överfarten och 
kan shoppa till sjöpriser. Vid lunchtid är 
vi framme i Sassnitz och kör till Bergen 
där vi gör ett kort stopp för shopping på 
REAL. Här får vi även möjlighet att äta 
lunch. Sedan fortsätter vi vidare över 
Rügen genom vackra landskap till 
kejsarstaden Tribsees. Sista etappen 
går via Badsulze och Marlow till 
Schlosshotel Schlemmin i riktigt härliga 
omgivningar. Efter incheckning samlas 
vi för att göra en skogstur med häst och 
vagn. Vi bjuds även på en öl eller ett glas 
vin. På kvällen samlas vi och äter en 
delikat välkomstmiddag på slottet.

Dag 2 – Båttur med hjulångaren 
”River Star”
Efter en stärkande frukost lämnar vi vårt 
hotell för en trevlig utflykt. Vi besöker
bland annat bärnstensstaden Ribnitz-
Damgarten. Vårt nästa mål är Zingst.
Härifrån ska vi göra en nostalgisk båttur 
med hjulångaren River Star. Ombord 
finns det möjlighet att köpa dryck och 
mat. Efter båtturen återvänder vi till 
”vårt” slott via Ahrenshoop och Wustrow. 
På kvällen äter vi gemensam middag på 
slottet.

Dag 3 – Hemresa (30 mil)
Vi lämnar Schlemmin på morgonen för 
att resa till Rostock. Vi åker på mindre 
vägar och passerar bland annat
Dettmansdorf och Sanitz. I Rostock får 
vi möjlighet till prisvärd gränshandel 
innan det är dags att ta färjan till Gedser. 
Vi fortsätter genom Danmark tillbaka till 
Sverige efter några minnesvärda dagar i 
härlig slottsmiljö.

Hotell
Park- und Schlosshotel Schlemmin är 
ett slott från mitten av 1850-talet, 
renoverat 2002. Rummen är trevligt 
inredda med dubbelsäng, skrivbord, 
sittmöjligheter och moderna badrum. 
Hotellet har två restauranger, en vinbar, 
ett café med historisk inredning och ett 
stort sortiment av bakverk och andra 
godsaker. Skiner solen kan man sitta på 
den härliga terrassen och bara njuta.
http://schlosshotel-schlemmin.de

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

 

Pris: 3 195:-/person 
Enkelrumstillägg: 325:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter 

● Två nätter med del i dubbelrum på 
Park- und Schlosshotel  Schlemmin

● Middag dag 1 & 2

● Frukost dag 1, 2, & 3

● Skogstur med häst och vagn inkl. 
en öl eller ett glas vin

● Båtresa ”Boddenrundfart” med 
hjulångaren "River Star"

● Möjlighet till shopping (25 kg/p)

● Reseledarservice 

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, **Växjö, 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 
Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
24 maj

Schlemmin - Förtrollande slottsresa, 3 dagar! 

 

 

 

 

 

 

I samarbete med Resurs Bank erbjuder vi nu möjligheten att delbetalning av din resa. 

-Ring för mer information. 

I samarbete med Resurs Bank erbjuder vi nu möjligheten till delbetalning av din resa.
– Ring för mer information.
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Den gyllene staden vid Moldau, en resa för dig som vill upptäcka en av Europas vackraste städer.

Prag är en fantastisk stad att besöka med många fina gamla byggnader, krokiga gränder och 
välkända besöksmål som Karlsbron, Gamla stans torg och Pragborgen.

Dag 1 – Prag (82 mil)
Från hemorten åker vi via Malmö och 
över Öresundsbron. Vår resa går vidare 
genom Danmark och via färjan Gedser 
– Rostock. Vi fortsätter resan söderut 
och vidare in i Tjeckien mot Prag. Vi gör 
stopp för fika och bensträckare på 
lämplig plats under resans gång. Vi får 
möjlighet till middag på något värdshus 
längs vägen innan ankomst till hotellet 
sent på kvällen.

Dag 2 – Stadsvandring, båtresa
Efter frukosten börjar vi med en kort 
bussresa till Pragborgen som vakar över 
staden från lillsidan och St. Vitus-
katedralen. Här ligger även barock-
kvarteren Malá Strana, med slingrande, 
smala gator, vackra hus och praktfulla 
palats. Vi fortsätter med en guidad 
stadsvandring bland Prags sevärdheter. 
Bekväma skor rekommenderas för i 
Prag tar vi oss enklast fram till fots! Vi 
promenerar över Prags äldsta bro 
Karlsbron med sina barockstatyer, till 
Gamla stan och ser bland annat
Rådhuset med det astronomiska uret 
och Tynkyrkan med Tycho Brahes grav. 
På eftermiddagen får vi egen tid. På 
kvällen samlas vi för att göra en trevlig 
båttur på Moldau på ca 2 timmar. Vi 
bjuds på middagsbuffé, aperitif och 
musik samtidigt som vi ser Prags 
sevärdheter från vattnet.

Dag 3 – Prag på egen hand
Vi äter frukost på hotellet och sedan står 
dagen till fritt förfogande att utforska 
Prag på egen hand. Besök gärna ett av 
de många museerna, passa på att 
shoppa eller bara njut av atmosfären. 

Dag 4 – Bryggeribesök, U Fleku
Efter frukosten tillbringas en stor del av 
dagen på egen hand. Sen eftermiddag 
samlas vi igen för ett bryggeribesök på 
U Fleku i Prag (guidad visning inkl. 1 öl 
& souvenir). Detta är den mest berömda 
ölhallen och är bland annat känd för sitt 
mörka öl. U Fleku består av ett antal 
små och stora rum i gammal stil, en gård 
med utomhusservering och själva 
bryggeriet finns beläget i källaren. Vi 
avnjuter även en god middag inkl. en öl,
innan vi tar oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 5 – Hemresa (82 mil)
Efter frukost checkar vi ut och lämnar 
Prag och Tjeckien för denna gång. Vi 
passerar den tyska huvudstaden Berlin 
på väg till Rostock där vi ska ta färjan 
över till Danmark. Ombord får vi 
möjlighet att äta middag. Vi kör genom 
det danska landskapet och via 
Öresundsbron är vi snart hemma igen.

Hotell
Jurys Inn, Prague, ligger mitt emot 
tunnelbanestationen Florenc, 20 min. 
promenad från Gamla stans torg och det 
tar 5 minuter med tunnelbanan från 
Vaclavplatsen. Gratis te och kaffe på 
rummet. Snacks, bakverk och kaffe att 
ta med erbjuds hela dagen i kaffebaren 
på hotellet. www.jurysinnprague.com/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar! 

Pris: 5 495:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 775:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- och färjeavgifter

● 4 nätter med del i dubbelrum på 
Jurys Inn Prague

● Frukost dag 2-5

● Båttur på Moldau inkl. 
middagsbuffé, aperitif, musik-dag 2

● 3-rätters middag inkl. 1 öl på U 
Fleku-dag 4

● Bryggeribesök inkl. 1 öl & 
souvenir

● Guidad stadsvandring med 
svensktalande lokalguide

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

.

Magiska Prag, 5 dagar! 

Avresedatum 2018
27 maj
16 september
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Upplev två nordiska huvudstäder och en skön avkopplande kryssning med DFDS moderna 
kryssningsfartyg mellan Köpenhamn och Oslo. Varmt välkommen ombord!

Dag 1 – Köpenhamn        
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron 
och kommer fram till Köpenhamn på 
eftermiddagen. Vi checkar in på DFDS 
fina fartyg och går ombord. Klockan
16.30 avgår båten och det blir en fin tur 
genom Öresund via Ven längs den 
skånska kusten innan det är dags för 
middag. Vi äter en god middagsbuffé 
med mycket skaldjur och annat gott. 
Sedan roar vi oss med allt det goda som 
erbjuds ombord, shopping, dans, 
underhållning av trubadur, wellness 
med mera.

Dag 2 – Oslo 
Vi startar med en stor frukostbuffé och 
får sedan möjlighet att njuta av resan 
genom Oslofjorden från första parkett. 
Klockan 09.45 är vi framme i Oslo. Vi kör 
en rundtur och får bland annat se den 
nya Operan, Vigelandsparken och 
Akers Brygge. Under eftermiddagen får 

vi lite egen tid att njuta av folklivet på 
Oslos paradgata Karl Johann, innan 
det är dags att återvända till båten som 
avgår klockan 16.30. Ombord väntar en 
delikat 2-rätters middag i à la carte 
restaurangen och därefter är det fritt att 
ta del av alla nöjen ombord. 

Dag 3 – Köpenhamn, hemresa
Vi äter en härlig sjöfrukost ombord 
medan vi seglar längs med den fina 
skånska kusten på väg mot 
Köpenhamn dit vi ankommer klockan
09.45. Vi kör en rundtur i ”Dronningens 
by” och får sedan lite egen tid på 
Ströget och lunchmöjlighet. Lite senare 
på eftermiddagen lämnar vi Köpen-
hamn och åker tillbaka till Sverige via 
Öresundsbron. Vi är åter vid våra
respektive hemorter på kvällen. 

Rederi: DFDS www.dfds.se

                                                                                    

 

Pris: 1 995:-/person 

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter 

● Kryssning, logi i tvåbäddshytt 
insides

● Middagsbuffé inkl. 1 dryck dag 1

● 2-rätters middag ink. 1 dryck dag 2

● Frukost dag 2 & 3

● Stadsrundtur i Oslo & Köpenhamn

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge,**Växjö 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 
Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 maj
2 september

Kryssning med DFDS Köpenhamn – Oslo, 3 dagar! 

 

Tillägg:
Enkelhytt insides 300:-
Enkelhytt utsides 400:-

Tvåbäddshytt utsides 200:-/pers

 

 

 

OBS! Giltig fotolegitimation krävs på resan (id-kort, körkort eller pass).
 

Ring vardagar 9:00–17:00 för bokning & mer information
eller boka dygnet runt på vår hemsida!

044 - 12 40 65 • 040 - 630 01 08 • 042 - 617 60 00
www.kristianstadbuss.se • www.beltontravel.se
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Upplev två nordiska huvudstäder och en skön avkopplande kryssning med DFDS moderna 
kryssningsfartyg mellan Köpenhamn och Oslo. Varmt välkommen ombord!

Dag 1 – Köpenhamn        
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron 
och kommer fram till Köpenhamn på 
eftermiddagen. Vi checkar in på DFDS 
fina fartyg och går ombord. Klockan
16.30 avgår båten och det blir en fin tur 
genom Öresund via Ven längs den 
skånska kusten innan det är dags för 
middag. Vi äter en god middagsbuffé 
med mycket skaldjur och annat gott. 
Sedan roar vi oss med allt det goda som 
erbjuds ombord, shopping, dans, 
underhållning av trubadur, wellness 
med mera.

Dag 2 – Oslo 
Vi startar med en stor frukostbuffé och 
får sedan möjlighet att njuta av resan 
genom Oslofjorden från första parkett. 
Klockan 09.45 är vi framme i Oslo. Vi kör 
en rundtur och får bland annat se den 
nya Operan, Vigelandsparken och 
Akers Brygge. Under eftermiddagen får 

vi lite egen tid att njuta av folklivet på 
Oslos paradgata Karl Johann, innan 
det är dags att återvända till båten som 
avgår klockan 16.30. Ombord väntar en 
delikat 2-rätters middag i à la carte 
restaurangen och därefter är det fritt att 
ta del av alla nöjen ombord. 

Dag 3 – Köpenhamn, hemresa
Vi äter en härlig sjöfrukost ombord 
medan vi seglar längs med den fina 
skånska kusten på väg mot 
Köpenhamn dit vi ankommer klockan
09.45. Vi kör en rundtur i ”Dronningens 
by” och får sedan lite egen tid på 
Ströget och lunchmöjlighet. Lite senare 
på eftermiddagen lämnar vi Köpen-
hamn och åker tillbaka till Sverige via 
Öresundsbron. Vi är åter vid våra
respektive hemorter på kvällen. 

Rederi: DFDS www.dfds.se

                                                                                    

 

Pris: 1 995:-/person 

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter 

● Kryssning, logi i tvåbäddshytt 
insides

● Middagsbuffé inkl. 1 dryck dag 1

● 2-rätters middag ink. 1 dryck dag 2

● Frukost dag 2 & 3

● Stadsrundtur i Oslo & Köpenhamn

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge,**Växjö 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 
Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 maj
2 september

Kryssning med DFDS Köpenhamn – Oslo, 3 dagar! 

 

Tillägg:
Enkelhytt insides 300:-
Enkelhytt utsides 400:-

Tvåbäddshytt utsides 200:-/pers

 

 

 

OBS! Giltig fotolegitimation krävs på resan (id-kort, körkort eller pass).
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En resa i det vackra alplandskapet med blommor, snöklädda toppar och idylliska byar. Vi bor i 
Bregenz direkt vid Bodensjön. Blomsterön Mainau och en tågresa med den klassiska           

Bernina Express är några av höjdpunkterna på denna resa!

Dag 1 – Göttingen (65 mil)
Avresa på morgonen från våra 
påstigningsorter. Vi lämnar Sverige via
Öresundsbron och åker till Rödby där vi
tar färjan över till Puttgarden. Resan
fortsätter och vi gör paus för lunch och 
fika innan vi når Göttingen och vårt 
övernattningshotell Best Western am 
Papenberg. Vi äter gemensam middag 
på hotellet. 

Dag 2 – Bodensjön (55 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut från
hotellet och fortsätter färden genom det 
tyska landskapet. Under eftermiddagen 
når vi Österrike och är snart framme vid
Bodensjön. Vi får lite egen tid till att 
utforska omgivningarna innan vi samlas 
för en gemensam middag i hotellets 
restaurang.

Dag 3 – Mainau (15 mil)
När vi har njutit av hotellfrukosten åker
vi längs med sjön på den schweiziska 
sidan, till Konstanz och den fantastiska 
ön Mainau. Vi gör även en trevlig båttur 
innan vi åker tillbaka till Bregenz.
Middagen äter vi gemensamt på
hotellet.

Dag 4 – Tågresa+ (32 mil)
Efter en tidig frukost lämnar vi hotellet 
för att ta oss till Chur i Schweiz. Härifrån 
ska vi göra en tågresa med Bernina 
Express. En hänförande tågresa 
genom bergspass, glaciärer, höga 
snöklädda toppar samt grönskande, 
blommande dalar. Vi passerar gränsen 
till Italien och är sedan strax framme vid 

vår slutdestination Tirano. Här får vi tid 
att på egen hand äta en god lunch, 
innan det är dags att åka tillbaka till 
hotellet.

Dag 5 – Bregenz
Efter frukost har vi hela dagen till eget 
förfogande. Fråga gärna reseledaren
om tips på besöksmål. På kvällen 
samlas vi för en gemensam middag.

Dag 6 – Göttingen (55 mil)
På morgonen lämnar vi Bodensjön för 
denna gång. Vi kör norrut och kommer
vid lunchtid fram till Rothenburg ob der 
Tauber. Här strosar vi runt en stund
innan det är dags att köra till Göttingen 
och Best Western Hotel Papenberg för 
middag och övernattning. 

Dag 7 – Hemresa (65 mil)
Efter en god frukost fortsätter vi vår 
hemresa genom det tyska landskapet 
till Puttgarden. Här gör vi ett kort 
uppehåll för shopping innan vi kör 
ombord på färjan som ska ta oss till 
Danmark. Vi är åter i hemorten på 
kvällen efter en minnesvärd resa.

Hotell 
Messmer**** är beläget i orten Bregenz 
vid Bodensjön. Ett hotell med mycket 
bra läge, cirka 3 minuter från strand-
promenaden och nära till shopping. På 
hotellet finns det en uteservering,
restaurang och bar. Här finns även en 
SPA-avdelning med bastu, utlåning av 
cyklar m.m. www.hotel-messmer.at

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

 

Pris: 8 495:-/person 
Enkelrumstillägg 895:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- och färjeavgifter

● 6 nätter med del i dubbelrum

● Middag dag 1-6

● Frukost dag 2-7

● Entré till Mainau

● Båttur på Bodensjön när vi 
lämnar Mainau

● Tågresa med Bernina Express
Chur - Tirano                                 

● Stopp vid passande gränshandel

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
1 juni

Bodensjön med Bernina Express & Mainau, 7 dagar! 
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Längtar du efter blå himmel och soldränkta stränder med underbara bad? Följ med oss på en 

resa till solens, kulturens, matens och vinets land!  
 
Dag 1 – Ingolstadt (94 mil) 
Avresa tidig morgon via Öresundsbron 
och genom Danmark till färjan Gedser – 
Rostock. Dagens etapp är lite längre, 
men i en bekväm buss och med trevliga 
medresenärer går timmarna fort till vårt 
hotell i Ingolstadt.  Vi äter en sen middag 
på vårt hotell.  
 
Dag 2 – Rimini (76 mil) 
Vi äter en härlig frukost och fortsätter 
sedan resan genom det bayerska 
omväxlande landskapet. När vi passerat 
München skymtar vi Alperna för första 
gången. Vi fortsätter in i Alpvärlden och 
tar oss via Innsbruck söderut in i Italien. 
Via Bologna når vi vårt badparadis 

Rimini och hotell Monica, där middagen 
väntar. Under dagen gör vi uppehåll på 
lämpliga platser för välbehövlig lunch 
och några fikapauser. 
 
