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Pris: 300:/person
SE AVGÅNGAR FÖR 2022
PÅ VÅR HEMSIDA
WWW.BELTONTRAVEL.SE

Shoppingsugen? Förena nytta med nöje på det berömda lågprisvaruhuset Gekås i Ullared!
Program
Efter upphämtning på våra hållplatser fortsätter resan mot “shopping-paradiset”
Gekås i Ullared. För att utnyttja tiden kör vi direkt utan stopp. Vid ankomst har vi
cirka sex timmar till eget förfogande innan vi samlas åter i bussen. Även
hemfärden görs direkt utan stopp. Vi tar farväl vid våra hållplatser,
säkerligen med många härliga fynd i bagaget.
GEKÅS ULLARED
Den lilla butiken som en gång startade i bottenvåningen på en villa i Ullared är
idag Sveriges populäraste besöksmål. Med en stabil affärsgrund är Gekås
Ullared idag ett välkänt varumärke. Mycket har hänt sedan starten på 60-talet
men historien lever vidare och du kan nu precis som då vara säker på att du
hittar varor till låga priser, alla dagar, året om. Gekås växer hela tiden och
varuhuset har en total bruttoarea på totalt 90 000 m² fördelat på; butiksyta 39
000 m², lageryta 29 000 m², restaurangplan 3 000 m² och kontorslokaler m.m.
på cirka 15 000 m².
I priset ingår:
• Bussresa i modern turistbuss
• Möjlighet till cirka 6 timmars shopping i Ullared
*Med reservation för tryckfel och ändringar!
PÅSTIGNINGSORTER ULLARED:
Linje 1: Tollarp, Vä, Kristianstad, Knislinge, Broby, Osby.
Linje 2: Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Vinslöv, Hässleholm.
Linje 3: Hörby, Gårdstånga, Lund, Malmö.

100 kg
lastvikt

Förena nytta med nöje och följ med på en bussresa via Rödby-Puttgarden, till BORDERSHOP i
Tyskland. Varuhuset rymmer fyra våningar och här finns ett stort utbud av bland annat dryck
och godis till förmånliga priser.
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! Efter
vi har fyndat och köpt allt vi behöver, kör vi direkt hem till våra respektive påstigningsorter.
MEDTAG GILTIGT PASS & COVIDBEVIS!
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Möjlighet till shopping max 100 kg/person
• Bussvärd

LINJE 1
Bromölla, Bellas Place
Kristianstad, Volvo Hammar (Tanka)
Hörby, Busstationen
Lund, Circle K (Lund Södra)
LINJE 2
Kristianstad, Volvo Hammar (Tanka)
Åhus, St:1
Tollarp, Sporthallen
Malmö, Bussparkeringen vid Malmö Arena (Hyllie)

Pris: 695:/person
SE AVGÅNGAR FÖR
ÅR 2022 PÅ
VÅR HEMSIDA

WWW.BELTONTRAVEL.SE
*Med reservation för tryckfel och ändringar!

Unna dig en minisemester med exklusiv vinprovning, god mat och prisvärd shopping.
Vi bor på centralt belägna Wisser´s Hotel i trivsamma Burg.
Dag 1 – Burg (23 mil)
Efter avresa på morgonen kör vi via
Öresundsbron och vidare tar vi färjan
Rödby - Puttgarden. Vi samlas åter i
bussen och åker en kort bit till Nielsens
Discount för möjlighet till prisvärd
shopping. Vi fortsätter sedan in till
centrala Burg och utforskar stadens
butiker, caféer och omgivningar på
egen hand innan vi checkar in på
Wisser´s Hotel. På kvällen samlas vi i
hotellets restaurang för att njuta av
vinprovning och en god middag. Vi får
prova viner som är lite mer exklusiva
och utvalda efter säsong. Övrig tid av
kvällen spenderas helt efter egna
önskemål.
Dag 2 – Shopping & hemresa (23 mil)
Efter en god frukostbuffé och lite
avkoppling checkar vi ut och åker till
Nielsen Discount där vi får möjlighet till
prisvärd gräns-shopping av bland
annat de goda viner vi provat.

