
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utmana dig själv och följ med på vår hemliga resa.  Det blir bad, spännande utflykter, 

oförglömliga upplevelser, smakprovningar, delikat mat och olika specialiteter. Resmålet är 
hemligt, men en sak är säker. -Du kommer knappast bli besviken!

Dag 1 
Efter upphämtning kör vi mot hemlig ort. 
Väl på plats, checkar vi in och gör oss 
bekväma i våra rum. Eftermiddagen är 
fri till att utforska hotellet och om-
givningarna på egen hand. På kvällen 
samlas vi i hotellets restaurang för att 
äta en gemensam middag (inkl. 
vatten/vin/öl kl. 18-21). 
 
Dag 2 
Efter en läcker frukostbuffé samlas vi i 
bussen för att åka ut på en intressant 
guidad tur. Vi gör stopp för att äta en 
delikat lunch tillsammans. Mätta och 
belåtna fortsätter vi vår upptäcktsfärd 
med intressanta besök. På kvällen 
samlas vi åter i hotellets restaurant för 
att äta en gemensam middag (inkl. 
vatten/vin/öl kl. 18-21). Övrig tid 
spenderas efter egna önskemål. 

 

 

 

 

Dag 3 
Efter en god frukost gör vi oss redo för 
nya strövtåg. Det blir flera intressanta 
besök och smakprovningar. Vi åker 
tillbaka till vårt hotell på eftermiddagen 
och får lite tid att spendera efter egna 
önskemål. Utforska omgivningarna och 
ta del av hotellets trevliga faciliteter. På 
kvällen samlas vi i vanlig ordning för en 
gemensam middag (inkl. vatten/vin/öl 
kl. 18-21) i hotellets restaurang.  
 
Dag 4 
När vi avnjutit resans sista goda 
frukostbuffé checkar vi ut från vårt 
hotell. Vi tar farväl med oförglömliga 
minnen och säkert en och  
souvenir i bagaget. 

 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar! 

 

Pris: 5 395:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 150:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss
● Väg & färjeavgifter
● Tre hotellnätter med del i 
dubbelrum
● Frukost på hotellet dag 2-4
● Middagsbuffé på hotellet inkl. 
vatten/vin/öl mellan kl 18-21 dag 1-3
● Lunchbuffé dag 2
● Rundtur med lokalguide (5h), dag 2
● Rundtur med lokalguide (7h), dag 3
● Entré, besök & smakprovningar
● Reseledarservice

 
Avresedatum 2021 
29 juni 
 

Hållplatser: Kristianstad, Tollarp, Hörby, Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, Helsingborg, Landskrona, Löddeköpinge, **Halmstad,  
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge. FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE **Anslutningsavgift tillkommer! 

 

- Att resa är att leva! 


	HEMLIG RESA, 4 dagar