Dag 3-8 eller 15 – Rimini & utflykter 
Rimini är en av de största och mest 
kända badorterna vid Adriakusten. Den 
breda och långgrunda sandstranden 
lockar med sina färggranna parasoller 
och solstolar. Staden erbjuder bra 
shopping, nöjen och fina sevärdheter. Vi 
njuter av härligt klimat i fantastiska 
omgivningar. Vi erbjuder även trevliga 
utflykter som du kan boka för att få ut det 
mesta möjliga av din vistelse. Frukost 
och goda middagar äter vi på vårt 
trivsamma hotell.  

 
Dag 9 eller 16 – Ingolstadt (75 mil) 
På morgonen säger vi farväl till Rimini 
och påbörjar hemresan. Vi åker norrut 
via Österrike till Ingolstadt för middag 
och övernattning.  
 

Dag 10 eller 17 – Hemresa (94 mil) 
Tidig morgon åker vi vidare genom 
Tyskland till Rostock där vi ska ta färjan 
till Gedser. Vi gör stopp för bensträckare 
och lunch på lämpliga platser under 
resans gång. Via Öresundsbron är vi 
snart tillbaka i Sverige och våra 
respektive hemorter efter en underbar 
och minnesvärd resa till Rimini.  
 

 
 
 

Fortsättning på nästa sida… 
 
 

Sol, sandstrand 
och ljuvligt 

vatten! 

Härliga Italien & Rimini 10 eller 17 dagar! 
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Fortsättning på nästa sida… 
 
 

Sol, sandstrand 
och ljuvligt 

vatten! 

Härliga Italien & Rimini 10 eller 17 dagar! 

 

Utflykter (Bokas och betalas på plats)

Minimum 10 personer för att utflykterna 
ska genomföras. 

Gamla Rimini (2 mil)
En förmiddag tar vi bussen in till Riminis 
gamla stadskärna för att utforska den 
lite närmare. Här finns många 
intressanta sevärdheter, som Augustus 
Triumfbåge och Tiberiusbron och 
dessutom bra shoppingmöjligheter. 
Utflykten ingår i resans pris. 

San Marino (5 mil)
Vi gör en trevlig halvdagsutflykt till San 
Marino. Detta bland bergen högt 
belägna ”miniland” är ett givet utflykts-
mål på vår resa. San Marino är den 
enda kvarvarande av de stadsstater 
som fanns i Italien under medeltiden. 
Idag är San Marino en väl fungerande 
republik med ca 33 000 invånare. 
Staden erbjuder en sagolik stadskärna 
och de små gränderna är ett eldorado 
för shoppinglystna. Pris: 125:-

Santarcangelo & Campo Calcio (40 km)
Vi åker till staden Santarcangelo i 
regionen Romanga. Här börjar vi med 
ett besök på Olivgården Paganelli, som 
är unik i sitt slag och har fått 
utmärkelsen Italiensk Champion samt 
vunnit en Oscar för sina produkter. Vi får 
lära oss hur olivoljan framställs och 
även provsmaka några av deras oljor. 
Sedan åker vi den korta sträckan till 
vingården Case Marcosanti. Vi får en 
presentation av gården, tillverkningen 
och deras olika viner. Vi får en mycket 
elegant provsmakning av några viner 
med hemlagade delikatesser, som bröd, 
färskost och marmelader. Pris: 175:-

Hotell
På hotell Monica i Rimini ingår frukost, 
middag & fritt vin till maten, strandtaxa 
och solstolar på den privata stranden.
Det finns även möjlighet att hyra 
kylskåp. Först till kvarn! Det är ett 
mycket trevligt familjeägt hotell, beläget 
ca 100 meter från stranden. Hotellet har 
delikata frukostbufféer och middags-
menyer som inte lämnar något övrigt att 
önska. Familjen Belli med anställda gör 
allt för att vi ska trivas och få en 
oförglömlig semester i soliga Rimini! 
www.hotelmonicarimini.it

*Med reservation för feltryck och
ändringar i programmet!

Pris: 8 495:-/person
Enkelrumstillägg: 1 195:-

Pris: 11 995:-/person
Enkelrumstillägg: 1 995:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● 9 /16 nätter med del i dubbelrum

● Frukost dag 2-10 (2-17)

● Middag dag 1-9 (1-16)

● Fritt vin till middagarna i Rimini

● Strandavgift inkl strandstol och 
parasoll på Hotel Monicas strand

● Guidad stadsvandring i Rimini

● Reseledarservice

Möjlighet att köpa till utflykter!

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

10 DAGAR
Avresedatum 2018
23 juni, 18 augusti,
25 augusti

För dig som önskar ordna eget boende 
i Rimini!

I mån av plats, går det att boka 
endast bussresa & övernattningshotell 
inkl halvpension på dit- och hemresan!

Pris endast: 4 695:-/person
Enkelrumstillägg: 500:-

17 DAGAR
Avresedatum 2018
18 augusti
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Vi besöker fyra länder och åker genom det vackra nordöstra Polen och de tre spännande 

baltiska staterna. Städerna Gdansk, Vilnius, Riga och Tallinn lockar med sina vackra gamla 
stadsdelar. Vi får möjlighet att shoppa till förmånliga priser i butiker och hantverksbodar. 

 

Dag 1 – Karlskrona (15 mil) 
Avresa från våra påstigningsorter sen 
eftermiddag. På kvällen checkar vi in på 
Stena Lines fina fartyg ”Stena Vision” i 
Karlskrona. Vi samlas i restaurangen 
för att avnjuta den goda middagsbuffén 
inkl. dryck och har sedan kvällen fri att 
njuta av det goda livet ombord.  

 
Dag 2 – Gizycko (30 mil) 
Vi äter frukost ombord innan det är dags 
för avstigning i Gdynia. Vi åker vidare 
med bussen och gör en guidad rundtur 
i det intressanta Trestadsområdet 
Gdynia, Sopot och Gdansk. Väl framme 
i den vackra staden Gdansk gör vi en 
guidad stadsvandring i Gamla stan och 
får bland annat se Gyllene porten, 
Neptunfontänen och den medeltida 
träkvarnen. Sedan får vi lite egen tid 
med lunchmöjlighet.  På eftermiddagen 
fortsätter vi till dagens mål Gizycko och 
Hotel Wodnik med ankomst tidig kväll. 
Vi äter gemensam middag i hotellets 
restaurang. 

 

Dag 3 – Vilnius (30 mil) 
Vi lämnar Gizycko och det natursköna 
området med många sjöar och 
fortsätter resan. Via staden Suwalki 
kommer vi in i Litauen och åker vidare 
mot huvudstaden Vilnius. Under dagen 
gör vi trevliga uppehåll bl.a. för fika och 
lunch. Vi checkar in för två nätter på 
Comfort Hotel LT. Vi äter gemensam 
middag på hotellet.  
 
Dag 4 – Vilnius 
Vi äter frukost och ska sedan utforska 
Vilnius tillsammans med vår lokalguide. 
Vi får se den gamla stadskärnan som är 
en av de största i Europa. Det finns mer 
än 1 500 byggnader i gamla stan, som 
har byggts under flera hundra år i en 
blandning av olika stilar. Vi ser den 
stora avenyn Gedimino Prospekt, TV-
tornet, Presidentpalatset och Klock-
tornet.  Sedan får vi möjlighet till lite 
shopping och strosa runt och njuta av 
omgivningarna på egen hand. På 
kvällen får vi möjlighet att utforska 
stadens utbud av restauranger.  

 
Dag 5 – Riga (30 mil) 
Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och åker vidare till Lettland och 
Riga för två övernattningar. På 
eftermiddagen gör vi en rundtur med en 
lokalguide. Gamla stan ligger mellan 
Pilsetaskanalens vackra grönområde 
och den stora floden Daugava. På långt 
håll syns kyrktornen och vetenskaps-
akademins palats i stalinistisk stil. 

Svenskporten och Frihetsmonumentet 
är några av stadens sevärdheter vi får 
uppleva. Väl inne i Vecrigas oregel-
bundna gatunät hittar vi många 
charmiga restauranger såväl som 
exklusiva butiker. På kvällen äter vi en 
god gemensam middag i hotellets 
restaurang. 
 
Dag 6 – Riga  
Idag har vi hela dagen till eget 
förfogande för shopping och att utforska 
Riga 

 
Dag 7 – Tallinn (31 mil)  
Färden går utmed Rigabukten och i 
Pärnu, sekelskiftets stora estniska 
badpärla, gör vi uppehåll för shopping 
och lunch. Vi fortsätter sedan till Tallinn, 
den gamla Hansastaden Reval, som en 
gång var Sveriges tredje stad. Idag blir 
det middag i egen regi.  
 
Dag 8 – Tallinn  
Vi ägnar hela dagen åt Tallinn. På 
förmiddagen tar en lokalguide med oss 
på en intressant rundtur, som vi gör dels 
med vår buss och dels till fots i den 
medeltida delen av staden. Vi får bland 
annat se den vackra Alexander 
Nevskijkatedralen och det pittoreska 
medeltida torget med Rådhuset. Sedan 
får vi egen tid för lunch och shopping.  
 

Fortsättning på nästa sida… 

Baltikum runt, 9 dagar! 
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Vi ägnar hela dagen åt Tallinn. På 
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får vi egen tid för lunch och shopping.  
 

Fortsättning på nästa sida… 

Baltikum runt, 9 dagar! 
Tidig kväll lämnar vi Tallinn med 
Tallinks fartyg.  När vi har checkat in,
samlas vi i restaurangen för att äta en 
gemensam middagsbuffé. Sedan har vi 
gott om tid att shoppa till förmånliga 
priser och roa oss ombord. 

Dag 9 – Hemresa (60 mil)
Vi anländer till Stockholm på morgonen 
och fortsätter resan söderut. Under 
dagen gör vi uppehåll för lunch och fika. 
På kvällen är vi åter i våra hemorter 
efter en oförglömlig resa med många 
nya intryck. 

Hotell
Hotel Wodnik, Gizycko
Comfort Hotel LT, Vilnius
Radisson Blu Hotel Latvija, Riga
Park Inn by Radisson Central Tallinn

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 7 995:-/person 
Tillägg för enkelhytt/-rum: 2 095:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgifter Karlskrona –
Gdynia, Tallinn – Stockholm

● Vägavgifter

● 2 nätter med del i tvåbäddshytt 
insides

● 6 nätter med del i tvåbäddsrum

● Middag dag 1,2,3, 5 & 8

● Måltidsdryck till middagen dag 1

● Frukost dag 2–8

● Stadsrundtur med lokalguide i 
Gdansk, Vilnius, Riga & Tallinn

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!   

Avresedatum 2018
26 juni

 

Tidig kväll lämnar vi Tallinn med 
Tallinks fartyg.  När vi har checkat in, 
samlas vi i restaurangen för att äta en 
gemensam middagsbuffé. Sedan har vi 
gott om tid att shoppa till förmånliga 
priser och roa oss ombord.  
 

 

 

Dag 9 – Hemresa (60 mil) 
Vi anländer till Stockholm på morgonen 
och fortsätter resan söderut. Under 
dagen gör vi uppehåll för lunch och fika. 
På kvällen är vi åter i våra hemorter 
efter en oförglömlig resa med många 
nya intryck.  
 
Hotell 
Hotel Wodnik, Gizycko 
Comfort Hotel LT, Vilnius 
Radisson Blu Hotel Latvija, Riga 
Park Inn by Radisson Central Tallinn 
 
*Med reservation för feltryck och 
ändringar! 
 
 

 

Pris: 7 995:-/person 
Tillägg för enkelhytt/-rum: 2 095:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgifter Karlskrona –
Gdynia, Tallinn – Stockholm

● Vägavgifter

● 2 nätter med del i tvåbäddshytt 
insides

● 6 nätter med del i tvåbäddsrum

● Middag dag 1,2,3, 5 & 8

● Måltidsdryck till middagen dag 1

● Frukost dag 2–8

● Stadsrundtur med lokalguide i 
Gdansk, Vilnius, Riga & Tallinn

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!   

 
Avresedatum 2018 
26 juni 
 

 
 
 

En resa ska innehålla mycket. God mat, trevliga bekantskaper och 
spännande upplevelser. Allt kan hända på en resa där dagen är 

oskriven redan från början! 
 
 

 
Avresedatum: 23 maj 2018          Pris: 950:-/person 

 

I priset ingår: Resa i modern turistbuss, utflykter och entréer, lunch exkl. dryck, reseledarservice. 
Valuta: Danska kronor. Glöm inte att ta med giltig fotolegitimation! 

Hållplatser: Kristianstad, Tollarp, Hörby, Gårdstånga, Lund, Malmö. 
 

 

 
Avresedatum: 5 september 2018         Pris: 950:-/person 

 
I priset ingår: Resa i modern turistbuss, utflykter, entréer, för-& eftermiddagskaffe, lunch inkl. dryck, reseledarservice. 

Hållplatser: Vellinge, Malmö, Lund, Löddeköpinge, Landskrona, Helsingborg. 

 
 
 

   

**************************** 

Hemlig resa, 1 dag!                       
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En resa som bjuder på en perfekt blandning av spännande utflykter, vacker natur, pittoreska 
byar, böljande landsbygd och en dramatisk kustlinje.  Vi besöker grevskapet Kent, i den 

sydöstra delen av England och får se och uppleva det bästa av regionen – slott och unika 
trädgårdar. Vi gör en vinprovning och tar del av det lokala publivet! 

  
Dag 1 – Bremen (50 mil) 
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
och genom Danmark till färjan Rödby – 
Puttgarden.  Väl framme i Tyskland får 
vi möjlighet att äta lunch. Vi fortsätter 
söderut förbi Hamburg till Bremen. Här 
gör vi en rundtur innan vi åker vidare till 
vårt hotell för gemensam middag och 
övernattning.  
 
Dag 2 – Antwerpen (45 mil) 
Vi lämnar Tyskland och kommer in i det 
flacka och grönskande Belgien. På 
eftermiddagen kommer vi fram till 
Belgiens andra största stad Antwerpen. 
Staden är framför allt känd för sin 
mäktiga hamn och som en av världens 
ledande diamantstäder. Mode och 
konst är också något som förknippas 
med Antwerpen. Vi välkomnas av en 
lokalguide som tar oss med på en 
intressant stadsvandring i Gamla stan.  
Vi åker sedan till vårt hotell där vi 
samlas på kvällen för middag.  

Dag 3 – Tunbridge Wells (30 mil)  
Efter frukost åker vi via Gent till Calais i 
Frankrike och tar färjan över till England 
där vi möts av Dovers vita klippor. Från 
Dover har vi inte långt till vårt hotell i 
Tunbridge Wells, som ligger i den 
sydöstra delen av England i grevskapet 
Kent. Området är känt för sin vackra 
natur, sitt rika kulturarv och sin 
spektakulära kustlinje. Här får vi 
uppleva världsberömda trädgårds-
paradis och några väl dolda pärlor. På 
kvällen samlas vi för att äta en 
gemensam middag i hotellets 
restaurang.  
 
Dag 4-6 – Tunbridge Wells 
Under några dagar ska vi upptäcka en 
fantastisk region.  Vi äter frukost och 
middag på vårt hotell i Tunbridge Wells, 
som är en trevlig och välkänd kurort 
med gamla anor, belägen ca 5 mil 
sydost om London. Här finns goda 
shoppingmöjligheter, många trevliga 

restauranger och pubar. Staden bjuder 
på vackra historiska byggnader, parker 
och trädgårdar. Vi har även många fina 
utflykter att se fram emot.    
 

 
Sissinghurst & vingårdsbesök 
Den första utflyktsdagen besöker vi 
Cranbrook & ”trädgårdarnas trädgård” 
Sissinghurst. En förtrollande trädgård 
som har haft stor betydelse för engelsk 
trädgårdsdesign. Dagen avslutas med 
en vinprovning på vingården Chapel 
Down. 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida… 
 
 
 
 

England, 8 dagar! 
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En resa som bjuder på en perfekt blandning av spännande utflykter, vacker natur, pittoreska 
byar, böljande landsbygd och en dramatisk kustlinje.  Vi besöker grevskapet Kent, i den 

sydöstra delen av England och får se och uppleva det bästa av regionen – slott och unika 
trädgårdar. Vi gör en vinprovning och tar del av det lokala publivet! 

  
Dag 1 – Bremen (50 mil) 
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
och genom Danmark till färjan Rödby – 
Puttgarden.  Väl framme i Tyskland får 
vi möjlighet att äta lunch. Vi fortsätter 
söderut förbi Hamburg till Bremen. Här 
gör vi en rundtur innan vi åker vidare till 
vårt hotell för gemensam middag och 
övernattning.  
 
Dag 2 – Antwerpen (45 mil) 
Vi lämnar Tyskland och kommer in i det 
flacka och grönskande Belgien. På 
eftermiddagen kommer vi fram till 
Belgiens andra största stad Antwerpen. 
Staden är framför allt känd för sin 
mäktiga hamn och som en av världens 
ledande diamantstäder. Mode och 
konst är också något som förknippas 
med Antwerpen. Vi välkomnas av en 
lokalguide som tar oss med på en 
intressant stadsvandring i Gamla stan.  
Vi åker sedan till vårt hotell där vi 
samlas på kvällen för middag.  