Vidare åker vi in till Burg för att köpa en
god fika, lunch eller strosa runt bland
de små, trevliga butikerna. Nu har det
blivit dags att åka till färjan i Puttgarden
som ska ta oss över till danska Rödby.
Väl i land fortsätter vi med buss genom
Danmark och via Öresundsbron är vi
snart åter på svensk mark. Vi tar farväl
på hemorten efter en trevlig och
minnesvärd vistelse i Burg.
Hotell
Wisser´s Hotel är beläget i Burg vid
marknadsplatsen och är familjeägt
sedan år 1750. Det centrala läget är
väldigt bekvämt med många butiker i
närområdet. Hotellet erbjuder en
trevlig och varierad frukostbuffé.
Restaurangen har även en stor
uteservering och en säsongsbetonad
meny av kulinariska fisk- och kötträtter.
www.wissers-hotel.de

*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Avresedatum 2022
25 mars, 21 april, 3 juni,
23 september, 5 oktober,
20 oktober, 28 oktober,
10 november, 18 november,
9 december

Pris: 1 995:-/person
Enkelrumstillägg: 375:I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bro-, väg- & färjeavgifter
● En natt med del i dubbelrum på
Wisser´s Hotel, Burg auf fehmarn
● Vinprovning med Nielsen
Discount på Wissers Hotel
● Middag på hotellet, dag 1
● Frukost på hotellet, dag 2
● Möjlighet till shopping,
max 50 kg/person
Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp,
Hörby, Lund, Malmö,
Ängelholm, Helsingborg,
Landskrona, Löddeköpinge,
Ystad, Svedala,
Trelleborg, Vellinge.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE!

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)
Avresa på morgonen via Öresundsbron
och Stora Bältbron till Svendborg på
Fyn. Resan fortsätter över bron till ön
Tåsinge och vidare till Langeland. Via
Rudköping tar vi färjan över till Marstal.
Väl framme på den lilla sago-ön
bekantar vi oss med den gamla mysiga
delen av Aerøskøbing. Vi samlas sedan
åter i bussen och åker till öns största
ort, Marstal och vårt Aerø Hotel. Här
checkar vi in för tre nätter. På kvällen
njuter vi av en gemensam middag i
hotellets resaturang.
Dag 2 - Rundtur
Efter en god frukostbuffé samlas vi åter
i bussen för att göra en intressant
rundtur på ön. Vi kommer att besöka
Söbygaard, Danmarks minsta herrgård,
Skjoldnaes fyr, med fantastisk utsikt
över Aerø och det vackra sydfynska
öhavet samt Bregninge Kirke som är en
av Aerøs vackraste kyrkor från 1200talet. På Aerø Bryggeri gör vi en
intressant ölprovning och vi får lära oss
om bryggprocessen. Efter en givande
dag åker vi tillbaka till vårt hotell.
Eftermiddagen är sedan fri för egna
strövtåg att tex utforska hotellet och
omgivningarna. På kvällen möts vi åter
i restaurangen för att äta en gemensam
middag. Vi avrundar kvällen med att
avnjuta utsökta aerøpannkakor & kaffe.
Dag 3 - Påskafton
Efter en stadig frukost tar vi oss till
närmaste strand för att ta del av Aerøs
tradition ”Koge æg på påskelødagen”.
Unga såväl som gamla samlas på
stranden för att tända brasor som sedan

används för att koka aeg och pølser och
snobrød. När firandet på stranden är
över tar vi oss tillbaka till vårt hotell. På
kvällen samlas vi åter i restaurangen för
att njuta av god mat, musik och
underhållning och dans för dem som
önskar. - En kväll att minnas!
Dag 4 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut och
gör oss redo för avfärd klockan 10.00.
Vi åker till Aerøskøbing där vi får tid att
utforska staden och strosa runt på egen
hand. För den som öskar kan man
passa på att köpa en god lunch.
Klockan 14:35 avgår färjan som ska ta
oss till Svendborg. Resan fortsätter
vidare över Stora Bältbron, genom
Danmark och via Öresundsbron är vi
snart åter på svensk mark. Vi tar farväl
med eviga påskminnen från Aerø.

Aerø Hotel ligger med ca 10 minuters
promenad från stranden och från
centrala Marstal på Aerø. Här erbjuds
gratis buss med täta avgångar, direkt
utanför hotellet.
*Med reservation för feltryck & ändringar!

Avresedatum 2022
14 april

Pris: 4 695:-/person
Enkelrumstillägg: 850:-

I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● Färja Rudkøbing - Marstal t/r
● 3 nätter med del i dubbelrum,
Aerø hotel
● Frukost på hotellet dag 2- 4
● Middag på hotellet dag 1, 2 & 3
● Guidning på Aerø, dag 2
● Ölprovning Aerø Bryggeri, dag 2
● Aerøpannkakor, dag 2
● Påsklunchpaket, dag 3
● Musik & underhållning dag 3
● Besök på Söbygaard, Skjoldnaes
fyr, Bregninge- & Marstal Kirke
● Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp,
Hörby, Lund, Malmö,
Ängelholm, Helsingborg,
Landskrona, Löddeköpinge,
Ystad, Svedala,
Trelleborg, Vellinge.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE!

