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Det har blivit dags att lägga snö och rusk bakom oss och blicka framåt mot en
härlig vår och sommar. Inget är väl så underbart som att ha något att längta
till. Årets katalog bjuder på spännande upplevelser som passar både dig som
är nöjd med en dagsresa, såväl för dig som vill resa längre bort lite fler dagar
eller veckor och vaggas in i riktig semesterstämning. Fjolårets succé ”TUR för
en dag” fortsätter vi givetvis med och vi har även många nyheter. Vad sägs om
Vilnius -Baltikums charmiga pärla eller mångas drömresmål Rom -med alla
sina oerhört vackra sevärdheter. Vilken resa drömmer just du om? Börja med
att ta en titt i katalogen och se vilken resa som väcker din nyfikenhet. Därefter
kan du bara längta och räkna ner dagarna till att just din dröm går i uppfyllelse.
-Att resa är att leva!
VD / Phong Orrgren

Kristianstad Taxi & Buss AB är ett buss- och resebolag med huvudkontor i Kristianstad. Vi har filialer i Ronneby, Helsingborg 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 frán åtta personer upp till fullutrustade turistbussar för 57 personer. I år kan vi även erbjuda handikappbuss.
I samarbete med Resurs Bank
erbjuder vi nu möjligheten till
delbetalning av din resa.
- Ring för mer information

BELTON TRAVEL | KRISTIANSTAD BUSS
HEDENTORPSVÄGEN 9
291 62 KRISTIANSTAD

TEL: 044 - 12 40 65 KRISTIANSTAD
TEL: 040 - 630 01 08 MALMÖ
TEL: 042 - 617 60 00 HELSINGBORG
www.beltontravel.se | www.kristianstadbuss.se
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Nu kan vi erbjuda fördelaktiga Europeriska
reseförsäkringar genom ERV.

Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet
Våra resevillkor finns på vår webbsida
www.beltontravel.se

PÅSTIGNINGSPLATSER:
BROMÖLLA, GÅRDSTÅNGA, HALMSTAD, HELSINGBORG,
HÖRBY, KARLSHAMN, KRISTIANSTAD,
LANDSKRONA, LUND, LÖDDEKÖPINGE, MALMÖ,
MARKARYD, OSBY, SIMRISHAMN, SVEDALA, TOLLARP,
TRELLEBORG, VELLINGE,
VÄXJÖ, YSTAD, ÄNGELHOLM.
- SE VAD SOM GÄLLER FÖR RESPEKTIVE RESA
PÅ VÅR HEMSIDA.

Teater

F RE D R I KS DA LSTEAT ERN | HELSING BORG

Helsingborg, 1 dag
Avresedatum: 27/7, 10/8
Pris: 825:I priset ingår: Resa i modern turistbuss, Revybiljett

Du missar väl inte årets sjukaste och roligaste komedi!
– men är det roligt med vårdkriser, besparingar, underbemanning, stress, felbehandlingar och personalbrist? Nej, inte
alls! Men det kan bli roligt om man låter ett äldre, förvirrat
par – spelat av Eva Rydberg och Allan Svensson – hamna mitt i
allt detta, en vanlig dag, på en vanlig sjukvårdsavdelning på ett
vanligt svenskt sjukhus, en ovanligt rörig lördag när dessutom
datasystemet är ur funktion. Adde Malmberg regisserar och
serverar sommarens bästa skratt 2019.

BOKA PÅ
www.beltontravel.se

Tillhör du en grupp eller
förening?
Beställ kostnadsfritt vår populära
gruppresekatalog eller kontakta oss för att
få en skräddarsydd resa!
Sune Håkansson
Reseplanerare Sverige
Direkt nr: +46 (0)40 -651 00 70
sune@kristianstadbuss.se

Yvonne Slawik
Reseplanerare Utland
Direkt nr: +46 (0)44 -781 85 73
yvonne@kristianstadbuss.se
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Italien
ROM & R I MI NI

Res till Italien om du vill uppleva mat, kultur och soliga stränder. En resa med Belton Travel till
Rom eller Rimini innehåller allt från vackra sevärdheter, långa stränder, god mat
till egen reseledare som är med på hela turen.

PRIS FRÅN

8 395:-

ROM			5 DAGAR
RIMINI		 10 DAGAR
RIMINI		 17 DAGAR
4

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 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.

Att få tillbringa några dagar i Rom är en dröm för många.
Följ med och upplev Roms många imponerande och oerhört vackra sevärdheter. Vårt hotell har ett utmärkt läge i hjärtat av
Rom, en perfekt bas för att upptäcka Roms skönhet och historia på
egen hand. Guidad stadsrundtur och reseledarservice ingår.

10 | 17 dagar

5 dagar

Datum: 16/8, 23/8 - 17 dagar

Avresedatum: 2/10

Pris: 8 395:I priset ingår:
• Bussresa Kastrup t/r
• Bro- & vägavgifter
• Flygresa Kastrup – Rom (Fiumicino) t/r inkl. flygskatter (Norwegian)
• Bussresa flygplatsen – hotellet t/r
• Fyra nätter med del i dubbelrum på Raeli Hotel Lux, Rom
• Frukost dag 2 – 5
• Stadsrundtur med lokalguide i Rom (med buss och till fots)
• Reseledarservice

Datum: 16/8, 23/8, 30/8 - 10 dagar

Pris: 8 795:Pris: 12 495:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• 9 eller 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 hotell Monicas strand
• Guidad stadsvandring i Rimini
• Reseledarservice
Mer info på www.beltontravel.se
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Tallinn
SÅNG- OCH DANSFESTIVALEN I TALLINN

ölj med oss till den till den populära Sång- och Dansfestivalen i Tallinn, som äger rum vart femte år. Sångfesterna hålls
på Sångarfältet i Tallinn, där vi får möjlighet att lyssna till
tusentals körsångare. Vid den senaste Sångfesten, 2014, uppträdde fler än 30 000 körsångare. Festivalen inleds med ett festtåg till
Sångarfältet. Välkommen att delta i en oförglömlig upplevelse!