Dag 3 – Tunbridge Wells (30 mil)  
Efter frukost åker vi via Gent till Calais i 
Frankrike och tar färjan över till England 
där vi möts av Dovers vita klippor. Från 
Dover har vi inte långt till vårt hotell i 
Tunbridge Wells, som ligger i den 
sydöstra delen av England i grevskapet 
Kent. Området är känt för sin vackra 
natur, sitt rika kulturarv och sin 
spektakulära kustlinje. Här får vi 
uppleva världsberömda trädgårds-
paradis och några väl dolda pärlor. På 
kvällen samlas vi för att äta en 
gemensam middag i hotellets 
restaurang.  
 
Dag 4-6 – Tunbridge Wells 
Under några dagar ska vi upptäcka en 
fantastisk region.  Vi äter frukost och 
middag på vårt hotell i Tunbridge Wells, 
som är en trevlig och välkänd kurort 
med gamla anor, belägen ca 5 mil 
sydost om London. Här finns goda 
shoppingmöjligheter, många trevliga 

restauranger och pubar. Staden bjuder 
på vackra historiska byggnader, parker 
och trädgårdar. Vi har även många fina 
utflykter att se fram emot.    
 

 
Sissinghurst & vingårdsbesök 
Den första utflyktsdagen besöker vi 
Cranbrook & ”trädgårdarnas trädgård” 
Sissinghurst. En förtrollande trädgård 
som har haft stor betydelse för engelsk 
trädgårdsdesign. Dagen avslutas med 
en vinprovning på vingården Chapel 
Down. 
 
 
 

Fortsättning på nästa sida… 
 
 
 
 

England, 8 dagar! 

 

Dag 7 – Bramsche (63 mil)
På morgonen lämnar vi Tunbridge 
Wells efter några oförglömliga dagar i 
England. Vid Folkestone tar vi 
Eurotunnel (biltåget) till Calais, som tar 
ca 35 minuter. Från Calais åker vi 
sedan vidare mot Belgien. Lite senare 
på kvällen kommer vi fram till vårt hotell 
i Bramsche för gemensam middag och 
övernattning.

Dag 8 – Hemresa (58 mil)
Efter en god frukost startar vi 
hemresan, som går via Bremen och 
Lübeck. Från Puttgarden tar vi färjan till 
Rödby och åker vidare genom Danmark 
tillbaka till Sverige efter en härlig,
upplevelserik resa. 

Utflykter (Bokas i samband med resan)

Leeds Castle inkl. bussresa, entré 
och guidad visning. (275:-/person)
Den andra dagen besöker vi och 
imponeras av det medeltida Leeds 
Castle, där får vi en privat guidad 
rundvisning. Slottet byggdes under 
1100-talet och anses av många vara 
det vackraste i England. Det är byggt på 
två små öar i mitten av en sjö och 
omgivet av ett skog- och parklandskap.  
På eftermiddagen är vi åter i Tunbridge 
Wells.

Canterbury inkl. bussresa, entré och 
guidad visning av katedralen.
(275:-/person).
Den sista utflyktsdagen gör vi en utflykt 
till Canterbury, som framför allt är känd 
för sin katedral där vi får en guidad 
visning. Vi får sedan lunchmöjlighet och 
lite egen tid inne i Canterbury stad. Här 
kan vi strosa runt bland vackra 
trädgårdar, längs med flodpromenaden, 
besöka något museum eller shoppa. 
Det finns även möjlighet för den som 
önskar att i egen regi göra en idyllisk 
båttur på floden Stour.

Hotell
Mercure Tunbridge Wells****.
På hotellet finns bland annat en
wellness-avdelning med spa och 
swimmingpool samt en restaurang och 
bar. www.accorhotels.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Med reservation för feltryck och 
ändringar! 

                                        Tillhör du en grupp eller förening?
                                         Beställ kostnadsfritt vår populära 68-sidiga Gruppresekatalog eller

                                              kontakta oss för att få en skräddarsydd resa!
                                       

                       

                                               ● 044 – 12 40 65 ● 040 – 630 01 08    ● 042 – 617 60 00

-

Pris: 7 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 745:-

I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- och färjeavgifter

● Färja Calais – Dover

● Eurotunnel Folkestone - Calais

● 7 nätter med del i dubbelrum

● Middag dag 1-7

● Frukost dag 2-8

● Stadsvandring i Bremen

● Guidad stadsvandring i 
Antwerpen

● Entré till Sissinghurst Castle 
Gardens

● Guidad visning inkl. vinprovning 
på vingården Chapel Down 

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
6 juli

Sune Håkansson
Reseplanerare Sverige

Yvonne Slawik
Reseplanerare Utland
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En resa med hisnande vackra höjdpunkter som Raumabanen med klassiska attraktioner som
Kylling Bru och Trollveggen. I Ålesund väntar en fantastisk tur längs Geirangerfjorden med 

klassiska sevärdheter som vattenfallen ”De sju systrarna” och ”Brudslöjan”.

Dag 1 – Hamar (70 mil)
Avresa tidig morgon från våra hemorter 
längs västkusten förbi Göteborg. Vi 
passerar gränsen till Norge via 
Svinesundsbron och fortsätter förbi Oslo 
innan vi når vårt mål Hamar och Scandic 
hotell. Under dagen pausar vi för lunch 
och fika på lämplig plats. På kvällen äter 
vi middag på vårt hotell. 

Dag 2 – Raumbanen (32 mil)
Efter en god frukost åker vi till Dombås
för en åktur på Raumabanen. Tåget 
passerar välkända attraktioner som 
bron ”Kylling Bru” och klippväggen 
”Trollveggen” samt gör ett stopp på 
”Bjorli”. Tågresan tar ca två timmar. Vi
kommer att få uppleva vyer vi sent ska 
glömma! Bussen hämtar oss i 
Åndalsnes för vidare färd till Ålesund. Vi 
äter gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 3 – Hurtigruten 
Idag är det dags för en av resans 
höjdpunkter då vi går ombord på ett av 
Hurtigrutens kryssningsfartyg. Båtturen 
tar ca 4 timmar. Vi åker genom ett av 
Norges vackraste fjordlandskap till 
Geiranger. Vi checkar in på vackert 
belägna Hotel Union och har sedan 
eftermiddagen fri till att på egen hand 
utforska omgivningarna. På kvällen äter 
vi en gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 – Hönefoss (50 mil)
Utvilade och efter en god frukost kör vi 
söderut på slingrande vägar genom 
vackra dalgångar i det vackra 
landskapet till Hönefoss för middag och 
övernattning på Comfort Hotel 
Ringerike. Middag på hotellet.

Dag 5 – Hemresa (65 mil)
Avresa efter frukost till riksgränsen för 
att sedan ta oss tillbaka till Sverige och 
våra hemorter. Vi gör uppehåll för lunch
och bensträckare på lämpliga platser 
och är åter i våra hemorter sen kväll 
med många vackra vyer på näthinnan.

Hurtigruten
Hurtigruten är en klassisk norsk båtlinje 
för transport av gods och passagerare 
mellan Bergen och Kirkenes. Den har 
kallats "Världens vackraste sjöresa" och 
går bland annat via Norges världsarv 
Nærøyfjorden samt Geirangerfjorden.

*Med reservation för feltryck och
ändringar!

Hotell
Scandic Hotel Hamar.
Scandic Parken, Ålesund. 
Hotel Union, Geiranger.
Comfort Hotel Ringerike. Hönefoss.

Pris: 6 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 450:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Väg- och färjeavgifter

● Fyra nätter med del i dubbelrum

● 4 middagar

● 4 frukostar 

● Tågresa Dombås - Åndalsnes 
(Raumabanen)

● Resa med Hurtigruten Ålesund -
Geiranger

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd. Halmstad, 
Bromölla, **Karlshamn, **Växjö.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
20 juli

Norska fjordar med Hurtigruten, 5 dagar! 
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En resa med hisnande vackra höjdpunkter som Raumabanen med klassiska attraktioner som
Kylling Bru och Trollveggen. I Ålesund väntar en fantastisk tur längs Geirangerfjorden med 

klassiska sevärdheter som vattenfallen ”De sju systrarna” och ”Brudslöjan”.

Dag 1 – Hamar (70 mil)
Avresa tidig morgon från våra hemorter 
längs västkusten förbi Göteborg. Vi 
passerar gränsen till Norge via 
Svinesundsbron och fortsätter förbi Oslo 
innan vi når vårt mål Hamar och Scandic 
hotell. Under dagen pausar vi för lunch 
och fika på lämplig plats. På kvällen äter 
vi middag på vårt hotell. 

Dag 2 – Raumbanen (32 mil)
Efter en god frukost åker vi till Dombås
för en åktur på Raumabanen. Tåget 
passerar välkända attraktioner som 
bron ”Kylling Bru” och klippväggen 
”Trollveggen” samt gör ett stopp på 
”Bjorli”. Tågresan tar ca två timmar. Vi
kommer att få uppleva vyer vi sent ska 
glömma! Bussen hämtar oss i 
Åndalsnes för vidare färd till Ålesund. Vi 
äter gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 3 – Hurtigruten 
Idag är det dags för en av resans 
höjdpunkter då vi går ombord på ett av 
Hurtigrutens kryssningsfartyg. Båtturen 
tar ca 4 timmar. Vi åker genom ett av 
Norges vackraste fjordlandskap till 
Geiranger. Vi checkar in på vackert 
belägna Hotel Union och har sedan 
eftermiddagen fri till att på egen hand 
utforska omgivningarna. På kvällen äter 
vi en gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 – Hönefoss (50 mil)
Utvilade och efter en god frukost kör vi 
söderut på slingrande vägar genom 
vackra dalgångar i det vackra 
landskapet till Hönefoss för middag och 
övernattning på Comfort Hotel 
Ringerike. Middag på hotellet.

Dag 5 – Hemresa (65 mil)
Avresa efter frukost till riksgränsen för 
att sedan ta oss tillbaka till Sverige och 
våra hemorter. Vi gör uppehåll för lunch
och bensträckare på lämpliga platser 
och är åter i våra hemorter sen kväll 
med många vackra vyer på näthinnan.

Hurtigruten
Hurtigruten är en klassisk norsk båtlinje 
för transport av gods och passagerare 
mellan Bergen och Kirkenes. Den har 
kallats "Världens vackraste sjöresa" och 
går bland annat via Norges världsarv 
Nærøyfjorden samt Geirangerfjorden.

*Med reservation för feltryck och
ändringar!

Hotell
Scandic Hotel Hamar.
Scandic Parken, Ålesund. 
Hotel Union, Geiranger.
Comfort Hotel Ringerike. Hönefoss.

Pris: 6 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 450:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Väg- och färjeavgifter

● Fyra nätter med del i dubbelrum

● 4 middagar

● 4 frukostar 

● Tågresa Dombås - Åndalsnes 
(Raumabanen)

● Resa med Hurtigruten Ålesund -
Geiranger

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd. Halmstad, 
Bromölla, **Karlshamn, **Växjö.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
20 juli

Norska fjordar med Hurtigruten, 5 dagar! 

Under några dagar i juli bjuder korsvirkesidyllen Celle in till den årliga vinmarknaden, en vinfest 
som lockar besökare från när och fjärran. Vi får möjlighet att pröva kvalitetsviner framför allt 

från tyska välkända vinodlingsområden och bjuds på levande musik och härlig stämning. En av 
dagarna besöker vi Autostadt i Wolfsburg, en fantastisk anläggning med ett sevärt bilmuseum.

Dag 1 – Celle (50 mil)
Vi lämnar Sverige på morgonen och tar 
oss vidare genom Danmark till färjan 
Rödby – Puttgarden. Väl framme i 
Tyskland fortsätter resan söderut förbi 
Lübeck och Hamburg till Lüneburger 
Heides södra kant där vi når resans mål 
Celle. Vi checkar in på Hotel Caroline 
Mathilde för 3 nätter.  Den första kvällen 
äter vi middag på vårt hotell.

Dag 2 – Utflykt till Autostadt,
Wolfsburg
Från Celle har vi cirka en timmes resa 
till Wolfsburgs största turistattraktion
Autostadt, en fritids- och upplevelse-
park. Ett spännande besök även för den 
som inte är ”bilfrälst”. Här presenteras 
bilmodeller från Volkswagenkoncernen 
i olika paviljonger och i Autostadts 
Zeithaus får man en överblick över 
bilens historia, bland annat genom ett 
antal utställda veteranbilar. Vi börjar 
vårt besök med en guidad rundvisning 
och får sedan gott om tid att på egen 
hand utforska anläggningen. Här finns 
även restauranger. I nära anslutning till 
Autostadt finns en stor outlet med över 
45 butiker där man kan handla välkända 
designermärken till förmånliga priser. Vi 
är åter i Celle på kvällen och äter 
middag på Rådhuskällaren.

Dag 3 – Celle, vinmarknaden
Efter frukost tar en lokalguide med oss 
på en intressant stadsvandring. Det är 
lätt att bli förtjust i denna romantiska 
stad med hundratals korsvirkeshus, 
vackra påkostade fasader, sagoslott 
och lugna gågator.  Sedan är dagen och 
kvällen fri att ta del av vinfesten med 
levande musik och härlig stämning. Vi 
får möjlighet att pröva kvalitetsviner och 
kulinariska läckerheter som ost-, fisk-
och grillspecialiteter. 

Dag 4 – Hemresa (50 mil)
Vi njuter av resans sista frukost innan 
färden går vidare norrut till färjan 
Puttgarden – Rödby och vidare till 
Sverige. Framåt kvällen är vi åter 
tillbaka i våra respektive hemorter.

Hotell
Caroline Mathilde är beläget i lugna 
omgivningar på promenadavstånd från 
gamla stan. Här finns bl.a. wellness-
avdelning med pool och bastu. 
www.caroline-mathilde.de

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 3 695:-/person 
Enkelrumstillägg: 645:-

Tillägg: Komfortrum: 275:-/person

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro, väg & färjeavgifter

● Tre nätter med del i dubbelrum 
på Caroline Mathilde, Celle

● Middag på hotellet dag 1

● Middag på Rådhuskällaren dag 2

● 3 frukostar

● Guidad stadsvandring i Celle

● Guidad visning, entré till 
Autostadt, Wolfsburg

● Reseledarservice 

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
26 juli

Celle vinmarknad med Autostadt, 4 dagar! 

 



22

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

På denna resa får vi uppleva den gemytliga österrikiska gästfriheten, imponerande alplandskap, 
idylliska små alpbyar och städer. Vi bor i Mittersill, som ligger i hjärtat av nationalparken Hohe 

Tauern, omgiven av höga bergstoppar. Vi besöker Mozarts stad, Salzburg, och åker på den 
vackra alpvägen Grossglockner Hochalpenstrasse med fantastisk utsikt. 

 
Dag 1 – Landsberg (60 mil) 
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
och genom Danmark till färjan Gedser – 
Rostock. Under överfarten som tar ca 2 
timmar finns det möjlighet att äta lunch 
och shoppa till sjöpriser. Vi fortsätter 
söderut förbi Berlin till vårt hotell i 
Landsberg där vi ska övernatta på 
Mercure Hotel. Vi äter en gemensam 
middag i hotellets restaurang.  
 
Dag 2 – Mittersill (60 mil) 
Vi äter frukost och fortsätter sedan 
resan genom det vackra mellantyska 
skogs- och bergslandskapet. Vi 
passerar Nürnberg och åker vidare mot 
München, ölet och Bayerns huvudstad. 
Från München fortsätter vi mot 
Österrike. Efter några mil, när alperna 
börjar träda fram, viker vi av söderut 
mot Kufstein. Vi fortsätter de sista milen 

fram till den idylliska alporten, Mittersill i 
Salzburgerland, där vi skall bo i fem 
nätter på hotell Wieser.  När vi har 
checkat in och gjort oss bekväma i våra 
rum, samlas vi för att äta en gemensam 
middag i hotellets restaurang. 

 
Dag 3 – Mittersill 
Vår mysiga alport ligger fint inbäddad 
bland de höga topparna i 
nationalparken Hohe Tauern. Här får vi 
uppleva naturen från sin vackraste sida. 
Här finns bl. a. Österrikes högsta 
bergstopp och största glaciärer, 
imponerande klippor och brusande 
vattenfall. Vår första morgon sover vi ut 
och tar det lugnt. På förmiddagen 

bekantar vi oss med de närmaste 
omgivningarna. Efter lunch tar vår 
reseledare med oss på en utflykt.  
 
Dag 4-6 – Utflykter 
Vi tillbringar härliga dagar i ett 
naturskönt område och gör spännande 
utflykter. Vi äter frukost och middag på 
vårt hotell.  

 
En av dagarna åker vi på en av de 
absolut vackraste vägarna i Alperna, 
Grossglockner Hochalpenstrasse, 
som börjar i Bruck.  
 

Fortsättning på nästa sida… 
 

Salzburgerland – Österrike, 8 dagar! 
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På denna resa får vi uppleva den gemytliga österrikiska gästfriheten, imponerande alplandskap, 
idylliska små alpbyar och städer. Vi bor i Mittersill, som ligger i hjärtat av nationalparken Hohe 

Tauern, omgiven av höga bergstoppar. Vi besöker Mozarts stad, Salzburg, och åker på den 
vackra alpvägen Grossglockner Hochalpenstrasse med fantastisk utsikt. 