Följ med på en härlig weekendresa till Rostock. Vi bor centralt på Pentahotel, i samma
byggnad som Galleria Rostocker Hof och med shoppinggatan utanför dörren.
Dag 1 – Rostock (25 mil)
Avresa på morgonen via Öresundsbron och genom Danmark till Gedser,
där vi tar färjan till Rostock. Under
överfarten som tar ca 2 timmar, finns
det möjlighet att köpa lunch. Efter
ankomst i Rostocks hamn gör vi en
liten bussrundtur utmed kusten till den
gamla fiskebyn Warnemünde, till
Heiligendamm, Tysklands äldsta badoch kurort. Efter en intressant rundtur
tar vi oss till Penta Hotel i hjärtat av
Rostock. Vi checkar in och gör oss
bekväma i våra rum. På kvällen samlas
vi hotellets restaurang för att avnjuta
en god middag.
Dag 2 – På egen hand
Efter en god frukostbuffé spenderas
dagen helt efter egna önskemål. Har
du siktet inställt på shopping så
rekommenderas varmt Köpcentret
Rostocker Hof, som ligger under
samma tak som vårt hotell. Passa
även på att strosa runt bland
korsvirkeshus, sevärdheter, butiker, fik
och mysiga restauranger som finns i
den gamla Hansastaden. Även
hamnen ligger i närheten och är väl
värt ett besök.

Dag 3 - Hemresa
Utvilade och efter en god frukostbuffé
finns det tid till en sista promenad i
staden. Vid lunchtid samlas vi i
bussen och åker till någon prisvärd
gränshandel. Vidare samlas vi åter i
bussen för vidare färd till hamnen där
färjan som ska ta oss till Danmark,
väntar. Snart är vi åter på svensk
mark. Med härliga upplevelser och
säkert en och annan souvenir i
bagaget, tar vi farväl för denna gång.

Hotell
Pentahotel, Rostock är beläget i
hjärtat av den historiska stadskärnan.
Hamn-staden
med
sin
unika
Hansastad
av
stil,
rikedom,
restauranger, klubbar och teatrar
breder ut sig precis i närheten av
hotellet.
Hotellbyggnaden
delar
samma
tak
som
köpcentret
”Rostocker Hof” och shoppinggatan är
precis utanför dörren.

Avresedatum 2022
22 april

Pris: 3 095:- /person
Enkelrumstillägg: 650:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Rundtur, Warnermünde &
Heiligendamm, dag 1
• Två nätter med del i dubbelrum,
Pentahotel, Rostock
• Middag på hotellet dag 1
• Frukost på hotellet dag 2 & 3
• Möjlighet till inköp max 25 kg/p
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp,
Hörby, Lund, Malmö.
Ängelholm, Helsingborg,
Landskrona, Löddeköpinge.
Ystad, Svedala,
Trelleborg, Vellinge.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE!
*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Holland är starkt förknippat med blommor och framför allt med tulpaner. Våren är en fantastisk
upplevelse för alla blomsterälskare, men landet har också mycket annat intressant att bjuda på.
Floriaden, den fantastiska blomsterparken Keukenhof och en tur på Amsterdams berömda
kanaler är några av höjdpunkterna på denna resa. Möt våren i Holland!
Dag 1 – Bremen (47 mil)
Avresa på morgonen från hemorten. Vi
lämnar Sverige via Öresundsbron och
fortsätter genom Danmark till färjan
Rödby – Puttgarden. Vi fortsätter
söderut förbi Lübeck och vidare till
Hamburg där vi stannar för att äta en
gemensam lunch. Vi samlas åter i
bussen och åker vidare till Bremen och
checkar in på centrala Atlantic Hotel
Universum och gör oss bekväma i våra
rum. På kvällen samlas vi i hotellets
restaurang för att avnjuta en gemensam
middag.
Dag 2 – Geithoorn & Nunspeet (34 mil)
Efter en välsmakande frukost är det
dags att lämna Bremen. Vi har inte så
långt till den holländska gränsen där
resan fortsätter genom det vackra
landskapet och till Geithoorn, även
kallat ”Nederländska Venedig”. Här ska
vi göra en fantastisk kanaltur kring de
pittoreska husen. Vi njuter även av en
god lunch med sagolika omgivningar. Vi
samlas åter i bussen och åker vidare till
vårt hotell i Nunspeet och inkvarterar
oss för 4 nätter. På kvällen njuter vi av
en gemensam middag i hotellets
restaurang.

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 blomsterlökar varje år. Lite senare på
eftermiddagen åker vi tillbaka till vårt
hotell och samlas på kvällen för middag.