5 DAGAR
Avresedatum: 4/7

Pris: 5 775:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Färjeavgift Stockholm – Tallinn t/r
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides
• Två nätter med del i dubbelrum på Tallink City Hotel, Tallinn
• Middagsbuffé inkl. dryck (öl, vin, vatten) dag 1
• Frukost dag 2 – 5
• Stadsrundtur i Tallinn med lokalguide
• Entré till Dansfestivalen dag 2
• Entré till Sångfestivalen dag 3
• Entré & guidning på Rocca al Mare
• Reseledarservice
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BOKA PÅ
www.beltontravel.se

Vilnius
BA LTI KUMS CHA R MI GA PÄ R LA

uvudstaden Vilnius är Litauens äldsta stad och finns
även med på UNESCO:s världsarvslista. Eleganta kyrkor och klockstaplar ger en härlig atmosfär till en av
Europas bäst bevarade städer. Samtidigt är Vilnius en
pulserande och modern stad med gott om hotell, nöjen och restauranger. Kulturutbudet är stort både inom konst och musik.
Vi besöker även Trakai med sitt slott och den fina gamla staden
Kaunas. Vi får dessutom möjlighet till förmånlig shopping!

5 DAGAR
Avresedatum: 6/5, 25/9

Pris: 4 695:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Färjeavgift Karlshamn – Klaipeda t/r
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides
• Två nätter med del i dubbelrum på Congress Hotel, Vilnius
• 2-rätters middag dag 1 & 4
• 3-rätters middag dag 2
• Frukostbuffé dag 2 - 5
• Stadsrundtur i Klaipeda med lokalguide
• Besök i Kaunas
• Stadsrundtur i Vilnius med lokalguide
• Entré & guidad visning på slottet Trakai
• Reseledarservice
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Madeira
VAND RI NGSR ESA | FLYG & BUSS

Följ med på en upplevelserik vandringsresa till Madeira, en fantastisk ö med ett ljuvligt klimat året om. Under våra
vandringar får vi njuta av det omväxlande landskapet med spektakulära och oförglömliga vyer. Vi varierar härliga vandringar med sol och bad. En av dagarna gör vi en heldagsutflykt för att utforska den västra delen av Madeira.

8 dagar
Avresedatum: 19/10

Pris: 13 495:I priset ingår:
• Bussresa Kastrup t/r
• Bro- & vägavgifter
• Flygresa Köpenhamn – Funchal t/r inkl. flygskatter
• Bussresa flygplatsen Funchal – hotellet t/r
• Sju nätter med del i dubbelrum på Hotel Galosol, Canico de Baixo,
rum med balkong, mot trädgården
• 7 middagar
• 7 frukostar
• Fri tillgång till inom- och utomhuspool, havsvattenpool,
bastu, jacuzzi
• Fyra vandringar med svensktalande vandringsguider inkl. busstransfer, Referta, Vale Paraiso, Ribeiro Frio – Portelo samt Rabacal
• Heldagsutflykt på Madeira inkl. bussresa med
svensktalande lokalguide
• Reseledarservice
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MER INFO
www.beltontravel.se

Tyskland
PASSIONSSPELEN I OBERAMMERGAU
2020
Vår resa går till det ljuvliga Oberbayern vid Alpernas fot i sydligaste
Tyskland. Vi får uppleva de unika Passionsspelen i Oberammergau.
Historien om spelen sträcker sig ända tillbaka till 1633, då invånarna
i den lilla byn drabbades av pesten. Man lovade då att om man skonades skulle man var tionde år uppföra ett spel om Jesu liv och lidande, ett löfte som infriades första gången året därpå. År 2020 kommer
Passionsspelen på nytt att äga rum. Vi får dessutom uppleva idylliska
landskap med orörd natur och bilderboksbyar samt besöker München.

7 dagar
Avresedatum: 17/8 2020

Pris: 13 795:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
FÖRST TILL
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Sex nätter med del i dubbelrum
KVARN
• 6 middagar
• 6 frukostar
• Båtresa Prien – Herreninsel t/r
• Entré och rundvisning på slottet Herrenchiemsee
• Stadsrundtur med lokalguide i München
• Entré till Passionsspelen, Oberammergau inkl. program
• Reseledarservice
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BREMER FREIMARKT
OKTOBERFEST I BREMEN

Harz

Följ med oss till en av Tysklands största och äldsta folkfester, Freimarkt – Bremens Oktoberfest. Under två veckor 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!

BOKA PÅ

www.beltontravel.se

3 dagar
Avresedatum: 1/11

Pris: 3 195:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på Swissôtel, Bremen
• Frukost dag 2 & 3
• Bordsreservation i Bayerntältet inkl. 1 L. öl, en halv
grillad kyckling med pommes
• Reseledarservice

NATURSKÖNA HARZ

MED WERNIGERODE, ALTENAU OCH QUEDLINBURG

Bremer Freimarkt

Natursköna Harz är ett fantastiskt område som bjuder på spännande natur med branta klippor, täta granskogar, dammar och sjöar. Vi
får se borgar, slott och färgglada korsvirkeshus. Vi besöker idylliska
städer, gruvmuseer och tar även en tur med det ångdrivna tåget på
Harz smalspåriga järnväg.