 
Dag 1 – Landsberg (60 mil) 
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
och genom Danmark till färjan Gedser – 
Rostock. Under överfarten som tar ca 2 
timmar finns det möjlighet att äta lunch 
och shoppa till sjöpriser. Vi fortsätter 
söderut förbi Berlin till vårt hotell i 
Landsberg där vi ska övernatta på 
Mercure Hotel. Vi äter en gemensam 
middag i hotellets restaurang.  
 
Dag 2 – Mittersill (60 mil) 
Vi äter frukost och fortsätter sedan 
resan genom det vackra mellantyska 
skogs- och bergslandskapet. Vi 
passerar Nürnberg och åker vidare mot 
München, ölet och Bayerns huvudstad. 
Från München fortsätter vi mot 
Österrike. Efter några mil, när alperna 
börjar träda fram, viker vi av söderut 
mot Kufstein. Vi fortsätter de sista milen 

fram till den idylliska alporten, Mittersill i 
Salzburgerland, där vi skall bo i fem 
nätter på hotell Wieser.  När vi har 
checkat in och gjort oss bekväma i våra 
rum, samlas vi för att äta en gemensam 
middag i hotellets restaurang. 

 
Dag 3 – Mittersill 
Vår mysiga alport ligger fint inbäddad 
bland de höga topparna i 
nationalparken Hohe Tauern. Här får vi 
uppleva naturen från sin vackraste sida. 
Här finns bl. a. Österrikes högsta 
bergstopp och största glaciärer, 
imponerande klippor och brusande 
vattenfall. Vår första morgon sover vi ut 
och tar det lugnt. På förmiddagen 

bekantar vi oss med de närmaste 
omgivningarna. Efter lunch tar vår 
reseledare med oss på en utflykt.  
 
Dag 4-6 – Utflykter 
Vi tillbringar härliga dagar i ett 
naturskönt område och gör spännande 
utflykter. Vi äter frukost och middag på 
vårt hotell.  

 
En av dagarna åker vi på en av de 
absolut vackraste vägarna i Alperna, 
Grossglockner Hochalpenstrasse, 
som börjar i Bruck.  
 

Fortsättning på nästa sida… 
 

Salzburgerland – Österrike, 8 dagar! 
Vår buss klättrar genom 36 
hårnålskurvor mellan de mäktiga 
bergsmassiven. På 2 504 meters höjd 
når vi vägens högsta punkt, då vi 
passerar genom Hochtortunneln. När vi 
kommit genom tunneln har vi lämnat 
landskapet SalzburgerLand och kommit 
till Kärnten. Här ringlar sig vägen ner för 
att så småningom bära uppåt mot 
utsiktsplatsen Frans Josefs Höhe. 
Härifrån har vi en fantastisk utsikt mot 
Grossglockner, Österrikes högsta berg. 

Vi besöker även Salzburg Mozarts 
födelsestad, som är vackert belägen vid 
floden Salzach. Högt ovanför staden på 
Mönchberg ligger Hohensalzburg, den 
välbevarade fästningen som började 
byggas redan år 1077. Vi lär känna 
staden under en rundvandring och får 
bland annat se Domkyrkan och St. 
Peters klosterkyrka, Festspelsplatsen, 
torget Altmarkt, Getreidegasse, den 
livliga gågatan med sina välbevarade 
fasader från 1200-talet och Mozarts 
födelsehus. Vi får även tid till eget 
förfogande för shopping eller bara för 
att strosa runt och njuta av 
omgivningarna i denna vackra stad. 

Utflykten till Berchtesgaden och 
Örnnästet är en annan höjdpunkt på 
vår resa. Vi passerar den österrikiska 
gränsen och åker in i Tyskland för att 
besöka Hitlers Örnnäste –
Kehlsteinhaus, högt beläget på en
bergstopp ovanför orten Berchtes-

gaden. Från Obersalzberg tar vi oss
med specialbuss den sista sträckan och 
därefter med hiss upp till Örnnästet och 
förundras över hur man på en alptopp 
har kunnat bygga något liknande.

Vi gör även en utflykt till de mäktiga 
vattenfallen i Krimml. Via Gerlos-
vägen tar vi oss till ett av områdets 
otroligt imponerande naturscenerier, 
vattenfallen i Krimml, som är de högsta 
i Europa. De tre fallen har en fallhöjd på 
380 meter. Vi promenerar fram till 
vattenfallen och från utsiktsplatserna 
får vi på nära håll njuta av de vackra 
fallen.

Dag 7 – Hann. Münden (65 mil)
Efter frukost är det dags att åka norrut. 
Vi åker via München och Fulda till den 
lilla korsvirkesstaden Hann. Münden 
där vi ska tillbringa vår sista natt på 
resan. Vi äter avslutningsmiddag på 
hotellet. 

Dag 8 – Hemresa (65 mil)
Efter en välsmakande frukost är det 
dags att vända hemåt igen efter en 
upplevelserik resa med fantastiska 
reseminnen att ta med hem. Vi åker via 
Hannover och Hamburg till färjan i 
Puttgarden och gör även ett kortare 
uppehåll för shopping. Vi åker genom 
Danmark, via Öresundsbron tillbaka till 
Sverige och våra hemorter.

Hotell
Wieser är ett mycket omtyckt familjeägt 
hotell som är beläget i orten Mittersill. 
På hotellet finns bl. a. en trevlig 
wellness-avdelning med inomhuspool, 
bastu, relaxrum m.m. I restaurangen får 
vi provsmaka österrikiska specialiteter. 
Kitzbühelalperna ligger nära och 
området är perfekt för dig som gillar att 
vandra.www.hotel-wieser.at

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!  

Pris: 7 495:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 195:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- & färjeavgifter 

● 7 nätter med del i dubbelrum 

● Middag dag 1–7

● Frukost dag 2-8

● Heldagsutflykt, entré till 
Kehlsteinhaus (Örnnästet)

● Heldagsutflykt, guidad 
stadsvandring med lokalguide i 
Salzburg

● Utflykt till Krimmler vattenfallen

● Utflykt, alpvägen Grossglockner 
Hochalpenstrasse

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!   

Avresedatum 2018
4 augusti
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Gardasjön bjuder på ett ljuvligt klimat, fina badmöjligheter och sagolika vyer. Under våra dagar 
här får vi njuta av fantastiska omgivningar med oliv- och citrusträd, höga berg och gröna slätter, 

mysiga små byar och städer.  Ett fantastiskt resmål som man gärna återvänder till. 
Dag 1 – Jena (70 mil)
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
till färjan Gedser - Rostock. Under båt-
resan som tar cirka 2 timmar finns det 
möjlighet att äta lunch. Vi fortsätter 
söderut förbi Berlin och Leipzig till 
staden Jena i Saal-dalen där vi ska 
övernatta på Maxx Hotel. Vi äter en
gemensam middag på hotellet. 

Dag 2 – Riva, Gardasjön (75 mil)
Tidig morgon fortsätter vi genom det 
vackra mellantyska landskapet. Vi 
befinner oss snart i Bayern och passerar 
München och gränsen till Österrike. 
Landskapet växlar och det märks att vi 
närmar oss Alperna. Vi kör söderut 
genom de natursköna Dolomiterna och 
når Trento, sedan har vi inte långt kvar 
till Gardasjön och Riva. Vi checkar in för 
fem nätter på hotell Centrale. Vi bjuds 
på välkomstdrink och middag.

Dag 3 – Riva
Efter frukost ska vi bekanta oss med
Riva, som är den största orten vid 
Gardasjön. Här finns ett mysigt centrum
och en livlig strandpromenad med ett 
stort utbud av restauranger och butiker. 
Vi tar en gemensam promenad och får 
även möjlighet att utforska staden på 
egen hand. På eftermiddagen finns det 
möjlighet att välja till en utflykt till en 
lokal vingård. På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 – Riva 
Vi äter frukost och middag på vårt hotell. 
För den som önskar finns det möjlighet 
att välja till en utflykt till vindistriktet 
Valpolicella med besök i Bardolino.

Dag 5 - Lazise & Sirmione (20 mil)
Idag gör vi en utflykt längs med sjön. Vi 
åker till den lilla staden Lazise, där det 
varje onsdag är marknad. Här kan vi 
fynda allt från kläder till skinnväskor 
m.m. Vi fortsätter söderut till sagobyn 
Sirmione, vackert belägen på spetsen 

av en smal landtunga på Gardasjöns 
sydsida. Vi får bl. a. se den gamla 
fästningen och de omtalade 
vallgravarna. Vi strosar runt bland smala 
kullerstensgränder med många butiker 
och gemytliga restauranger. 

Dag 6 – Malcesine (5 mil)
Vi gör vi en utflykt till Malcesine, som 
ståtar med slottet Castello Scaligero. 
Här finns det möjlighet att ta linbanan 
upp till toppen av berget Monte Baldo 
(1 760 meter) med fantastisk utsikt över 
Gardasjön (entré tillkommer). Under
eftermiddagen får vi egen tid att njuta av
tillvaron vid sjön i Riva. Kvällen avslutas
med gemensam middag på hotellet. 

Dag 7 – Jena (75 mil) 
På morgonen lämnar vi Gardasjön och 
påbörjar vår hemresa. Vi kör via 
Österrike till vårt övernattningshotell 
Maxx Hotel Jena. Middag på hotellet.

Dag 8 – Hemresa (70 mil)
Efter tidig frukost kör vi genom det tyska 
landskapet till Rostock. Här gör vi ett 
kort shoppingstopp innan vi kör ombord 
på färjan som tar oss till Gedser. Vi kör 
vidare genom Danmark och via 
Öresundsbron är vi snart tillbaka i
Sverige. Hemorten beräknar vi nå sent 
på kvällen efter härliga dagar vid Italiens 
största sjö, Riva del Garda. 

Utflykter (Bokas i samband med resan)

Vingårdsbesök (175:-)
Vi gör en eftermiddagstur med vår buss 
och åker på mindre vägar till en av de 
lokala vingårdarna där vi får prova flera 
viner med tilltugg.

Valpolicella (225:-)
Norr om staden Verona, ligger ett av 
Italiens mest uppskattade vindistrikt, 
Valpolicella. Här produceras bl. a. det 
välkända Amaronevinet. Vi åker genom 
böljande vinodlingar till en vinproducent 

där vi gör en vinprovning. Under dagen 
får vi även möjlighet att utforska den 
trevliga orten Bardolino, vid Gardasjön.

Hotell 
Centrale, Riva del Garda är ett 
trestjärnigt, gemytligt hotell på centralt 
läge i Riva. Hotellet har en terrass ut mot 
hamnen och är beläget med ca 8 
minuters promenad från stranden. 
www.hotelcentralegarda.it/en/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Pris: 7 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 495:-

Sjöutsikt +500:- /person

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg och färjeavgifter

● 7 nätter med del i dubbelrum

● Välkomstdrink

● Middag dag 1-7

● Frukost dag 2-8

● Marknadsbesök i Lazise & kultur 
i Sirmione

● Utflykt till Malcesine

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
4 augusti

Sagolika Gardasjön , 8 dagar! 
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Gardasjön bjuder på ett ljuvligt klimat, fina badmöjligheter och sagolika vyer. Under våra dagar 
här får vi njuta av fantastiska omgivningar med oliv- och citrusträd, höga berg och gröna slätter, 

mysiga små byar och städer.  Ett fantastiskt resmål som man gärna återvänder till. 
Dag 1 – Jena (70 mil)
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
till färjan Gedser - Rostock. Under båt-
resan som tar cirka 2 timmar finns det 
möjlighet att äta lunch. Vi fortsätter 
söderut förbi Berlin och Leipzig till 
staden Jena i Saal-dalen där vi ska 
övernatta på Maxx Hotel. Vi äter en
gemensam middag på hotellet. 

Dag 2 – Riva, Gardasjön (75 mil)
Tidig morgon fortsätter vi genom det 
vackra mellantyska landskapet. Vi 
befinner oss snart i Bayern och passerar 
München och gränsen till Österrike. 
Landskapet växlar och det märks att vi 
närmar oss Alperna. Vi kör söderut 
genom de natursköna Dolomiterna och 
når Trento, sedan har vi inte långt kvar 
till Gardasjön och Riva. Vi checkar in för 
fem nätter på hotell Centrale. Vi bjuds 
på välkomstdrink och middag.

Dag 3 – Riva
Efter frukost ska vi bekanta oss med
Riva, som är den största orten vid 
Gardasjön. Här finns ett mysigt centrum
och en livlig strandpromenad med ett 
stort utbud av restauranger och butiker. 
Vi tar en gemensam promenad och får 
även möjlighet att utforska staden på 
egen hand. På eftermiddagen finns det 
möjlighet att välja till en utflykt till en 
lokal vingård. På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 4 – Riva 
Vi äter frukost och middag på vårt hotell. 
För den som önskar finns det möjlighet 
att välja till en utflykt till vindistriktet 
Valpolicella med besök i Bardolino.

Dag 5 - Lazise & Sirmione (20 mil)
Idag gör vi en utflykt längs med sjön. Vi 
åker till den lilla staden Lazise, där det 
varje onsdag är marknad. Här kan vi 
fynda allt från kläder till skinnväskor 
m.m. Vi fortsätter söderut till sagobyn 
Sirmione, vackert belägen på spetsen 

av en smal landtunga på Gardasjöns 
sydsida. Vi får bl. a. se den gamla 
fästningen och de omtalade 
vallgravarna. Vi strosar runt bland smala 
kullerstensgränder med många butiker 
och gemytliga restauranger. 

Dag 6 – Malcesine (5 mil)
Vi gör vi en utflykt till Malcesine, som 
ståtar med slottet Castello Scaligero. 
Här finns det möjlighet att ta linbanan 
upp till toppen av berget Monte Baldo 
(1 760 meter) med fantastisk utsikt över 
Gardasjön (entré tillkommer). Under
eftermiddagen får vi egen tid att njuta av
tillvaron vid sjön i Riva. Kvällen avslutas
med gemensam middag på hotellet. 

Dag 7 – Jena (75 mil) 
På morgonen lämnar vi Gardasjön och 
påbörjar vår hemresa. Vi kör via 
Österrike till vårt övernattningshotell 
Maxx Hotel Jena. Middag på hotellet.

Dag 8 – Hemresa (70 mil)
Efter tidig frukost kör vi genom det tyska 
landskapet till Rostock. Här gör vi ett 
kort shoppingstopp innan vi kör ombord 
på färjan som tar oss till Gedser. Vi kör 
vidare genom Danmark och via 
Öresundsbron är vi snart tillbaka i
Sverige. Hemorten beräknar vi nå sent 
på kvällen efter härliga dagar vid Italiens 
största sjö, Riva del Garda. 

Utflykter (Bokas i samband med resan)

Vingårdsbesök (175:-)
Vi gör en eftermiddagstur med vår buss 
och åker på mindre vägar till en av de 
lokala vingårdarna där vi får prova flera 
viner med tilltugg.

Valpolicella (225:-)
Norr om staden Verona, ligger ett av 
Italiens mest uppskattade vindistrikt, 
Valpolicella. Här produceras bl. a. det 
välkända Amaronevinet. Vi åker genom 
böljande vinodlingar till en vinproducent 

där vi gör en vinprovning. Under dagen 
får vi även möjlighet att utforska den 
trevliga orten Bardolino, vid Gardasjön.

Hotell 
Centrale, Riva del Garda är ett 
trestjärnigt, gemytligt hotell på centralt 
läge i Riva. Hotellet har en terrass ut mot 
hamnen och är beläget med ca 8 
minuters promenad från stranden. 
www.hotelcentralegarda.it/en/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Pris: 7 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 495:-

Sjöutsikt +500:- /person

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg och färjeavgifter

● 7 nätter med del i dubbelrum

● Välkomstdrink

● Middag dag 1-7

● Frukost dag 2-8

● Marknadsbesök i Lazise & kultur 
i Sirmione

● Utflykt till Malcesine

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
4 augusti

Sagolika Gardasjön , 8 dagar! 

 

På den här resan plockar vi godbitarna ur Dalarnas utbud av sevärdheter, kända besöksmål och 
vackra naturupplevelser. Vi kombinerar dem med Bergslagen, ett område i mellersta Sverige som 

för tankarna till den historiskt viktiga bergshanteringen och gruvbruket i vårt land.

Dag 1 – Mora (70 mil)
Vi lämnar hemorten för att ta oss till 
Dalarna och Moraparken där vi checkar 
in på vårt hotell. Vi gör stopp för 
bensträckare och möjlighet att köpa 
lunch under resans gång. På kvällen 
samlas vi för en gemensam middag.

Dag 2 – Norra Dalarna
Efter frukost blir det en heldagstur i ett 
av Sveriges absolut vackraste land-
skap, Dalarna. Vi gör en rundtur i Mora 
bland vasaloppsmål och populära 
sevärdheter, som Zornmuseet och 
Zorngården, ett av Sveriges mest kända 
konstnärshem. Efter lunch åker vi till 
Våmhus som gjort sig ett namn efter de 
hårkullor som bodde här. Inte så långt 
härifrån ligger den lilla byn Fryksås, 
berömd för sina fäbodar. På vägen 
tillbaka till Mora gör vi ett stopp i Nusnäs 
och ser tillverkningen av dalahästar.
Dagen avslutas med en kvällskryssning 
på Siljan med M/S Gustaf Wasa 
inklusive middag. 