4 dagar
Avresedatum: 25/7

Pris: 4 295:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- och färjeavgifter
• 3 nätter med del i dubbelrum på HKK Hotel, Wernigerode
• Middag dag 1, 2 & 3
• Lunch inklusive måltidsdryck dag 3
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Entré & guidning i droppstensgrotta i Rübeland
• Stadsrundtur i Quedlinburg med Bimmelbahn
• Tågresa på smalspårsbanan, Wernigerode – Drei Annen Hohne
• Besök hos träsnidare
• Reseledarservice
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SCHWEDENFEST I WISMAR

Burg

Schwedenfest i Wismar firas i augusti varje år till minne av Wismars
svenska period. Det bjuds på parader, musik, regatta och mycket annat trevligt under några festliga dagar.

Wismar

BURG CENTRUM
VINPROVNING & SHOPPING
En minisemester med exklusiv vinprovning, god mat och prisvärd
shopping. Vi bor på centralt belägna Wisser´s Hotel i Burgtel i Burg.

2 dagar
4 dagar
Avresedatum: 15/8

Pris: 4 395:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- och färjeavgifter
• 3 nätter med del i dubbelrum på Stadthotel Stern, Wismar
• 3-rätters middag dag 1
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Guidad stadsvandring med lokalguide i Wismar
• Besök hos Hanse Sektkellerei inkl. vinprovning med tilltugg
• Reseledarservice

Avresedatum: 2/3, 27/4, 15/5, 26/9, 25/10, 23/11, 5/12

Pris: 1 695:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• 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
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ROSTOCK PÅSKMARKNAD

Rostock

Följ med på en härlig weekendresa till Rostock. Hela staden är vackert påskpyntad och i centrum finns marknadsbodar där man säljer
allt som hör påsken till. Vi bor på Die kleine Sonne, nära marknaden
och shoppinggatan, Kröpeliner Strasse.

3 dagar
Avresedatum: 12/4

Pris: 2 395:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på Die kleine Sonne, Rostock
• Middag på hotellet dag 1
• Frukost dag 2 & 3
• Guidad stadsvandring i Rostock
• Möjlighet till inköp max 25 kg/person
• Reseledarservice

WEEKEND I ROSTOCK
Följ med på en avkopplande weekendresa till Rostock med bra shoppingmöjligheter. Vi bor på Die kleine Sonne i centrum, nära restauranger, shopping och nöjesliv.

3 dagar
Avresedatum: 19/10

Pris: 2 395:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på Die kleine Sonne, Rostock
• Middag på hotellet dag 1
• Frukost dag 2 & 3
• Guidad stadsvandring i Rostock
• Möjlighet till inköp max 25 kg/person
• Reseledarservice
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Binz Rügen

SPREEWALD I VÅRSKRUD
Spreewald är ett fantastiskt område att besöka. Ett historiskt kulturlandskap där floden Spree har formats till en labyrint av småfloder. Vi gör en båtutflykt i detta unika område och färdas på traditionellt sätt med en ”Kahn”. En av dagarna besöker vi konst- och
kulturstaden Dresden.

4 dagar
Avresedatum: 9/5

Pris: 4 195:-

BINZ, RÜGEN
TYSKLANDS VACKRASTE Ö
Under en avkopplande weekend får vi uppleva Tysklands största ö
med sina vackra badorter med unik badarkitektur, vita sandstränder
och havsbryggor, gröna allévägar, kritklippor och mycket mer. Njutbara dagar vid havet med trevliga utflykter. Vi bor i huvudorten Binz på
allra bästa läge direkt vid strandpromenaden, en kort promenad från
Binz centrum.

3 dagar
Avresedatum: 12/4, 15/4, 20/9*, 27/9*, 25/10

Pris: 2 895:(*20/9, *27/9: 3 095:-)
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på Rugard Thermal
Strandhotel/Arkona Strandhotel, Binz
• Middag dag 1 & 2 på hotellet
• Frukost dag 1, 2 & 3
• Guidad rundtur dag 1 & 2
• Fri tillgång till hotellets bad- och wellness-avdelning
• Reseledarservice

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Tre nätter med del i dubbelrum på Van der Valk,
Spreewald Parkhotel
• Middag dag 1, 2 & 3
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Utflykt till Spreewald inkl. lunch,dryck, båttur med
traditionell ”Kahn”
• Entré till Friluftsmuseet dag 2
• Utflykt till Dresden med guidad stadsrundtur
• Reseledarservice
Mer information & bokning på: www.beltontravel.se

Spreewald
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Celle

CELLE - KLASSISKA BILAR I KORSVIRKESIDYLL

CELLE VINMARKNAD

Celle välkomnar oss till en nostalgisk helg med klassiska bilar i härlig
korsvirkesidyll. Till arrangemanget väntas tusen utställare och tusentals besökare. Under resans tredje dag finns bilarna uppställda i Celle
centrum för att beskådas. Resan bjuder även på ett spännande besök
vid Autostadt i Wolfsburg, en fantastisk anläggning med ett mycket
sevärt bilmuseum.

4 dagar
Avresedatum: 25/7

4 dagar

Pris: 3 695:-

Avresedatum: 23/8

Pris: 3 795:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Tre nätter med del i dubbelrum på Caroline Mathilde, Celle
• Middag dag 1 på hotellet
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Entré och guidning på Autostadt i Wolfsburg
• Arrangemanget Oldtimer + Fachwerk i Celle
• Reseledarservice

MER INFO / BOKA PÅ

www.beltontravel.se
044 - 12 40 65
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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 prova kvalitetsviner framför allt från tyska välkända
vinodlingsområden och det bjuds på levande musik och härlig stämning.

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Tre nätter med del i dubbelrum på Caroline Mathilde, Celle
• Middag, dag 1 på hotellet
• Middag, dag 2 i Rådhuskällaren
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Guidad stadsvandring i Celle
• Guidad visning & entré till Orchideen-Zentrum
• Reseledarservice

Mosel- och Ahrdalen

MOSEL- OCH AHRDALEN

Vi besöker en av Europas vackraste vindalar, Moseldalen, som är belägen mellan Koblenz och Tysklands äldsta stad Trier. En underbar
resa där vi får njuta av vackra vinberg och slingrande floder, omgivna
av sagoslott och mysiga små vinbyar.