Dag 3 – Sydvästra Dalarna
Vi åker till Leksand och stannar till i 
bageributiken och får möjlighet att köpa 
det välkända och goda brödet med hem.
Vidare mot Falun för ett besök i Falu 
Gruva, vilket tar oss ner på 68 meters 
djup. På området finns möjlighet att 
köpa lunch. Inte så långt från Falun
ligger byn Sundborn, där får vi se hur 

konstnären Carl Larsson med familj 
levde och verkade. På väg tillbaka till 
Mora gör vi ett stopp i Dalhalla. På 
kvällen samlas vi för en gemensam 
middag i hotellets restaurang.

Dag 4 – Örebro (25 mil)
Efter frukost lämnar vi Dalarna och 
beger oss söderut till det omtalade 
Bergslagen. En bygd som under 
historien vilat på den så viktiga svenska 
gruvindustrin. Vi passerar också orten 
Kopparberg och stannar till i Löa Hytta.
På området finns även ett magasin som 
säljer hantverk samt en loppmarknad 
och ett kafé. Vi åker vidare söderut och 
tar den mycket vackra turistvägen Tre 
sjöars väg via Mårdshyttan och 
Siggebo-hyttan. Vi kör till trästaden 
Nora vid Norasjöns strand för att besöka
det upprustade "Kvarteret Bryggeriet" 
med sina konst och hantverksbutiker, 
brygghus och konditori. Vi avslutar 
dagen i grannstaden Örebro där vi 
checkar in på Grand hotell.

Dag 5 – Hemorten (48 mil)
Vi reser från Örebro mot våra respektive 
hemorter. Vi stannar för bensträckare 
och lunch innan vi är tillbaka vid våra
påstigningsplatser på kvällen.

Hotell
Moraparken är ett. trivsamt boende i 
genuin Dalamiljö. www.moraparken.se

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 5 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 150:-

I priset ingår:
● Bussresa i modern turistbuss 

● Fyra nätter med del i dubbelrum

● Frukost dag 2-5

● Middag på hotellet dag 1, 3 & 4

● Entré till Zornmuseet

● Entré & rundvisning på 
Zorngården

● Entré & rundvisning av Falu
Gruva & museum

● Entré & rundvisning på Carl 
Larsson-Gården

● Båttur med M/S Gustaf Wasa 
inkl. 2-rätters middag

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd. Halmstad, 
Bromölla, **Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
7 augusti

Svensk idyll -Dalarna, 5 dagar! 
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Första natten bor vi på Quality Hotel i Nacka. Det blir tid för god mat och shopping eller 
sevärdheter innan vi ska göra en oförglömlig kryssning till Helsingfors. Färden går genom

skärgården som inte utan anledning betraktas som en av världens vackraste. Dagen i Helsingfors 
kan man viga åt shopping i alla spännande butiker och unna sig en god bit mat på någon av 

stadens restauranger! Det finns även möjlighet att köpa till en intressant guidad tur i Helsingfors!

Dag 1 – Stockholm (54 mil)
Efter avresa från våra påstigningsorter 
kör vi vidare norrut genom Småland 
utmed den vackra Vätterleden med 
utsikt över Vättern och Visingsö. Vi gör 
uppehåll för lunch och fortsätter vidare 
mot Stockholm. Under färden passerar 
vi Norrköping och stannar för en
bensträckare innan vi når Quality Hotel 
Nacka. På kvällen tar bussen oss till 
Gamla stan och mysiga Restaurang 
Movitz där vi äter en gemensam god 
middag.

Dag 2 – Stockholm/Helsingfors
Efter frukost kör bussen oss in till stan 
och det blir fri tid för lite shopping, 
museibesök och lunchmöjlighet innan 
bussen avgår mot Viking Line och
kryssningen till Helsingfors. Under 
båtfärden genom skärgården, som inte 
utan anledning betraktas som en av 
världens vackraste, ska vi avnjuta den 
stora Vikingbuffén som även inkluderar 
fri dryck som öl, vin och vatten. Efter 
maten kan man ta en svängom på 
dansgolvet eller ta del av något annat 
festligt som kvällens program erbjuder.

Dag 3 – Helsingfors
Vi beräknar vår ankomst till Helsingfors 
klockan 10:10 finsk tid. Efter en 
stärkande frukost på färjan får vi hela 
dagen i Helsingfors till eget förfogande 
innan båten vänder tillbaka klockan 
17:30. För de som önskar ordnar vi en 
ca tre timmars guidad tur i Helsingfors, 
pris ca: 150: -/person. På kvällen äter vi 
en gemensam middagsbuffé på båten. 

Övrig tid av kvällen spenderas efter 
egna önskemål.

Dag 4 – Hemresa (54 mil)
Ankomst till Stockholm cirka klockan 
10:00. Väl i bussen igen går färden 
söderut mot våra hemorter. Med 
uppehåll för kaffe och lunch når vi 
Skåne på kvällen efter några trevliga 
dagar i huvudstäderna.

Hotell
Quality Hotel Nacka ligger 10 min från 
Slussen och ca 20 min från Stockholm 
city. Vi erbjuder restaurang, bar och
relaxavdelning.www.nordicchoicehotels
.se/hotell/sverige/stockholm/quality-
hotel-nacka/

Fartyg
Viking Lines Mariella trafikerar sträckan 
Stockholm–Helsingfors och efter en 
dags uppehåll i Helsingfors är vi åter i 
Stockholm dag tre. Mariella bjuder på 
aktiviteter och upplevelser för alla åldrar 
från riktigt goda middagar och prisvärd 
taxfreeshopping till dans och trevlig 
underhållning, En minnesvärd resa till 
den finska huvudstaden! *Med reservation för feltryck och 

ändringar!

Pris: 2 795:-/person 
Enkelhytt/enkelrum +490: -

Utsideshytt:+200: -

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgifter

● En natt med del i dubbelrum på 
Quality Hotel Nacka, dag  1

● Middag på restaurang Movitz 
dag 1

● Frukost dag 2, 3 och 4

● Två nätter med del i dubbelhytt, 
Vikingline Mariella

● Vikingbuffé inklusive fri dryck 
dag 2 & 3 

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd, Bromölla, 
**Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
12 augusti

Två vackra huvudstäder - Stockholm/Helsingfors, 4 dagar! 
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Första natten bor vi på Quality Hotel i Nacka. Det blir tid för god mat och shopping eller 
sevärdheter innan vi ska göra en oförglömlig kryssning till Helsingfors. Färden går genom

skärgården som inte utan anledning betraktas som en av världens vackraste. Dagen i Helsingfors 
kan man viga åt shopping i alla spännande butiker och unna sig en god bit mat på någon av 

stadens restauranger! Det finns även möjlighet att köpa till en intressant guidad tur i Helsingfors!

Dag 1 – Stockholm (54 mil)
Efter avresa från våra påstigningsorter 
kör vi vidare norrut genom Småland 
utmed den vackra Vätterleden med 
utsikt över Vättern och Visingsö. Vi gör 
uppehåll för lunch och fortsätter vidare 
mot Stockholm. Under färden passerar 
vi Norrköping och stannar för en
bensträckare innan vi når Quality Hotel 
Nacka. På kvällen tar bussen oss till 
Gamla stan och mysiga Restaurang 
Movitz där vi äter en gemensam god 
middag.

Dag 2 – Stockholm/Helsingfors
Efter frukost kör bussen oss in till stan 
och det blir fri tid för lite shopping, 
museibesök och lunchmöjlighet innan 
bussen avgår mot Viking Line och
kryssningen till Helsingfors. Under 
båtfärden genom skärgården, som inte 
utan anledning betraktas som en av 
världens vackraste, ska vi avnjuta den 
stora Vikingbuffén som även inkluderar 
fri dryck som öl, vin och vatten. Efter 
maten kan man ta en svängom på 
dansgolvet eller ta del av något annat 
festligt som kvällens program erbjuder.

Dag 3 – Helsingfors
Vi beräknar vår ankomst till Helsingfors 
klockan 10:10 finsk tid. Efter en 
stärkande frukost på färjan får vi hela 
dagen i Helsingfors till eget förfogande 
innan båten vänder tillbaka klockan 
17:30. För de som önskar ordnar vi en 
ca tre timmars guidad tur i Helsingfors, 
pris ca: 150: -/person. På kvällen äter vi 
en gemensam middagsbuffé på båten. 

Övrig tid av kvällen spenderas efter 
egna önskemål.

Dag 4 – Hemresa (54 mil)
Ankomst till Stockholm cirka klockan 
10:00. Väl i bussen igen går färden 
söderut mot våra hemorter. Med 
uppehåll för kaffe och lunch når vi 
Skåne på kvällen efter några trevliga 
dagar i huvudstäderna.

Hotell
Quality Hotel Nacka ligger 10 min från 
Slussen och ca 20 min från Stockholm 
city. Vi erbjuder restaurang, bar och
relaxavdelning.www.nordicchoicehotels
.se/hotell/sverige/stockholm/quality-
hotel-nacka/

Fartyg
Viking Lines Mariella trafikerar sträckan 
Stockholm–Helsingfors och efter en 
dags uppehåll i Helsingfors är vi åter i 
Stockholm dag tre. Mariella bjuder på 
aktiviteter och upplevelser för alla åldrar 
från riktigt goda middagar och prisvärd 
taxfreeshopping till dans och trevlig 
underhållning, En minnesvärd resa till 
den finska huvudstaden! *Med reservation för feltryck och 

ändringar!

Pris: 2 795:-/person 
Enkelhytt/enkelrum +490: -

Utsideshytt:+200: -

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Färjeavgifter

● En natt med del i dubbelrum på 
Quality Hotel Nacka, dag  1

● Middag på restaurang Movitz 
dag 1

● Frukost dag 2, 3 och 4

● Två nätter med del i dubbelhytt, 
Vikingline Mariella

● Vikingbuffé inklusive fri dryck 
dag 2 & 3 

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd, Bromölla, 
**Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
12 augusti

Två vackra huvudstäder - Stockholm/Helsingfors, 4 dagar! 

Följ med på en unik kryssning med M/S Birka från Stockholm längs Höga Kusten
och upplev den vackra Norrlandskusten på ett helt nytt sätt. Vi gör strandhugg i Härnösand där 

vi erbjuder spännande utflykter för alla smaker.

Dag 1 - Stockholm, Kryssning (60 mil)
Avresa från våra påstigningsorter på 
morgonen. På eftermiddagen checkar vi 
in på kryssningsfartyget som avgår 
klockan 16.00 från Stockholm. Vi börjar 
med sommarfest och härlig stämning på 
soldäck medan vi sakta seglar ut från 
Stockholm. Under Captain´s cocktail får 
vi träffa alla som kommer att ta hand om 
oss under kryssningen innan vi slår oss
ned vid dukat bord för en god 3-rätters 
välkomstmiddag. Lite senare bjuds vi på 
underhållning och kan ta en svängom 
på dansgolvet.

Dag 2 - Höga Kusten med Härnösand
Vi vaknar upp i fina Härnösand – Höga 
Kustens sydligaste kuststad. Fartyget 
ligger ett stenkast från centrum med 
bevarade trähus och båtliv mitt i staden. 
Vill du uppleva ännu mer av den unika 
Höga Kusten, följ med på någon av våra 
guidade utflykter. På kvällen väntar en 
välsmakande trerätters middag, medan 
vi sakta seglar inomskärs. I fyra timmar
färdas vi genom Sannasundet till Höga 
Kusten bron, via surströmmingens 
paradisö Ulvön och Trysundaön vidare 
upp till Skagsudde. 

Dag 3 - Kryssning, Hemresa (60 mil)
Vi tillbringar vår sista kryssningsdag till 

havs. Delta i alla aktiviteterna ombord
och passa på att shoppa till taxfree-
priser, koppla av på soldäck eller unna 
dig en härlig behandling i den fina spa-
anläggningen på däck 10. Klockan
15.45 är vi åter i Stockholm där vår buss 
väntar för att ta oss söderut igen efter en 
mycket minnesvärd resa till världsarvet 
Höga Kusten.

Vi erbjuder flera olika utflykter som 
samtliga är ledda av kunniga Höga 
Kusten guider. Begär separat utflykts-
information eller se vår hemsida! 
Tillgång är i mån av plats. Kryssningen 
är efterfrågad – boka din resa snarast!
Rederi: Birka Cruises www.birka.se

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Avresedatum 2018

Pris: 3 595:-/person

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss

● Kryssning, logi i tvåbäddshytt 
insides (Cabin Ekonomi)

● Två 3-rätters middagar (exkl. 
dryck), dag 1 & 2 

● Frukost dag 2

● Brunch dag 3

● Underhållning/aktiviteter ombord

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd, Bromölla, 
**Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
20 augusti

Kryssning - Höga Kusten, 3 dagar! 

Tillägg: 
Enkelhytt insides:

1 275:- (Cabin ekonomi)

Enkelhytt utsides:
2 985:- (Seaview komfort)

Tvåbäddshytt utsides:
1 495:-/person (Seaview komfort)

Tillhör du en grupp eller förening?

- Beställ kostnadsfritt vår populära 68-sidiga Gruppresekatalog
eller kontakta oss för att få en skräddarsydd resa!

044 – 12 40 65              040 – 630 01 08

Läs mer & boka dygnet runt 
på vår nya hemsida!
www.beltontravel.se
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Följ med oss till Samsø och upplev ön som ligger mitt i Kattegatt mellan Själland och Jylland. 
En fantastisk ö med omväxlande natur i härlig sommarskrud. Ön består också av ett pärlband 

av pittoreska byar, var och en med sin egen karaktär och charm.

Dag 1 – Samsø (20 mil)
Efter upphämtning på våra 
påstigningsorter går färden mot 
Danmark. Vi åker över Öresundsbron 
och fortsätter via Roskilde till 
Birkegårdens Haver. Här finns bl. a. en
engelsk-, en japansk-, en kloster- och 
en prärieträdgård. I lugn och ro strosar 
vi runt bland blommor och blad, 
vattenfall och fontäner och njuter av en 
kaskad av dofter och färger. Vi avslutar 
besöket med gemensam lunch inkl. 
dryck och åker sedan vidare till 
Kalundborg där färjan till Samsö väntar. 
Under överfarten som tar ca 1,15 tim. 
finns det möjlighet att fika. När vi 
kommer fram till Samsö har vi bara 
några kilometer till vårt hotell i 
Tranebjerg. Efter incheckning och egen 
tid samlas vi för välkomstmiddag i 
hotellets restaurang. 

Dag 2 – Rundtur
Efter frukosten träffar vi vår lokalguide 
som ska ta oss med på en spännande
heldagstur med vår buss, runt på 
Samsø. Vi börjar med ett besök på det 
lokala muséet där vi ser en kort film om 
ön, dess historia och utveckling. På 
förmiddagen bekantar vi oss med den 
södra delen av ön och besöker bl. a. 
Ballen med härlig hamnmiljö och 
butiker, vidare till Saelvig och vår 
restaurang för att njuta av en lunch och 
av utsikten över havet. På 
eftermiddagen åker vi norrut bl. a. längs 
med Stavnsfjorden till Langør öns 
äldsta och enda naturliga hamn. Vi får 

uppleva fridlysta Nordby Bakker och 
idylliska Nordby med sitt klocktorn, lilla 
damm och fina små hus. Lite senare på 
eftermiddagen är vi åter vid vårt hotell i 
Tranebjerg och får tid för egna 
upptäckter innan det är dags för en god 
middag på vårt hotell.

Dag 3 – Fågelshow, hemresa (20 mil)
När vi har ätit frukost åker vi till Ballen 
där vi får möjlighet att strosa runt och
göra lite inköp. Sedan åker vi till 
Falkecenter där vi ska få se en mäktig 
fågeluppvisning med bl.a. pilgrimsfalk 
och havsörn. Om tiden medger gör vi 
även ett besök i den lilla närliggande 
gårdsbutiken. Tidig eftermiddag är det 
sedan dags för hemresa med färjan till 
Kalundborg. Vi fortsätter färden mot 
Öresundsbron och våra hemorter efter 
några härliga dagar på denna 
fantastiska ö.

Hotell
Flinchs Hotel är ett trevligt hotell beläget 
i Tranebjergs centrum med perfekt läge 
för våra utflykter på Samsø.
www.flinchshotel.dk

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

 

Pris: 3 895:-/person 
Enkelrumstillägg 1 175:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, & vägavgifter

● Färja Kalundborg – Samsø t/r

● Två nätter med del i dubbelrum 
på Flinchs Hotel inkl.

● 2 middagar, 2 frukostar

● Lunch dag 1 & 2 inkl. 1 dryck

● Entré till Birkegårdens Haver

● Bussrundtur med lokalguide på 
Samsø

● Entré till Samsø museum

● Entré till fågelshow på 
Falkecenter

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
20 augusti

Samsø i sommarskrud, 3 dagar! 
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Följ med oss till Samsø och upplev ön som ligger mitt i Kattegatt mellan Själland och Jylland. 
En fantastisk ö med omväxlande natur i härlig sommarskrud. Ön består också av ett pärlband 

av pittoreska byar, var och en med sin egen karaktär och charm.

Dag 1 – Samsø (20 mil)
Efter upphämtning på våra 
påstigningsorter går färden mot 
Danmark. Vi åker över Öresundsbron 
och fortsätter via Roskilde till 
Birkegårdens Haver. Här finns bl. a. en
engelsk-, en japansk-, en kloster- och 
en prärieträdgård. I lugn och ro strosar 
vi runt bland blommor och blad, 
vattenfall och fontäner och njuter av en 
kaskad av dofter och färger. Vi avslutar 
besöket med gemensam lunch inkl. 
dryck och åker sedan vidare till 
Kalundborg där färjan till Samsö väntar. 
Under överfarten som tar ca 1,15 tim. 
finns det möjlighet att fika. När vi 
kommer fram till Samsö har vi bara 
några kilometer till vårt hotell i 
Tranebjerg. Efter incheckning och egen 
tid samlas vi för välkomstmiddag i 
hotellets restaurang. 

Dag 2 – Rundtur
Efter frukosten träffar vi vår lokalguide 
som ska ta oss med på en spännande
heldagstur med vår buss, runt på 
Samsø. Vi börjar med ett besök på det 
lokala muséet där vi ser en kort film om 
ön, dess historia och utveckling. På 
förmiddagen bekantar vi oss med den 
södra delen av ön och besöker bl. a. 
Ballen med härlig hamnmiljö och 
butiker, vidare till Saelvig och vår 
restaurang för att njuta av en lunch och 
av utsikten över havet. På 
eftermiddagen åker vi norrut bl. a. längs 
med Stavnsfjorden till Langør öns 
äldsta och enda naturliga hamn. Vi får 

uppleva fridlysta Nordby Bakker och 
idylliska Nordby med sitt klocktorn, lilla 
damm och fina små hus. Lite senare på 
eftermiddagen är vi åter vid vårt hotell i 
Tranebjerg och får tid för egna 
upptäckter innan det är dags för en god 
middag på vårt hotell.

Dag 3 – Fågelshow, hemresa (20 mil)
När vi har ätit frukost åker vi till Ballen 
där vi får möjlighet att strosa runt och
göra lite inköp. Sedan åker vi till 
Falkecenter där vi ska få se en mäktig 
fågeluppvisning med bl.a. pilgrimsfalk 
och havsörn. Om tiden medger gör vi 
även ett besök i den lilla närliggande 
gårdsbutiken. Tidig eftermiddag är det 
sedan dags för hemresa med färjan till 
Kalundborg. Vi fortsätter färden mot 
Öresundsbron och våra hemorter efter 
några härliga dagar på denna 
fantastiska ö.

Hotell
Flinchs Hotel är ett trevligt hotell beläget 
i Tranebjergs centrum med perfekt läge 
för våra utflykter på Samsø.
www.flinchshotel.dk

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

 

Pris: 3 895:-/person 
Enkelrumstillägg 1 175:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, & vägavgifter

● Färja Kalundborg – Samsø t/r

● Två nätter med del i dubbelrum 
på Flinchs Hotel inkl.

● 2 middagar, 2 frukostar

● Lunch dag 1 & 2 inkl. 1 dryck

● Entré till Birkegårdens Haver

● Bussrundtur med lokalguide på 
Samsø

● Entré till Samsø museum

● Entré till fågelshow på 
Falkecenter

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
20 augusti

Samsø i sommarskrud, 3 dagar! 

Följ med och upplev Sveriges sydligaste och närmaste fjällvärld och njut av stillhet och 
avskildhet i en orörd och genuin fjällmiljö. Grövelsjöfjällen är ett paradis för fjällvandrare. De 
många stigarna och markerade lederna börjar där du bor och tar dig snabbt ut i en underbar 

natur med storslagna vyer.

Dag 1 – Grövelsjöfjällen (77 mil)
Vi åker tidigt på morgonen och gör 
pauser för fika och lunch.  På kvällen 
når vi Storsätra Fjällhotell där vi 
kommer att ha vår bas under vistelsen i 
Dalarna. Vi samlas för att äta en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2-5 – Vandring i Grövelsjöfjällen
Dessa dagar ägnas åt vandring och 
utflykter i Grövelsjöfjällens fantastiska 
natur. Vår fjällguide tar oss runt i 
omgivningarna då vi njuter av utsikten 
från närbelägna höjder och strosar runt 
på vidsträckta ljunghedar. Här finns 
stora orörda områden att upptäcka och 
lättvandrade fjällhedar där vyerna 
ständigt växlar. Vi äter frukost på 
hotellet och har lunchpaket med oss 
under vandringarna. 

En dag gör vi en utflykt med båt till 
Sylen i Norge för att sedan vandra hem 
över de norska fjällen. En annan dag
besöker vi med hjälp av vår buss och 
vandringsskor Njupeskär – Sveriges 
högsta vattenfall. Den spänstige kan 
vara med om att bestiga Båthusberget 
och erbjuds en vidunderlig utsikt. Vi 
kommer även att göra ett studiebesök 
vid världens äldsta träd. Tillbaka på 
hotellet kan det vara skönt att utnyttja 
relaxavdelningen med badtunna och 
bastu innan vi avslutar dagarna med 
gemensamma middagar.

Dag 6 – Hemresa (77 mil)
Efter några fantastiska vandringsdagar 
i fjällen återvänder vi mot södra Sverige 
fulla av ny energi och med många
härliga och oförglömliga minnen från 
vandringsparadiset Grövelsjöfjällen.

Att tänka på: Ta med vandringsskor 
som är väl ingångna gärna med kraftig 
räfflad sula som ger bra stöd. Bekväma 
kläder för alla väder (även regnställ), 
ryggsäck med rem runt midjan, 
vattenflaska eller termos, badkläder. 
Vandringsstavar för den som önskar. 
Ordinär kondition och glatt humör är att 
föredra.

Hotell
Storsätra Fjällhotell ligger mitt i vackra 
Grövelsjöfjällen nära Grövelsjöns 
strand och är ett av fjällvärldens få 4-
stjärniga hotell. Hotellet har stora 
bekväma rum. Hotellets restaurang var 
2010 omnämnt i White Guide som en av 
landets 500 bästa. Hotellet ligger i direkt 
anslutning till vägen mellan Idre och 
Grövelsjön och endast 3 km från norska 
gränsen. www.storsatra.se

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!
 

Pris: 8 495:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 095:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Fem nätter med del i dubbelrum 
på Storsätra Fjällhotell

● 5 middagar

● 4 lunchpaket

● 5 frukostar

● Fri tillgång till relaxavdelningen 
med herr- & dambastu samt 
utomhusbadtunna vid Grövelsjöns 
strand

● Fjällguide 4 dagar

● Reseledarservice

Hållplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, 

Ängelholm, Markaryd, Bromölla. 
**Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 augusti

Vandring i Grövelsjöfjällen, 6 dagar! 
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Följ med på en oförglömlig resa till förtrollande Savalen Fjällhotell & spa, 707 meter över havet!

Dag 1 – Köpenhamn (4 mil)
Efter upphämtning kör vi via den ståtliga 
Öresundsbron till Köpenhamn. I DFDS 
terminalen väntar ett lyxigt fartyg som 
ska ta oss till Oslo.  Under kvällningen 
serveras middagsbuffé och resten av 
aftonen kan man ta del av båtens stora 
nöjesutbud på egen hand. 

Dag 2 – Savalen (32 mil)
Efter en bra natts sömn njuter vi av en 
god frukost. Utsikten är helt fantastisk 
när båten tar sig fram i Oslofjorden. 
Cirka klockan 09:45 är vi framme i Oslo.  
Vi checkar ut från våra hytter och 
fortsätter med buss genom fantastiska 
landskap mot Savalen. Vi gör fikastopp 
på lämpliga platser utmed resvägen. 
Under eftermiddagen blir vi varmt
mottagna av Savalens personal.
Därefter checkar vi in och bekantar oss 
med hotellet. På kvällen blir det middag 
i restaurangen och senare dans till 
levande musik i Kopparsalen. 

Dag 3–5 – Savalen
Kaffe på sängen varje morgon om man
önskar. Frukost, eftermiddagskaffe och
hembakta kakor varje dag. Levande-
ljusafton med räkfrossa. Stort Österdals-
bord med stort urval av varma och kalla 
rätter. Sjung med oss, tillsammans med 
husbandet. Dansmusikerna spelar 
”riktig” dansmusik i Kopparsalen varje 
kväll. Möjlighet till morgongymnastik.  På
egen hand/ gemensam rundtur och
information om Savalen på fina och 
markerade vandringsleder. Stora bufféer 
i kombination med 3-rätters middagar på 
kvällen. Bassäng med 32 grader klorfritt 
vatten, avslappnande massagestenar & 
bubbelbad, 38 grader. Spaavdelning,
professionella terapeuter & behandlingar.

Fjellcruise på Savalen, halvdag
En av dagarna får vi en fantastisk båttur 
på Savalen Sjön Savalen är 13 km lång 

och ligger i både Tynset och Alvdal 
kommun. Vi tar båten ena sträckan och 
bussen den andra. I båten blir det 
kaffeservering under tiden som vi får 
höra de många historierna kring sjön 
Savalen och de närliggande områdena.
Båtturen tar cirka 1 timme och 15 
minuter. På bussturen gör vi ett stopp på 
Kolbotn där Hulda och Arne Garborg 
bodde. Totalt cirka 3 timmars tur.

Röros, halvdag (ca 16 mil)
På väg norrut genom Nord-Österdalen
passerar vi Tolga, där Egil Storbekken 
bodde. Vi passerar även Os med 
Hummelfjell innan vi ankommer till 
gruvbyn Röros. Gruvorna är nerlagda
men andra näringar har tagit över så byn 
består och minnena är många. Vi 
besöker det gamla kopparsmältverket 
som nu är ett av landets finaste museer, 
och den mera kända Røroskjerka – en
av Norges största.

Shopping i Tynset, halvdag, (4 mil)
Tynset är administrationscentralen för 
Nord- østerdalen. Här finns landets mest 
besökta kulturhus och butiker som kan 
tillfredsställa de shoppinglystna. Detta är 
en så kallad shoppingtur och körs oftast 
utan guide. Bussturen till Tynset tar cirka 
25 minuter.     

Dag 6 Savalen – Örebro (54 mil)
Efter frukost och utcheckning tar vi farväl 
av familjen Hektoen och Savalen. Vår 
färd går över fjällen med otroligt vackra 
och skiftande naturscener på 
fjälltopparna. Vi gör stopp på lämpliga 
platser för lunch och fika. Mot 
kvällningen når vi Hotel Scandic Grand i 
Örebro. Gemensam middag.

Dag 7 Karlstad – Malmö (53 mil)
Efter frukost checkar vi ut och samlas i 
bussen för hemfärd. Vi reser söderut 
förbi Vättern, genom det småländska 
landskapet med uppehåll för lunch och 
fikapauser. Vi tar farväl med många 
oförglömliga minnen i bagaget.

Hotell
Savalen Hotel & Spa är en anläggning 
med karaktär och ligger i natursköna och 
idylliska omgivningar 707 meter över 
havet i nord østerdalske berg. Beläget 
190 km från Trondheim, 218 km från 
Hamar, 330 km från Oslo och 281 km 
från Molde Savalen. www.savalen.no

*Med reservation för fel & ändringar!

Pris: 8 095:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 400: -

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro, väg & färjeavgifter

● Middagsbuffé på DFDS, dag 1

● 1 natt med  del i insides 
tvåbäddshytt, DFDS

● 4 hotellnätter på Savalen, inkl 
HELPENSION

● 1 natt på Scandic Grand, Örebro, 
INKL HALVPENSION

● Utflykter enligt programmet

● Fjellcruise på Savalen, halvdag

● Röros, halvdag

● Shopping i Tynset, halvdag

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum
6 september 2018

Savalen, 7 dagar! 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Vi upplever Islands storslagna natur med spektakulära vattenfall och forsar, sprutande gejsrar 
och unik kultur i sagolik miljö. Dessutom besöker vi världens nordligaste huvudstad Reykjavik!

Dag 1 – Reykjavik
Avresa på morgonen för att ta oss till 
Kastrup. Vi har egen personal med på 
flygplatsen som hjälper till vid in-
checkningen. Flyget avgår klockan 
14.00. Flygresan tar sedan ca tre 
timmar och vi landar på Island ca kl. 
15.10 (det är 2 timmars tidsskillnad). Vi 
börjar med att köra till Reykjaviks 
centrum för en kort rundtur innan vi 
fortsätter till vårt hotell för incheckning. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2 – Reykjavik med omnejd, 
Heitur pottir
Under tre hela dagar får vi möjlighet att 
upptäcka ett fantastiskt resmål. På 
kvällarna äter vi middag på vårt hotell.
Vi börjar dagen med en stadsrundtur i 
Reykjavik, där vi bland annat får se den 
spektakulära byggnaden glaskupolen 
Perlan. Därefter fortsätter vi till Haldór 
Laxness museum och Álafoss 
ullspinneris fabriksbutik, som är ett litet 
lokalt konsthantverkscentrum med verk 
av såväl glaskonstnärer, keramiker och 
bildkonstnärer. Därefter kör vi till 
Reykjaviks största badanläggning, med 
bl.a. Islands världsberömda Heitur 
pottir (varma badgrytor). Det finns fyra 
grytor med olika temperaturer (38 – 44 
grader), där vi kan njuta av det varma 
vattnet.

Dag 3 – Gyllene cirkeln
Under en heldagstur får vi se Islands 
främsta sevärdheter. Vi besöker bl.a. 
Geysir, som är den mest kända 
Gejsern. Denna heta källa är ca 10 000 
år gammal. Vattenfallet Gullfoss möter 
oss vid floden Hvítá - över 30 meters fall 
är en sagolik syn. Vi besöker national-
parken Tingvalla, som har ett starkt 
historiskt värde då den sägs vara den 

plats där det första riksmötet hölls. Men 
dess vackra natur är än mer lockande. 
Här finns vattenfall, branta bergväggar
och lava. Många scener i Astrid 
Lindgrens älskade film om bröderna 
Lejonhjärta spelades in här.

Dag 4 – Island
Idag får vi möjlighet att ge oss ut på 
egna äventyr såsom valsafari, ridning,
shopping, museibesök m.m. Det finns 
även möjlighet att boka in sig på vår 
extra utflykt till Reykholt och 
Hraunfossa m.m. På kvällen äter vi en 
gemensam avslutningsmiddag.

Dag 5 – Reykjavik
Vi lämnar vårt hotell vid 10-tiden och 
åker till flygplatsen där vårt flyg avgår 
mot Köpenhamn, Kastrup med ankomst 
ca kl. 18.15. Vår buss hämtar på 
flygplatsen för att ta oss hem efter 
några fantastiska dagar på Island.

Utflykt till Reykholt, Hraunfossa 
m.m. (Tillkommer: 425:-/person).
Under den fria dagen finns det möjlighet 
att välja till denna utflykt. Vår reseledare 
tar oss med till Snorri Sturlusons 
Reykholt med Snorris varma källa.
Därifrån kör vi till det spektakulära 
lavavattenfallet Hraunfossa samt till 
Islands största kända varmvattenkälla, 
Deildartunguqver innan vi kör till 
Borgafjördur. Härifrån vänder vi hemåt 
med ett litet stopp i Gamla stan.
Förmiddagskaffe och kaka ingår.

För den som önskar finns det möjlighet
att på hotellet beställa utflykter i egen 
regi bl. a. till Blå Lagunen under såväl 
dag- som kvällstid. Detta gör man vid 
framkomst till hotellet och behöver 
alltså inte förbeställas.

Hotell
Hotel Natura, Reykjavik är ett 4-stjärnigt 
hotell, beläget vid Reykjavikbornas
rekreationsområde med ca 15 minuters 
promenad till Hallgrimskyrkan, i början 
av centrum. www.icelandairhotels.com

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 13 345:-/person 
Enkelrumstillägg: 2 625:-

I priset ingår:                                                       
● Bussresa Kastrup t/r

● Bro-, & vägavgifter

● Incheckningspersonal, Kastrup

● Flygresa Kastrup – Island t/r inkl. 
flygskatter (Icelandair)

● Bussresa flygplatsen – hotellet t/r

● Fyra nätter med del i dubbelrum          
på Hotel Natura, Reykjavik

● 4 middagar, 4 frukostar

● Bad i Heitur Pottir

● Stadsrundtur i Reykjavik

● Utflykt till Laxness museet och 
Álafoss, Geysir, Gullfoss, Tingvalla

● Reseledarservice på Island

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 september

Island – Sagornas ö, 5 dagar! 
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Följ med på en oförglömlig resa till förtrollande Savalen Fjällhotell & spa, 707 meter över havet!

Dag 1 – Köpenhamn (4 mil)
Efter upphämtning kör vi via den ståtliga 
Öresundsbron till Köpenhamn. I DFDS 
terminalen väntar ett lyxigt fartyg som 
ska ta oss till Oslo.  Under kvällningen 
serveras middagsbuffé och resten av 
aftonen kan man ta del av båtens stora 
nöjesutbud på egen hand. 