6 dagar
Avresedatum: 7/9

Pris: 6 695:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- och färjeavgifter
• 5 nätter med del i dubbelrum
• 5 middagar
• 5 frukostar
• Båtresa på Mosel 2 tim
• Besök på vingård med vinprovning, Bernkastel-Kues
• Utflykt till Trier och guidad stadsrundtur
• Vinprovning med guidad tur i vinkällare, Ahrdalen
• Reseledarservice
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ISLAND
5 dagar
Avresedatum: 11/9

Pris: 12 995:I priset ingår:
• Bussresa Kastrup t/r
• Bro- & vägavgifter
• Incheckningspersonal på Kastrup
• Flygresa Kastrup - Island t/r inkl. nu gällande 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
• Uflykt till Laxness museum och Álafoss
• Utflykt till Geysir, Gullfoss, Tingvalla m.m.
• Utflykt till Snorri Sturlusons Reykholt, Hraunfossa m.m
• Reseledarservice på Island
Enkelrumtillägg: 2 600:-/person

Hotell
Hotel Natura, Reykjavik är ett 4-stjärnigt hotell som är beläget vid
Reykjavikbornas rekreationsområde med ca 15 minuters promenad till Hallgrimskyrkan där centrum börjar. Strax intill hotellet ligger en av Reykjaviks stora sevärdheter Perlan. Restaurang Satt
som finns på hotellet där vi äter våra middagar, drivs av två privata krögare och räknas sedan decennier som en av Reykjaviks bästa.
www.icelandairhotels.com
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SAGORNAS Ö

På vår resa till Island får vi uppleva storslagen natur med spektakulära vattenfall och forsar,
sprutande gejsrar och unik kultur i sagolik miljö. Vi får dessutom uppleva världens nordligaste
huvudstad Reykjavik. Samtliga utflykter ingår i resans pris.
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STOCKHOLM
SANNA NIELSEN PÅ HAMBURGER BÖRS
3 dagar
Avresedatum: 15/2, 29/3
Pris: 3 895:Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm, som
bjuder på avkoppling, sightseeing, shopping och en
fantastisk show med Sanna Nielsen på Hamburger Börs en show deluxe.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på
Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Showbiljett (kategori A) till Sanna Nielsens show
”Mitt Sanna jag” på Hamburger Börs inkl.
2-rätters middag
• Reseledarservice

STOCKHOLM
JONAS GARDELL PÅ CIRKUS
3 dagar
Avresedatum: 29/3
Pris: 3 350:Tillbringa en härlig weekend i Stockholm och se Jonas
Gardells nya show på Cirkus, ”Queen of f*cking everything” - ett hejdundrande spektakel med stor orkester
och ensemble.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på
Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Biljett på parkettplats till Jonas Gardell på Cirkus
• Reseledarservice
MER INFO /BOKA PÅ
www.beltontravel.se
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STOCKHOLM
SÅ SOM I HIMMELEN PÅ OSCARSTEATERN
3 dagar
Avresedatum: 15/2
Pris: 3 475:Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm, som
bjuder på avkoppling, sightseeing, shopping och en av
höstens stora musikalupplevelser, ”Så som i Himmelen”
på Oscarsteatern. En påkostad och hjärtevärmande
föreställning fylld av skratt, tårar, kärlek, dans och sång.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på Clarion
Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Biljett på parkettplats till musikalen
”Så som i Himmelen” på Oscarsteatern
• Reseledarservice

BENNY ANDERSSONS ORKESTER PÅ SOFIERO
1 dag
Avresedatum: 26/7
Pris: 945:-

SOFIERO
HELSINGBORG

Benny Anderssons Orkester ger sig ut på vägarna igen
och kommer att bjuda Sverige på en härlig sommarturné
tillsammans med Helen Sjöholm och Tommy Körberg.
Den 26 juli gästar de Sofiero slott och slottsträdgård som
slår upp grindarna för att ge plats åt en magisk kväll med
musik i en unik miljö.
Program
Avresa på eftermiddagen till Helsingborg och Sofiero. Vi
är framme i god tid för att avnjuta egen medhavd eller på
området köpt fika. Föreställningen börjar kl. 19.00 och
pågår i ca 4 timmar, därefter hemresa efter en oförglömlig kväll.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Entré till konserten - ståplats
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Kryssningar
Stockholm - Mariehamn
Köpenhamn - Oslo
Karlshamn - Klaipeda
Stockholm - Helsingfors
Stockholm - Höga kusten - Vasa

HOTELLNATT I STOCKHOLM & HELSINGFORSKRYSSNING - TVÅ VACKRA HUVUDSTÄDER, 4 DAGAR
Avresedatum: 18/8
Pris: 3 295: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!
Vi gör även en intressant guidad tur i Helsingfors.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Färjeavgifter
• En övernattning med del i dubbelrum på Quality Hotel Nacka
• Middag på restaurang Movitz dag 1
• Frukost dag 2, 3 och 4
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides, Viking Line Gabriella
• Vikingbuffé inklusive fri dryck dag 2 & 3
• Guidad tur i Helsingfors
• Reseledarservice
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KRYSSNING MED DFDS KÖPENHAMN – OSLO, 3 DAGAR
Avresedatum: 26/5, 1/9
Pris: 1 995:Upplev två nordiska huvudstäder och en skön avkopplande
kryssning med DFDS moderna kryssningsfartyg mellan
Köpenhamn och Oslo.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides
• Middagsbuffé inkl. 1 dryck dag 1
• Frukostbuffé dag 2 & 3
• Stadsrundtur i Oslo och Köpenhamn
• Reseledarservice

KLAIPEDA MINIKRYSSNING, 3 DAGAR
Avresedatum: 27/5, 3/6, 9/9, 7/10
Pris: 2 195:Litauen är ett oupptäckt grannland helt annorlunda från de övriga
Baltiska länderna. Här finns Östersjöns vitaste sandstränder,
Europas högsta sanddyner, närproducerad mat och öl, en spännande kultur samt plånboksvänlig shopping. Njut av en avkopplande
minikryssning med DFDS från Karlshamn till Klaipeda. Vi bor två
nätter ombord och får en heldag i land samt en guidad tur som ger
oss ett smakprov på detta intressanta land.

KRYSSNING HÖGA KUSTEN OCH VASA, 4 DAGAR
TVÅ LÄNDER - ETT VÄRLDSARV
Avresedatum: 18/8
Pris: 5 495:Följ med på en unik kryssning med M/S Birka och upplev världsarven Höga Kusten och Kvarkens skärgård under en och samma resa.
Resan går inomskärs längs Höga Kustens vackra skärgård. Vi gör
strandhugg både i Härnösand och Vasa där vi erbjuder spännande
utflykter för alla smaker!
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Tre nätter med del i tvåbäddshytt insides (Cabin standard)
• 3-rätters middag dag 1, 2 & 3
• Frukost dag 2 & 3
• Brunch dag 4
• Underhållning och aktiviteter ombord
• Reseledarservice

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Kryssning Karlshamn – Klaipeda t/r
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides
• 2-rätters middag dag 1 & 2
• Frukostbuffé dag 2 & 3
• Stadsrundtur i Klaipeda med lokalguide
• Besök i kurorten Palanga
• Entré till bärnstensmuseet
• Möjlighet till förmånlig shopping
• Reseledarservice

MER INFO / BOKA
044 - 12 40 65
www.beltontravel.se

21

CINDERELLA
KRYSSNINGA R STOC K HOLM - MA R I EHA MN

M/S Viking Cinderella är Östersjöns bästa nöjespalats där underhållningen pågår sju dagar i veckan i olika tempo och
stil. Från storband och dansband till live-artister och DJs. Följ med och byt den trista vardagen mot högklassiga matupplevelser, taxfree shopping och sköna spabehandlingar för att 22 timmar senare återvända hem som en ny människa.

Kryssa med Cinderella och upplev fantastisk utsikt över Stockholms skärgård

HOTELLNATT I STOCKHOLM & MARIEHAMNSKRYSSNING
Avresedatum: 15/7
3 dagar

Pris: 1 995:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Färjeavgifter
• En övernattning med del i dubbelrum på Quality Hotel Nacka
• Middag på restaurang Movitz dag 1
• Frukost dag 2 och 3
• Två nätter med del i tvåbäddshytt insides, Viking Line Cinderella
• Vikingbuffé inklusive fri dricka dag 2 & 3
• Guidad tur i Stockholm
• Reseledarservice

Nordens största dansband - Lasse Stefanz bjuder på en kryssning
utöver det vanliga. Hela fartyget går i det legendariska bandets tecken.
Följ med och byt den trista vardagen mot underhållning, matupplevelser, taxfreeshopping, sköna spabehandlingar och en härlig
kryssning Stockholm – Mariehamn.

KRYSSNING STOCKHOLM - MARIEHAMN
MED LASSE STEFANZ
Avresedatum: 7/5, 8/5
2 dagar

KRYSSNING STOCKHOLM - MARIEHAMN
Avresedatum: 26/3, 23/4, 26/5, 13/8, 27/9*, 10/10*
2 dagar

Pris: 695:(*27/9: 1 295:- | *10/10: 1 025:-)
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Kryssning Stockholm – Mariehamn
• Logi i tvåbäddshytt insides
• Middagsbuffé inkl. måltidsdryck (öl, vin, läsk, kaffe/te) dag 1
• Frukostbuffé dag 2
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Pris: 995:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Kryssning Stockholm – Mariehamn
• Logi i tvåbäddshytt insides
• Middagsbuffé inkl. måltidsdryck (öl, vin, läsk, kaffe/te) dag 1
• Frukostbuffé dag 2
BRA ATT VETA
Glöm inte att ta med giltig legitimation såsom pass eller körkort.
Åldersgräns för kryssningar med Cinderella är 21 år.
Resenärer som är under 21 år får endast resa i sällskap med målsman.

Danmark
AERØ
PÅSKSPECIAL – AERØ
EN ÄKTA DANSK SAGOÖ, 4 DAGAR

AERØ -EN DANSK SAGOÖ
MED DANS, 3 DAGAR

Avresedatum: 18/4
Pris: 4 495:-

Avresedatum: 20/9
Pris: 3 695:-

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

Sista kvällen samlas vi i restaurangen för en gemensam middag,
där öl & vin ingår i 3 timmar. Vi bjuds på musik underhållning och
efter maten bjuds det upp till dans.