Dag 2 – Savalen (32 mil)
Efter en bra natts sömn njuter vi av en 
god frukost. Utsikten är helt fantastisk 
när båten tar sig fram i Oslofjorden. 
Cirka klockan 09:45 är vi framme i Oslo.  
Vi checkar ut från våra hytter och 
fortsätter med buss genom fantastiska 
landskap mot Savalen. Vi gör fikastopp 
på lämpliga platser utmed resvägen. 
Under eftermiddagen blir vi varmt
mottagna av Savalens personal.
Därefter checkar vi in och bekantar oss 
med hotellet. På kvällen blir det middag 
i restaurangen och senare dans till 
levande musik i Kopparsalen. 

Dag 3–5 – Savalen
Kaffe på sängen varje morgon om man
önskar. Frukost, eftermiddagskaffe och
hembakta kakor varje dag. Levande-
ljusafton med räkfrossa. Stort Österdals-
bord med stort urval av varma och kalla 
rätter. Sjung med oss, tillsammans med 
husbandet. Dansmusikerna spelar 
”riktig” dansmusik i Kopparsalen varje 
kväll. Möjlighet till morgongymnastik.  På
egen hand/ gemensam rundtur och
information om Savalen på fina och 
markerade vandringsleder. Stora bufféer 
i kombination med 3-rätters middagar på 
kvällen. Bassäng med 32 grader klorfritt 
vatten, avslappnande massagestenar & 
bubbelbad, 38 grader. Spaavdelning,
professionella terapeuter & behandlingar.

Fjellcruise på Savalen, halvdag
En av dagarna får vi en fantastisk båttur 
på Savalen Sjön Savalen är 13 km lång 

och ligger i både Tynset och Alvdal 
kommun. Vi tar båten ena sträckan och 
bussen den andra. I båten blir det 
kaffeservering under tiden som vi får 
höra de många historierna kring sjön 
Savalen och de närliggande områdena.
Båtturen tar cirka 1 timme och 15 
minuter. På bussturen gör vi ett stopp på 
Kolbotn där Hulda och Arne Garborg 
bodde. Totalt cirka 3 timmars tur.

Röros, halvdag (ca 16 mil)
På väg norrut genom Nord-Österdalen
passerar vi Tolga, där Egil Storbekken 
bodde. Vi passerar även Os med 
Hummelfjell innan vi ankommer till 
gruvbyn Röros. Gruvorna är nerlagda
men andra näringar har tagit över så byn 
består och minnena är många. Vi 
besöker det gamla kopparsmältverket 
som nu är ett av landets finaste museer, 
och den mera kända Røroskjerka – en
av Norges största.

Shopping i Tynset, halvdag, (4 mil)
Tynset är administrationscentralen för 
Nord- østerdalen. Här finns landets mest 
besökta kulturhus och butiker som kan 
tillfredsställa de shoppinglystna. Detta är 
en så kallad shoppingtur och körs oftast 
utan guide. Bussturen till Tynset tar cirka 
25 minuter.     

Dag 6 Savalen – Örebro (54 mil)
Efter frukost och utcheckning tar vi farväl 
av familjen Hektoen och Savalen. Vår 
färd går över fjällen med otroligt vackra 
och skiftande naturscener på 
fjälltopparna. Vi gör stopp på lämpliga 
platser för lunch och fika. Mot 
kvällningen når vi Hotel Scandic Grand i 
Örebro. Gemensam middag.

Dag 7 Karlstad – Malmö (53 mil)
Efter frukost checkar vi ut och samlas i 
bussen för hemfärd. Vi reser söderut 
förbi Vättern, genom det småländska 
landskapet med uppehåll för lunch och 
fikapauser. Vi tar farväl med många 
oförglömliga minnen i bagaget.

Hotell
Savalen Hotel & Spa är en anläggning 
med karaktär och ligger i natursköna och 
idylliska omgivningar 707 meter över 
havet i nord østerdalske berg. Beläget 
190 km från Trondheim, 218 km från 
Hamar, 330 km från Oslo och 281 km 
från Molde Savalen. www.savalen.no

*Med reservation för fel & ändringar!

Pris: 8 095:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 400: -

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro, väg & färjeavgifter

● Middagsbuffé på DFDS, dag 1

● 1 natt med  del i insides 
tvåbäddshytt, DFDS

● 4 hotellnätter på Savalen, inkl 
HELPENSION

● 1 natt på Scandic Grand, Örebro, 
INKL HALVPENSION

● Utflykter enligt programmet

● Fjellcruise på Savalen, halvdag

● Röros, halvdag

● Shopping i Tynset, halvdag

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum
6 september 2018

Savalen, 7 dagar! 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Vi upplever Islands storslagna natur med spektakulära vattenfall och forsar, sprutande gejsrar 
och unik kultur i sagolik miljö. Dessutom besöker vi världens nordligaste huvudstad Reykjavik!

Dag 1 – Reykjavik
Avresa på morgonen för att ta oss till 
Kastrup. Vi har egen personal med på 
flygplatsen som hjälper till vid in-
checkningen. Flyget avgår klockan 
14.00. Flygresan tar sedan ca tre 
timmar och vi landar på Island ca kl. 
15.10 (det är 2 timmars tidsskillnad). Vi 
börjar med att köra till Reykjaviks 
centrum för en kort rundtur innan vi 
fortsätter till vårt hotell för incheckning. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2 – Reykjavik med omnejd, 
Heitur pottir
Under tre hela dagar får vi möjlighet att 
upptäcka ett fantastiskt resmål. På 
kvällarna äter vi middag på vårt hotell.
Vi börjar dagen med en stadsrundtur i 
Reykjavik, där vi bland annat får se den 
spektakulära byggnaden glaskupolen 
Perlan. Därefter fortsätter vi till Haldór 
Laxness museum och Álafoss 
ullspinneris fabriksbutik, som är ett litet 
lokalt konsthantverkscentrum med verk 
av såväl glaskonstnärer, keramiker och 
bildkonstnärer. Därefter kör vi till 
Reykjaviks största badanläggning, med 
bl.a. Islands världsberömda Heitur 
pottir (varma badgrytor). Det finns fyra 
grytor med olika temperaturer (38 – 44 
grader), där vi kan njuta av det varma 
vattnet.

Dag 3 – Gyllene cirkeln
Under en heldagstur får vi se Islands 
främsta sevärdheter. Vi besöker bl.a. 
Geysir, som är den mest kända 
Gejsern. Denna heta källa är ca 10 000 
år gammal. Vattenfallet Gullfoss möter 
oss vid floden Hvítá - över 30 meters fall 
är en sagolik syn. Vi besöker national-
parken Tingvalla, som har ett starkt 
historiskt värde då den sägs vara den 

plats där det första riksmötet hölls. Men 
dess vackra natur är än mer lockande. 
Här finns vattenfall, branta bergväggar
och lava. Många scener i Astrid 
Lindgrens älskade film om bröderna 
Lejonhjärta spelades in här.

Dag 4 – Island
Idag får vi möjlighet att ge oss ut på 
egna äventyr såsom valsafari, ridning,
shopping, museibesök m.m. Det finns 
även möjlighet att boka in sig på vår 
extra utflykt till Reykholt och 
Hraunfossa m.m. På kvällen äter vi en 
gemensam avslutningsmiddag.

Dag 5 – Reykjavik
Vi lämnar vårt hotell vid 10-tiden och 
åker till flygplatsen där vårt flyg avgår 
mot Köpenhamn, Kastrup med ankomst 
ca kl. 18.15. Vår buss hämtar på 
flygplatsen för att ta oss hem efter 
några fantastiska dagar på Island.

Utflykt till Reykholt, Hraunfossa 
m.m. (Tillkommer: 425:-/person).
Under den fria dagen finns det möjlighet 
att välja till denna utflykt. Vår reseledare 
tar oss med till Snorri Sturlusons 
Reykholt med Snorris varma källa.
Därifrån kör vi till det spektakulära 
lavavattenfallet Hraunfossa samt till 
Islands största kända varmvattenkälla, 
Deildartunguqver innan vi kör till 
Borgafjördur. Härifrån vänder vi hemåt 
med ett litet stopp i Gamla stan.
Förmiddagskaffe och kaka ingår.

För den som önskar finns det möjlighet
att på hotellet beställa utflykter i egen 
regi bl. a. till Blå Lagunen under såväl 
dag- som kvällstid. Detta gör man vid 
framkomst till hotellet och behöver 
alltså inte förbeställas.

Hotell
Hotel Natura, Reykjavik är ett 4-stjärnigt 
hotell, beläget vid Reykjavikbornas
rekreationsområde med ca 15 minuters 
promenad till Hallgrimskyrkan, i början 
av centrum. www.icelandairhotels.com

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Pris: 13 345:-/person 
Enkelrumstillägg: 2 625:-

I priset ingår:                                                       
● Bussresa Kastrup t/r

● Bro-, & vägavgifter

● Incheckningspersonal, Kastrup

● Flygresa Kastrup – Island t/r inkl. 
flygskatter (Icelandair)

● Bussresa flygplatsen – hotellet t/r

● Fyra nätter med del i dubbelrum          
på Hotel Natura, Reykjavik

● 4 middagar, 4 frukostar

● Bad i Heitur Pottir

● Stadsrundtur i Reykjavik

● Utflykt till Laxness museet och 
Álafoss, Geysir, Gullfoss, Tingvalla

● Reseledarservice på Island

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
27 september

Island – Sagornas ö, 5 dagar! 
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Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Aerø är en tre mil 
lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet!

Dag 1 – Aerø (23 mil)
Efter upphämtning går färden via 
Öresundsbron, Stora Bältbron och fram 
till Svendborg på Fyn. Här blir det tid att 
avnjuta en lunch på egen hand innan vi 
kör ombord på färjan. Båtturen till Aerø
tar cirka 75 minuter och går genom den 
vackra danska Övärlden. Väl framme 
på den lilla sagoön, parkerar vi bussen 
och bekantar oss med den gamla 
mysiga delen av Aerøskøbing. Vi 
samlas sedan åter i bussen och åker 
vidare till öns största ort, Marstal, och 
vårt Aerø Hotel. Efter incheckning gör vi 
oss bekväma i våra rum och på kvällen 
samlas vi för en gemensam middag.

Dag 2 – Utflykter (4 mil)
Efter frukost samlas vi för att göra en 
intressant rundtur på ön. Vi kommer 
idag att besöka Söbygaard, Danmarks 
minsta herrgård, Skjoldenäs fyr, med 
fantastisk utsikt över Aerø och det 
vackra sydfynska öhavet, samt 
Bregninge Kirke, en av Aerøs vackraste 
kyrkor från 1200-talet. Efter en 
intressant förmiddag behöver vi fylla på 
med ny energi. På öns egna Rise 
Bryggeri, med gamla anor, får vi en 
rundvisning med provsmakning och här 
finns även möjlighet att köpa sig en god 
lunch. Mätta och belåtna tar vi oss 
vidare till Voderup Klint som är en av de 
vackraste platserna på Aerø. Framför 
oss har vi en unik vy som breder ut sig. 

tar oss tillbaka till hotellet och på kvällen 
samlas vi i restaurangen för en 
gemensam middag, där öl och vin ingår 
under tre timmar. Vi njuter av musik-
underhållning och efter maten bjuds det 
upp till dans.

Dag 3 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut och
gör oss redo för avresa. Vårt första 
stopp gör vi vid Marstal Kirke. Här blir 
det tid att beskåda gamla skepp och 
andra vackra ting som smyckar kyrkan. 
Färden går vidare till Aerøskøbing där 
vi strosar runt på egen hand.  Klockan 
13:35 avgår färjan som ska ta oss till 
Svendborg. Är man hungrig eller 
fikasugen så finns det restaurang & 
café ombord. Vi kör vidare genom 
Danmark och är snart hemma igen. Vi 
tar farväl med oförglömliga minnen och 
säkert en och annan souvenir i bagaget.

Hotell
Aerø Hotel ligger med cirka 12 minuters 
promenad från stranden och med 10
minuters promenad från centrala 
Marstal på Aerø. Hotellet erbjuder även 
biljardbord, cykeluthyrning och det går
gratis buss med täta avgångar, direkt 
utanför hotellet.

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Aerø -En äkta Dansk sagoö med dans, 3 dagar! 

 

Pris: 3 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 500:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, & vägavgifter

● 2 nätter med del i dubbelrum, 
Aerø Hotel

● Frukost dag 2 & 3

● Middag dag 1

● Välkomstdrink dag 2

● Middagsbuffé (inkl fritt 
öl/vin/vatten i 3 timmar) dag 2

● Musikunderhålllning/dans dag 2

● Svendborg - Aerø t/r

● Besök på Söbygaard, 
Skjeldneas fyr & Bregninge Kirke, 
Voderup Klint & Marstal Kirke

● Rundvisning & provsmakning på 
Rise Bryggeri 

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala, 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
28 september

Aerø – En äkta dansk sagoö, 3 dgr, 25/5…Pris: fr. 3 395:-
I priset ingår: Bussresa, bro-, väg- & färjeavgifter, 2 nätter inkl. halvpension på Aerø 

Hotel, båttur Svendborg-Aerø t/r, besök på Söbygaard, Skjeldneas fyr, Bregninge Kirke, 
Voderup Klint, Marstal Kirke, rundvisning & provsmakning på Rise Bryggeri, reseledare.

Sveriges ”Skafferi” slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njutning av odlingsårets 
resultat. Öland förvandlas till en enda stor folkfest, följ med och upplev den speciella stämning 
som råder under dagarna när festen pågår! Öland lyser upp av tända facklor och levande ljus, 

konstnärer öppnar sina hem och ateljéer, restauranger och gårdsbutiker håller öppet.

Dag 1 – Borgholm (32 mil)
Efter upphämtning på respektive 
hållplats startar färden mot Ostkusten. 
Första stoppet blir på Bellas Place i 
Bromölla. Här kliver vi rakt in i 50-talet 
och avnjuter en kopp kaffe med 
smörgås, omgivna av rock´n roll, med 
kromade lister och filmstjärnor. Vi sätter 
oss i bussen och åker vidare mot Öland 
och Borgholm. Vi checkar in på vårt 
hotell som är vackert beläget vid 
Borgholms gästhamn med härlig utsikt 
över Kalmarsund. Eftermiddagen 
spenderar vi på egen hand. Kanske en 
shoppingrunda på stan lockar eller bara 
lite skön avkoppling, innan det blivit 
dags för att äta en gemensam middag
på hotellet.

Dag 2 – Skördefest
Efter en stärkande frukost ger vi oss 
iväg för dagens upplevelser. Vi besöker 
Borgholms slott där Fårets Dag äger 
rum. Här finns drygt 50 utställare som 
erbjuder ett stort utbud av hantverk och 
kvalitetsprodukter som har koppling till 
fåren. Vi kommer även besöka Eriksöre 
Bygata där de boende går man ur huse
för att fira. Här dukas det längs med den 
200 meter långa bygatan, upp till fest 
och försäljning, av alla landskaps

läckerheter. Vi åker tillbaka till hotellet 
och övrig tid spenderas efter egna 
önskemål.

Dag 3 – Hemresa (36 mil)
Efter en härlig frukost checkar vi ut och 
påbörjar hemfärden. Vi gör ett stopp vid
Kosta Outlet och får lunchmöjlighet och
tid för shopping. Vi gör även ett kort 
kaffestopp på Kronolaxen i Mörrum 
innan vi når respektive hemort igen. Vi 
tar farväl efter en minnesvärd helg.

Hotell
Strand Hotell i Borgholm ligger på 
bekvämt promenadavstånd till bland 
annat Borgholms Slottsruin, Solliden 
och centrum. www.strandborgholm.se

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Pris: 3 595 :-/person 
Enkelrumstillägg: 850:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Kaffe & smörgås, Bellas Place

● Två nätter med del i dubbelrum, 
Strand Hotell Borgholm

● Frukost dag 2 & 3

● Middag på hotellet dag 1

● Entré Borgholms slott

● Besök på Kosta Outlet

● Eftermiddagsfika på Kronolaxen 
dag 3

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Bromölla, Karlshamn, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge.

Avresedatum 2018
28 september

Ölands skördefest, 3 dagar! 
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Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Aerø är en tre mil 
lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet!

Dag 1 – Aerø (23 mil)
Efter upphämtning går färden via 
Öresundsbron, Stora Bältbron och fram 
till Svendborg på Fyn. Här blir det tid att 
avnjuta en lunch på egen hand innan vi 
kör ombord på färjan. Båtturen till Aerø
tar cirka 75 minuter och går genom den 
vackra danska Övärlden. Väl framme 
på den lilla sagoön, parkerar vi bussen 
och bekantar oss med den gamla 
mysiga delen av Aerøskøbing. Vi 
samlas sedan åter i bussen och åker 
vidare till öns största ort, Marstal, och 
vårt Aerø Hotel. Efter incheckning gör vi 
oss bekväma i våra rum och på kvällen 
samlas vi för en gemensam middag.

Dag 2 – Utflykter (4 mil)
Efter frukost samlas vi för att göra en 
intressant rundtur på ön. Vi kommer 
idag att besöka Söbygaard, Danmarks 
minsta herrgård, Skjoldenäs fyr, med 
fantastisk utsikt över Aerø och det 
vackra sydfynska öhavet, samt 
Bregninge Kirke, en av Aerøs vackraste 
kyrkor från 1200-talet. Efter en 
intressant förmiddag behöver vi fylla på 
med ny energi. På öns egna Rise 
Bryggeri, med gamla anor, får vi en 
rundvisning med provsmakning och här 
finns även möjlighet att köpa sig en god 
lunch. Mätta och belåtna tar vi oss 
vidare till Voderup Klint som är en av de 
vackraste platserna på Aerø. Framför 
oss har vi en unik vy som breder ut sig. 

tar oss tillbaka till hotellet och på kvällen 
samlas vi i restaurangen för en 
gemensam middag, där öl och vin ingår 
under tre timmar. Vi njuter av musik-
underhållning och efter maten bjuds det 
upp till dans.