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro- & vägavgifter
• Färja Svendborg - Aerø t/r
• 3 nätter med del i dubbelrum inkl. halvpension på Aerø hotel
• 3 timmars fri dryck till påskbuffén (gäller husets öl, vin och vatten)
• Lunchbuffé inkl. dryck, dag 2
• Påsklunchpaket, dag 3
• Aerøpannkakor, dag 3
• Besök på Söbygaard, Skjoldnaes fyr, Bregninge Kirke, Voderup
Klint & Marstal Kirke
• Guidning på Aerø
• Reseledarservice

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro- & vägavgifter
• Färja Svendborg - Aerø t/r
• 2 nätter med del i dubbelrum, inklusive halvpension på
Aerø Hotel
• Besök på Söbygaard, Skjoldnaes fyr & Bregninge Kirke,
Voderup Klint & Marstal Kirke
• Rundvisning & provsmakning på Rise Bryggeri
• Aptitretare innan middagsbuffé inkl öl/vin/vatten
• Musikunderhålllning med dans
• Guidning på Areø
• Reseledarservice

BOKA PÅ
www.beltontravel.se
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Gavnø
DANM ARK

En dagsresa till Gavnø slott och deras fantastiska trädgård fylld av
tulpaner i vackra färger! Vi får en guidad rundvisning av slottet som
har över 1000 vackra konstverk och äter sedan en god lunch i Café
Tulipanen. Caféet ligger i slottsparken och lagar god mat efter säsongens råvaror. Resten av dagen får vi njuta av färgprakten i den otroligt
vackra trädgården med en halv miljon tulpaner som stolt visas upp på
tulpanfestivalen.

DANMARK - TULPANERNAS GAVNÖ, 1 DAG
Avresedatum: 10/5

Pris: 925:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro, väg & färjeavgifter
• Kaffe & fralla, Busscaféet
• Guidad visning av Gavnø Slott
• Lunch inkl. 1 öl eller vatten, Café Tulipanen
• Besök på Tulpanfestivalen, Ganvø Slott
• Reseledarservice
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BOKA PÅ
www.beltontravel.se

Savalen
NORG E

Följ med på en oförglömlig resa till förtrollande Savalen
Fjällhotell & Spa, 707 meter över havet.

SAVALEN, 7 DAGAR
Avresedatum: 26/6* | 4/9

Pris: 8 495:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Middagsbuffé på DFDS, dag 1
• 1 natt, med del i tvåbäddshytt, insides DFDS
• 4 nätter med del i dubbelrum på Savalen, inkl helpension
• 1 natt på Scandic City Hotell, Karlstad, inkl halvpension
• Utflykter enligt programmet
• Reseledarservice
OBS!
Informationen ovan gäller avresa 4/9.
*26/6 På denna resa åker vi landvägen till Savalen.
Dag 1 logi i Karlstad. Den sista natten logi i Örebro.
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Hurtigruten

NORSKA FJORDAR MED HURTIGRUTEN, 5 DAGAR
Avresedatum: 19/7
Pris: 6 995: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”.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• 1 natt på Scandic Hotel, Hamar
• 1 natt på Scandic Hotel Parken, Ålesund
• 1 natt på Hotel Union, Geiranger
• 1 natt på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
• Del i dubbelrum
• 4 middagar
• 4 frukostar
• Tågresa Dombås - Åndalsnes (Raumabanen)
• Resa med Hurtigruten Ålesund – Geiranger
• Reseledarservice
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BOKA PÅ
www.beltontravel.se

Holland
BLOMSTER PA RA DEN

Holland är starkt förknippat med blommor och framförallt tulpaner. Våren är en fantastisk
upplevelse för alla blomsterälskare, men landet har också mycket annat intressant att bjuda på.
Blomsterparaden, den fantastiska blomsterparken Keukenhof och en tur på Amsterdams berömda kanaler är några av höjdpunkterna på denna resa. Möt våren i Holland!

HOLLAND
6 dagar
Avresedatum: 10/4

Pris: 7 395:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Fem nätter med del i dubbelrum
• 5 middagar
• 5 frukostar
• Guidad stadsvandring i Bremen
• Besök i Volendam
• Besök hos ost- och träskotillverkare
• Entré till blomsterauktionen i Aalsmeer
• Blomsterparaden
• Entré till blomsterparken Keukenhof
• Kanaltur & stadsvandring i Amsterdam
• Reseledarservice
För bokning & mer information: www.beltontravel.se
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ÖSTERRIKE
Salzburgerland

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.

8 DAGAR
Datum: 3/8

Pris: 7 995:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• 7 nätter med del i dubbelrum
• 7 middagar
• 7 frukostar
• Heldagsutflykt & entré till Kehlsteinhaus (Örnnästet)
• Heldagsutflykt till Salzburg, guidad stadsvandring med lokalguide
• Utflykt till Krimmler vattenfallen
• Utflykt, alpvägen Grossglockner Hochalpenstrasse
• Reseledarservice
Mer info: www.beltontravel.se
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BOKA PÅ
www.beltontravel.se

Öland
VICTORIADAGEN | SKÖRDEFESTEN

ölj med till ljuvliga Öland och var med om firandet av HKH Kronprinsessans födelsedag. Vi får även uppleva Kalmar Slott och
äta en god lunch på Park Hermina som komikern
Robert Gustafsson är delägare i!

Öland -Skördefest och
Herrgårdsmiljö, 3 dagar!
multronstället vid Kalmarsund finner du endast 200 meter
från vattnet i en historiskt naturskön omgivning med skogen,
fälten och vattnet precis runt hörnet. Här får du fantastisk
mat från närområdet, dryck av hög klass samt ett personligt
bemötande med värme och omtanke från personalen. Helt enkelt en
helhetsupplevelse för alla sinnen i en harmonisk och rogivande miljö.
uvuddelen av det offentliga firandet innefattar bland annat
uppträdanden av flera kända artister. I kungafamiljens närvaro äger firandet rum på Borgholms IP och sänds även på
TV. På Victoriadagen utdelas också sedan 1979 det välkända
Victoriastipendiet för framgångsrika svenska sport-prestationer. Vi intar våra reserverade platser och njuter av härligt födelsedagsfirande
med pompa och ståt.