Dag 3 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut och
gör oss redo för avresa. Vårt första 
stopp gör vi vid Marstal Kirke. Här blir 
det tid att beskåda gamla skepp och 
andra vackra ting som smyckar kyrkan. 
Färden går vidare till Aerøskøbing där 
vi strosar runt på egen hand.  Klockan 
13:35 avgår färjan som ska ta oss till 
Svendborg. Är man hungrig eller 
fikasugen så finns det restaurang & 
café ombord. Vi kör vidare genom 
Danmark och är snart hemma igen. Vi 
tar farväl med oförglömliga minnen och 
säkert en och annan souvenir i bagaget.

Hotell
Aerø Hotel ligger med cirka 12 minuters 
promenad från stranden och med 10
minuters promenad från centrala 
Marstal på Aerø. Hotellet erbjuder även 
biljardbord, cykeluthyrning och det går
gratis buss med täta avgångar, direkt 
utanför hotellet.

*Med reservation för feltryck och 
ändringar!

Aerø -En äkta Dansk sagoö med dans, 3 dagar! 

 

Pris: 3 595:-/person 
Enkelrumstillägg: 500:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, & vägavgifter

● 2 nätter med del i dubbelrum, 
Aerø Hotel

● Frukost dag 2 & 3

● Middag dag 1

● Välkomstdrink dag 2

● Middagsbuffé (inkl fritt 
öl/vin/vatten i 3 timmar) dag 2

● Musikunderhålllning/dans dag 2

● Svendborg - Aerø t/r

● Besök på Söbygaard, 
Skjeldneas fyr & Bregninge Kirke, 
Voderup Klint & Marstal Kirke

● Rundvisning & provsmakning på 
Rise Bryggeri 

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala, 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
28 september

Aerø – En äkta dansk sagoö, 3 dgr, 25/5…Pris: fr. 3 395:-
I priset ingår: Bussresa, bro-, väg- & färjeavgifter, 2 nätter inkl. halvpension på Aerø 

Hotel, båttur Svendborg-Aerø t/r, besök på Söbygaard, Skjeldneas fyr, Bregninge Kirke, 
Voderup Klint, Marstal Kirke, rundvisning & provsmakning på Rise Bryggeri, reseledare.

Sveriges ”Skafferi” slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njutning av odlingsårets 
resultat. Öland förvandlas till en enda stor folkfest, följ med och upplev den speciella stämning 
som råder under dagarna när festen pågår! Öland lyser upp av tända facklor och levande ljus, 

konstnärer öppnar sina hem och ateljéer, restauranger och gårdsbutiker håller öppet.

Dag 1 – Borgholm (32 mil)
Efter upphämtning på respektive 
hållplats startar färden mot Ostkusten. 
Första stoppet blir på Bellas Place i 
Bromölla. Här kliver vi rakt in i 50-talet 
och avnjuter en kopp kaffe med 
smörgås, omgivna av rock´n roll, med 
kromade lister och filmstjärnor. Vi sätter 
oss i bussen och åker vidare mot Öland 
och Borgholm. Vi checkar in på vårt 
hotell som är vackert beläget vid 
Borgholms gästhamn med härlig utsikt 
över Kalmarsund. Eftermiddagen 
spenderar vi på egen hand. Kanske en 
shoppingrunda på stan lockar eller bara 
lite skön avkoppling, innan det blivit 
dags för att äta en gemensam middag
på hotellet.

Dag 2 – Skördefest
Efter en stärkande frukost ger vi oss 
iväg för dagens upplevelser. Vi besöker 
Borgholms slott där Fårets Dag äger 
rum. Här finns drygt 50 utställare som 
erbjuder ett stort utbud av hantverk och 
kvalitetsprodukter som har koppling till 
fåren. Vi kommer även besöka Eriksöre 
Bygata där de boende går man ur huse
för att fira. Här dukas det längs med den 
200 meter långa bygatan, upp till fest 
och försäljning, av alla landskaps

läckerheter. Vi åker tillbaka till hotellet 
och övrig tid spenderas efter egna 
önskemål.

Dag 3 – Hemresa (36 mil)
Efter en härlig frukost checkar vi ut och 
påbörjar hemfärden. Vi gör ett stopp vid
Kosta Outlet och får lunchmöjlighet och
tid för shopping. Vi gör även ett kort 
kaffestopp på Kronolaxen i Mörrum 
innan vi når respektive hemort igen. Vi 
tar farväl efter en minnesvärd helg.

Hotell
Strand Hotell i Borgholm ligger på 
bekvämt promenadavstånd till bland 
annat Borgholms Slottsruin, Solliden 
och centrum. www.strandborgholm.se

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Pris: 3 595 :-/person 
Enkelrumstillägg: 850:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Kaffe & smörgås, Bellas Place

● Två nätter med del i dubbelrum, 
Strand Hotell Borgholm

● Frukost dag 2 & 3

● Middag på hotellet dag 1

● Entré Borgholms slott

● Besök på Kosta Outlet

● Eftermiddagsfika på Kronolaxen 
dag 3

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund, 
Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Bromölla, Karlshamn, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge.

Avresedatum 2018
28 september

Ölands skördefest, 3 dagar! 

 



34

En spännande vin- och kulturresa till Rheinland-Pfalz. Pfalz är ett urgammalt vinområde i 
sydvästra Tyskland med milt klimat, idylliska vinbyar, borgar, korsvirkeshus och goda viner. Vi 

åker längs med Deutsche Weinstrasse och kommer bland annat att besöka olika vingårdar.
Dag 1 – Bielefeld (60 mil)
Avresa på morgonen från hemorten. 
Via Öresundsbron åker vi till Rödby och 
tar färjan till Puttgarden.  Vi fortsätter 
söderut och kommer på kvällen fram till 
Quality Hotel i Bielefeld för gemensam 
middag och övernattning.

Dag 2 – Neustadt an der Weinstrasse 
(45 mil)
Efter en god frukost åker vi vidare mot 
Neustadt. Vi kommer att åka en del
längs med den vackra tyska vinleden, 
Deutsche Weinstrasse som är en av 
Tysklands äldsta turistled. Ett natur-
skönt landskap med många vingårdar. 
Vägen börjar i Bockenheim i norr och 
slutar efter ca 85 km i Schweigen vid 
gränsen mot Frankrike. Tidig kväll
checkar vi in på Achat Hotel Premium i 
Neustadt för fyra nätter.  På kvällen 
samlas vi för middag på hotellet.

Dag 3 – Deidesheim (6 mil)
Efter frukost står förmiddagen till eget 
förfogande i trevliga Neustadt, som är 
centrum för vinhandeln i detta område.
Efter lunch gör vi även en utflykt till 
Deidesheim, för att besöka vingården 
Reichrat von Buhl. Vi får en rund-
vandring i vinkällaren och avslutar med 
provsmakning av gårdens viner. Vi åker 
sedan tillbaka till Neustadt. På kvällen 
äter vi en god tre-rätters middag på 
Restaurang Altstadtkeller.

Dag 4 – Neustadt, vingårdsbesök
Förmiddagen är fri för egna strövtåg. På 
eftermiddagen samlas vi för att göra en 
utflykt till den närliggande vingården, 
Weingut Schäfer. Vi gör en vinprovning 
och får information om deras 

vinproduktion.  På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 5 – Rhodt (4 mil)
Efter frukost möter vår svensktalande 
guide upp för att ta oss med på en 
heldagstur i härliga omgivningar. Det 
blir en händelserik dag med god mat 
och dryck. Vi kommer bl.a. att besöka 
Schloss Villa Ludwigshöhe, som är 
beläget i vackra omgivningar i 
Edenkoben. Det bjuds på vinprovning 
inkl. ”Vesperplatte”.  Vi besöker även 
idylliska Rhodt med mysiga gränder 
och sevärda hus från renässansen och 
barocken. Vi avslutar dagen med 
middag på en mysig Weinstube.

Dag 6 – Celle (50 mil)
Efter frukosten lämnar vi Pfalz och 
börjar vår resa norrut. Vi kommer att 
övernatta i Celle, en fantastisk
korsvirkesstad och en av Tysklands 
mysigaste städer. Vi checkar in på 
InterCityHotel för gemensam middag 
och övernattning.

Dag 7 – Hemresa (50 mil)
Vi njuter av resans sista frukost innan vi 
påbörjar vår hemresa genom det tyska 
landskapet. Vi gör ett kortare stopp för 
prisvärd shopping i lämplig 
gränshandel. I Puttgarden tar vi färjan 
över till Danmark och fortsätter vidare 
till Sverige och våra hemorter efter en 
minnesvärd resa med många bra 
vinprovningar och trevlig gemenskap.

Hotell
Achat Hotel Premium, Neustadt är ett 
trevligt hotell med bra läge i centrum. 
www.achat-hotels.com *Med reservation för feltryck och 

ändringar! 

Vinresa till Rheinland - Pfalz, 7 dagar! 

Pris: 7 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 195:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- och färjeavgifter 

● 6 nätter med del i dubbelrum 

● Middag dag 1-6

● Frukost dag 2-7

● Besök på vingården Reichrat 
von Buhl inkl. provning av 6 viner, 
rundvisning i vinkällaren

● Vinprovning, lunch & besök på 
Schloss Villa Ludwigshöhe

● Vinprovning av 5 viner hos 
Weingut Schäfer

● Heldagstur med svensktalande 
lokalguide i Pfalz

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!   

Avresedatum 2018
7 oktober



En spännande vin- och kulturresa till Rheinland-Pfalz. Pfalz är ett urgammalt vinområde i 
sydvästra Tyskland med milt klimat, idylliska vinbyar, borgar, korsvirkeshus och goda viner. Vi 

åker längs med Deutsche Weinstrasse och kommer bland annat att besöka olika vingårdar.
Dag 1 – Bielefeld (60 mil)
Avresa på morgonen från hemorten. 
Via Öresundsbron åker vi till Rödby och 
tar färjan till Puttgarden.  Vi fortsätter 
söderut och kommer på kvällen fram till 
Quality Hotel i Bielefeld för gemensam 
middag och övernattning.

Dag 2 – Neustadt an der Weinstrasse 
(45 mil)
Efter en god frukost åker vi vidare mot 
Neustadt. Vi kommer att åka en del
längs med den vackra tyska vinleden, 
Deutsche Weinstrasse som är en av 
Tysklands äldsta turistled. Ett natur-
skönt landskap med många vingårdar. 
Vägen börjar i Bockenheim i norr och 
slutar efter ca 85 km i Schweigen vid 
gränsen mot Frankrike. Tidig kväll
checkar vi in på Achat Hotel Premium i 
Neustadt för fyra nätter.  På kvällen 
samlas vi för middag på hotellet.

Dag 3 – Deidesheim (6 mil)
Efter frukost står förmiddagen till eget 
förfogande i trevliga Neustadt, som är 
centrum för vinhandeln i detta område.
Efter lunch gör vi även en utflykt till 
Deidesheim, för att besöka vingården 
Reichrat von Buhl. Vi får en rund-
vandring i vinkällaren och avslutar med 
provsmakning av gårdens viner. Vi åker 
sedan tillbaka till Neustadt. På kvällen 
äter vi en god tre-rätters middag på 
Restaurang Altstadtkeller.

Dag 4 – Neustadt, vingårdsbesök
Förmiddagen är fri för egna strövtåg. På 
eftermiddagen samlas vi för att göra en 
utflykt till den närliggande vingården, 
Weingut Schäfer. Vi gör en vinprovning 
och får information om deras 

vinproduktion.  På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 5 – Rhodt (4 mil)
Efter frukost möter vår svensktalande 
guide upp för att ta oss med på en 
heldagstur i härliga omgivningar. Det 
blir en händelserik dag med god mat 
och dryck. Vi kommer bl.a. att besöka 
Schloss Villa Ludwigshöhe, som är 
beläget i vackra omgivningar i 
Edenkoben. Det bjuds på vinprovning 
inkl. ”Vesperplatte”.  Vi besöker även 
idylliska Rhodt med mysiga gränder 
och sevärda hus från renässansen och 
barocken. Vi avslutar dagen med 
middag på en mysig Weinstube.

Dag 6 – Celle (50 mil)
Efter frukosten lämnar vi Pfalz och 
börjar vår resa norrut. Vi kommer att 
övernatta i Celle, en fantastisk
korsvirkesstad och en av Tysklands 
mysigaste städer. Vi checkar in på 
InterCityHotel för gemensam middag 
och övernattning.

Dag 7 – Hemresa (50 mil)
Vi njuter av resans sista frukost innan vi 
påbörjar vår hemresa genom det tyska 
landskapet. Vi gör ett kortare stopp för 
prisvärd shopping i lämplig 
gränshandel. I Puttgarden tar vi färjan 
över till Danmark och fortsätter vidare 
till Sverige och våra hemorter efter en 
minnesvärd resa med många bra 
vinprovningar och trevlig gemenskap.

Hotell
Achat Hotel Premium, Neustadt är ett 
trevligt hotell med bra läge i centrum. 
www.achat-hotels.com *Med reservation för feltryck och 

ändringar! 

Vinresa till Rheinland - Pfalz, 7 dagar! 

Pris: 7 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 195:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg- och färjeavgifter 

● 6 nätter med del i dubbelrum 

● Middag dag 1-6

● Frukost dag 2-7

● Besök på vingården Reichrat 
von Buhl inkl. provning av 6 viner, 
rundvisning i vinkällaren

● Vinprovning, lunch & besök på 
Schloss Villa Ludwigshöhe

● Vinprovning av 5 viner hos 
Weingut Schäfer

● Heldagstur med svensktalande 
lokalguide i Pfalz

● Reseledarservice

Hållplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!   

Avresedatum 2018
7 oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Följ med oss till en av Tysklands största och äldsta folkfester, Freimarkt – Bremens
Oktoberfest. Under de två sista veckorna i oktober förvandlas Bremen och det råder 

feststämning i hela staden. En riktig folkfest med 4 miljoner besökare årligen.
Vi har även i år förbokade platser i Bayerntältet!

Dag 1 – Bremen (50 mil)
Avresa på morgonen genom Danmark 
och vidare överfart med färjan Rödby/
Puttgarden. Sen eftermiddag når vi 
Bremen och checkar in på vårt centralt 
belägna hotell. Det stora festival-
området, Burgerweide, ligger nära vårt 
hotell. Redan första dagen får vi 
möjlighet att uppleva folkliv, musik och 
hög feststämning. Kvällen spenderas 
efter egna önskemål.

Dag 2 – Bremen
Efter frukosten tillbringar vi dagen på 
egen hand. För den som önskar finns 
det möjlighet till en gemensam 
stadsvandring.  På kvällen träffas vi för 
att gå till festivalområdet Bürgerweide, 
som lockar med gastronomiska 
upplevelser, dryck och dans. På den ca 
100 000 m2 stora festplatsen finns mer 
än 300 olika attraktioner - tivoli, flera 
öltält och många mindre stånd som 
bland annat säljer stekta korvar, grillade 
kycklingar och öl från hela Tyskland till 
alla glada festivalbesökare.

Vi har reserverat plats i Bayerntältet och 
slår oss ner för att ha en riktigt trevlig 
kväll i Bayersk miljö. Det spelas allt från 
”umpa bumpa” till avsevärt modernare 
disco. I vårt arrangemang ingår även 1 
liter öl och en halv grillad kyckling med 
pommes. Vi roar oss, provar läckra 

tyska specialiteter och är delaktiga i 
folkfesten där alla är med, ung som 
gammal.

Dag 3 – Hemresa (50 mil)
Utvilade och efter en smaklig frukost är 
det dags att ta farväl av Bremen för den 
här gången. Vi gör stopp för prisvärd
shopping vid någon gränshandel. I 
Puttgarden tar vi färjan över till Rödby. 
När vi har passerat de danska öarna 
och Öresundsbron är vi snart tillbaka på 
våra respektive hemorter, med nya 
härliga resminnen.

Hotell
Swissôtel Bremen är centralt beläget 
nära festivalområdet, intill en lummig 
park vid vallgraven. Det är bara ca 2 
min. promenad till gågatan och nära till 
många av Bremens sevärdheter. 
www.swissotel.com/hotels/bremen/

*Med reservation för tryckfel och 
ändringar!

Bremer Freimarkt – Oktoberfest i Bremen, 3 dagar! 

Pris: 2 995:-/person 
Enkelrumstillägg: 845:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss

● Bro-, väg & färjeavgifter

● 2 nätter med del i
dubbelrum på Swissôtel Bremen

● Frukost dag 2 & 3

● Bordsreservation i Bayerntältet 
inkl. 1 liter öl & en halv grillad 
kyckling med pommes 

● Möjlighet till shopping (25 kg/p)

● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2018
26 oktober

Förbokade 
bord i

Bayerntältet!
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