VICTORIADAGEN, 2 DAGAR
Avresedatum: 14/6

Pris: 2 595:I priset ingår:		
• Resa i modern turistbuss
• En natt med del i dubbelrum, Calmar Stadshotell
• Frukost på hotellet dag 2
• Lunch inklusive måltidsdryck på Park Hermina
• Entré till Kalmar slott
• Reserverade sittplatser på Victoriadagen
• Guidad visning av Solliden
• Lunch inklusive måltidsdryck på Strand Hotell, Borgholm
• Reseledarservice

ÖLAND SKÖRDEFESTEN, 3 DAGAR
Avresedatum: 27/9

Pris: 3 695:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två övernattningar på Stufvenäs Gästgifveri
• Frukost dag 2 & 3
• Middag dag 1 & 2
• Besök på Konstnatten, Öland
• Besök på Skördefesten, Öland
• Lunch dag 2
• Reseledarservice
Mer info på beltontravel.se

Mer info på beltontravel.se
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Vättern

PÅ DENNA RESA UPPLEVER VI SLOTT, KLOSTER OCH ÅKER EN TUR PÅ VÄTTERN MED M/S WETTERVIK.

VÄTTERN RUNT, 4 DAGAR
Avresedatum: 2/8

Pris: 4 795:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• 2 nätter med del i dubbelrum, inklusive frukost på
Quality Hotel Ekoxen, Linköping
• 1 övernattning med del i dubbelrum, inklusive frukost
på hotell Bellevue i Hjo
• Middag dag 1, 2 & 3
• Lunch dag 1, 2 & 4
• Kryssning med M/S Wettervik inkl lunch
• Entré samt guidning på Stjärnesund
• Entré samt guidning Ellen Keys Strand
• Entré & guidning på Tändsticksmuseet
• Entré samt guidning Vadstena slott o klostermuseum
• Guidad visning Habo kyrka
• Reseledarservice

SE ALLT SOM INGÅR I
RESANS PRIS!
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GOTLAND
Gotland är ett attraktivt resmål tack vare sin vackra och variationsrika natur. Lummiga lövängar, otrolig
blomsterprakt, intressanta gamla gårdar, fornminnen och fiskelägen.

5 DAGAR
Avresedatum: 25/8

Pris: 5 995:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Färjeavgifter
• Fyra nätter med del i dubbelrum på Suderbys Herrgård
• Middag dag 1-4
• Lunch dag 2-3 inkl. måltidsdryck
• Lokalguide dag 2-4
• Entré till Lummelundagrottan
• Entré till Bungemuseet
• Reseledarservice
Mer info: www.beltontravel.se
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Stockholm
ELIT LOPPET | STADEN PÅ EGEN HA ND | TJEJMI LEN

STOCKHOLM – ELITLOPPET PÅ SOLVALLA
3 dagar
Avresedatum: 24/5

Pris: 2 795:Elitloppet är ett av världens mest välrenommerade travlopp. I maj
varje år samlas aktiva hästägare, travfans och andra besökare för att
skapa den folkfest som gjort Elitloppet känt som ett idrottsevenemang man gärna återkommer till.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på
Scandic Norra Bantorget Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Transfer till och från Solvalla dag 2 & 3
• Ciceron på bussresan, Bengt-Erik Larsson
Läs mer & boka dygnet runt på: www.beltontravel.se
32

STOCKHOLM PÅ EGEN HAND
3 dagar
Avresedatum: 15/2, 29/3

Pris: 2 475:Glöm bort vardagens stress och följ med oss till vår vackra huvudstad.
Här finns allt och lite till - strosa runt i gamla stan, gå på museum, njut
av folkvimlet - valet är ditt! Unna dig en härlig weekend i Stockholm.
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på
Clarion Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Reseledarservice

STOCKHOLM - TJEJMILEN
3 dagar
Avresedatum: 30/8

Pris: 2 795:Tjejmilen är Sveriges största idrottsarrangemang bara för kvinnor.
För 36:e året i rad samlas tusentals på Gärdet i Stockholm för att
springa 10 km och för att uppleva något mäktigt när hela Stockholm
vibrerar av tjejkraft. Ett lopp som passar alla!
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på Scandic
Continental, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Transfer loppet, Gärdet t/r dag 2
Anmälan till loppet gör du själv via www.tjejmilen.se

BOKNING & MER INFORMATION PÅ
www.beltontravel.se
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Skynda, fynda på

BORDERSHOP, 1 dag

Pris: från 520:-

Passa på att fylla upp förrådet 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 fömånliga priser.

BORDERSHOP (75 KG) VIA ÅHUS

BORDERSHOP (75 KG) VIA KNISLINGE

Kristianstad		 Volvo Hammar (Tanka)		
kl. 06.50
Knislinge		
Preem				kl. 06.50
Åhus		
St: 1				kl. 07.05
Kristianstad		 Mio möbler			
kl. 07.15
Gärds Köpinge		 Ulrikas väg 			
kl. 07.20
Vä		 Samåkningsparkeringen		
kl. 07.20
Tollarp		
Sporthallen			kl. 07.35
Tollarp		
Sporthallen			kl. 07.35
Hörby		
Busstationen			kl. 08.05
Hörby		
Busstationen			kl. 08.05
Lund		 Circle K (Lund Södra)		
kl. 08.30
Lund		 Circle K (Lund Södra)		
kl. 08.30
Malmö		 Busspark, Arenan / Vattentornet
kl. 08.50
Program
Efter upphämtning på våra respektive hållplatser runt om i Skåne fortsätter resan mot Tyskland. Vi gör ett kort stopp vid Karlslunde för fikapaus
och bensträckare. Sen kör vi vidare mot hamnen i Rödby. Färjeöverfarten Rödby - Puttgarden tar cirka 45 min. Ombord finns en travelshop och
matställe för den som vill mätta magen. Väl framme i Tyskland stannar vi vid Bordershop i cirka två timmar för möjlighet till shopping. Nöjda och
belåtna reser vi hemåt igen. Vi gör ett kort stopp för bensträckare och fikapaus på Karlslunde även på hemresan. Vi beräknar att vara tillbaka i
Malmö vid 18:30.
VÅR ORDINARIE BORDERSHOPRESA PRIS:

520:-

VÅR ORDINARIE BORDERSHOPRESA PRIS:

520:-

BORDERSHOP DIREKT (100 KG) VIA BROMÖLLA

BORDERSHOP DIREKT (100 KG) VIA OLOFSTRÖM

Bromölla		 Bellas Place			
kl. 05.20
Kristianstad		 Volvo Hammar (Tanka)		
kl. 05.40
Hörby		
Busstationen			kl. 06.15
Malmö		 Busspark , Arenan /Vattentornet
kl. 07.05

Olofström		
Bussterminalen			kl. 04.50
Bromölla		 Bellas Place			
kl. 05.20
Kristianstad		 Volvo Hammar (Tanka)		
kl. 05.40
Lund		 Circle K (Lund Södra)		
kl. 06.40

Program
Efter upphämtning på våra 4 hållplatser kör vi direkt mot Tyskland. Vår personal på bussen ser till så att alla trivs och har det bra på resan. I Rödby
väntar färjan som ska ta oss till Puttgarden. Överfarten tar cirka 45 min. Ombord finns en travelshop för köpsugna och matställen för den som vill
ta en fika eller äta en god middag. Väl framme i Tyskland stannar vi vid Bordershop i cirka två timmar för möjlighet till prisvärd shopping. På denna
resa erbjuds hela 100 kilo lastvikt per person! När vi har fyndat och köpt allt vi behöver, kör vi direkt hem till våra respektive påstigningsorter. Vi
beräknar att vara tillbaka i Malmö vid 17-tiden igen.
DIREKTRESA MED TIDIGARE HEMKOMST PRIS:
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620:-

DIREKTRESA MED TIDIGARE HEMKOMST PRIS:

620:-

ULLARED
Förena nytta med nöje, 1 dag

Pris: 250:-

Shoppingsugen? Samla släkt, vänner eller arbetskamrater och
förena nytta med nöje tillsammans på Gekås!
Program
Efter upphämtning på våra hållplatser fortsätter resan mot ”shoppingparadiset”. 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.
ULLARED - LINJE 1 VIA TOLLARP
Tollarp
Vä
Kristianstad
Knislinge
Broby
Osby

Pris: 250:-

Sporthallen		

ULLARED - LINJE 2 VIA SÖLVESBORG
kl. 06.00 Sölvesborg

Stadshotellet Jvg
Biblioteket		
kl. 06.30 Kristianstad Sommarlust		
kl. 06.50 Kristianstad Mio Möbler		
kl. 07.00 Vinslöv
Gamla macken kl. 07.20
riksväg 21		
Hässleholm Grönängsplan Västertorg		

Samåkningsparkeringen kl. 06.10 Bromöll.a

Sommarlust 		
Preem		
Brandstationen
Parkskolan		

I priset ingår bussresa Ullared t/r

kl. 05.50
kl. 06.05
kl. 06.30
kl. 06.40

ULLARED - LINJE 3 VIA MALMÖ
Hörby
Gårdstånga
Lund
Malmö

Busstationen		
kl. 06.00
St: 1 E22		
kl. 06.20
Circle K Lund Södra kl. 06.50
Mobilia Cronquists gata
vid Medeon		
kl. 07.20

kl. 06.55
kl. 07.15

Pris: 250:-

I priset ingår bussresa Ullared t/r

Pris: 250:-

I priset ingår bussresa Ullared t/r

Se avgångar på vår hemsida www.beltontravel.se / kristianstadbuss.se

Efter fjolårtets succé ” Tur för en dag”
kör vi till fler nya och intressanta resmål
-Håll utkik i brevlådan, dagstidningen
samt på vår webbsida för aktuella avgångar!
www.beltontravel.se | kristianstadbuss.se
I samarbete med Nyhamn of Sweden.

FÖR EN SKÖNARE SÖM
OCH BÄTTRE LIVSKVALITET

www.nyhamnsweden.se
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BELTON TRAVEL / KRISTIANSTAD BUSS
PÅSTIGNINGSPLATSER:
BROMÖLLA, GÅRDSTÅNGA, HALMSTAD, HELSINGBORG, HÖRBY,
KARLSHAMN, KRISTIANSTAD, LANDSKRONA, LUND, LÖDDEKÖPINGE,
MALMÖ, MARKARYD, OSBY, SIMRISHAMN, SVEDALA, TOLLARP,
TRELLEBORG, VELLINGE, VÄXJÖ, YSTAD, ÄNGELHOLM.
SE VAD SOM GÄLLER FÖR RESPEKTIVE RESA PÅ VÅR HEMSIDA.

BELTON TRAVEL
KRISTIANSTAD BUSS
HEDENTORPSVÄGEN 9
291 62 KRISTIANSTAD

TEL. 044 - 12 40 65 KRISTIANSTAD
TEL. 040 - 630 01 08 MALMÖ
TEL. 042 - 617 60 00 HELSINGBORG
www.beltontravel.se | www.kristianstadbuss.se

Phong Orrgren VD
Maria Orrgren Marknadsansvarig
Sune Håkansson Reseansvarig
Yvonne Slawik Reseansvarig
Sandra Persson Receptionist
Linda Hofflander Receptionist
Otto Ottosson Busschaufför
Fredrik Svensson Busschaufför
Johan Bodensparr Busschaufför
Steve Olsson - Kruse Busschaufför
Tommy Bärkås Busschaufför
Nils Schölin Busschaufför
Anders Björkqvist Busschaufför
Anders Brannestam Busschaufför
Staffan Andreasson Busschaufför
Benny Nilsson Busschaufför
Thord Nyberg Busschaufför