Dag 3 – Aalsmeer & Keukenhof
Holländare tycker om att ha blommor
omkring sig. Det finns stora blomsterodlingar och växthus nästan överallt.
Från dessa odlingar kommer en strid
ström av blommor och växter till de stora
blomsterauktionerna. För att få ett
intryck av denna enorma blomsterförsäljning börjar vi dagen med ett
spännande besök på världens största
blomsterauktion i Aalsmeer. Vi fortsätter
sedan vidare till Lisse för att besöka
blomsterparken Keukenhof i underbara

Dag 4 – Båttur, Amsterdam
På morgonen efter frukost samlas vi
åter för att 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. Vi
får en guidad båttur i stadens kanaler,
som sent kommer att glömmas. Därefter
blir det tid att strosa runt och utforska
Amsterdam på egen hand innan vi åker
tillbaka till vårt hotell. Vi samlas åter för
en trevlig gemensam middag i hotellets
restaurang på kvällen.
Fortsättning på nästa sida…

Dag 5 – Floriaden
Efter en god frukostbuffé åker vi till
Almere för en heldag på Floriaden.
Denna världsberömda trädgårdsfestival
går av stapeln vart 10:e år och lockar
besökare från när och fjärran. Efter en
ljuvlig dag bland blomsterprakt av sällan
skådat slag, åker vi tillbaka till vårt
hotell. Gemensam middag på kvällen i
vanlig ordning.
Dag 6 – Bremen (50 mil)
Vi äter en god hotellfrukost innan vi
checkar ut. Vi åker vidare till det idylliska
fiskeläget Volendam där vi ska göra ett
fängslande besök hos en ost- och
träskotillverkare. Nu har det blivit dags
att äta en god lunch och sedan blir det
tid att bara strosa runt och njuta av den
härliga atmosfären längs vallarna och
bland de små husen i gamla stan. Vi
samlas åter i bussen för att åka via
Atlantvallen och vidare till vårt Atlantic
Hotel an der Galopprennbahn i Bremen.

Dag 7 – Hemresa (50 mil)
Efter en god natts sömn och en sista
hotellfrukost checkar vi ut och påbörjar
vår hemfärd. Vi lämnar Bremen och
åker mot Timmendorfer Strand där vi
ska äta en gemensam lunch. Vidare
åker vi till Puttgarden där vi gör ett kort
shoppingstopp innan vi tar färjan över till
Rödby. Resan fortsätter sedan genom
Danmark och via Öresundsbron är vi
snart tillbaka i Sverige efter en mycket
minnesvärd resa.
Hotell
Landgoedhotel Villa Vennendal, är
beläget i lummiga områden i Veluwe
utanför Nunspeet. Det är ett vackert och
stämningsfullt 4-stjärnigt hotell som
erbjuder unikt boende och har högsta
prioritet på gästfrihet sedan tre
generationer. Hotellet har inomhuspool,
restaurang samt rum med TV.
*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Avresedatum 2022
3 maj

Pris: 9 995:-/person
Enkelrumstillägg: 1 800:I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bro, väg & färjeavgifter
● Sex nätter med del i dubbelrum
inklusive halvpension
● Lunch dag, 1, 2, 6, 7
● Kanaltur, Geithoorn
● Entré till Blomsterauktionen i
Aalsmeer
● Entré till blomsterparken
Keukenhof
● Guidad kanaltur i Amsterdam
● Entré till Floriaden, dag 5
● Entré, ost- & träskotillverkare
i Volendam
● Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp,
Hörby, Lund, Malmö,
Ängelholm, Helsingborg,
Landskrona, Löddeköpinge,
Ystad, Svedala,
Trelleborg, Vellinge.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE!

Danmarks största och äldsta Tulpanfestival upplever vi i den historiska slottsparken på
Gavnø Slott. Njut av tusentals tulpanvarianter i äventyrliga färgspel och magnifika
kompositioner. Vi utforskar även slottet & kapellet samt njuter av årstidens delikata buffé.
PROGRAM
Efter påstigning vid vår sista hållplats i
Malmö, njuter vi av en god bussfika.
Resan går sedan över Öresundsbron
och fortsätter genom Danmarks vackra
landskap fram till Gavnø.
Här avnjuter vi en god lunchbuffé på
Café Tulipanen som är beläget i slottsparkens vackra omgivningar. Här
lagas maten efter säsongens råvaror.
Mätta och belåtna spenderas dagen
efter egna önskemål. Strosa runt på
den förtrollande tulpanfestivalen där

över en halv miljon unika tulpaner stolt
visas upp i äventyrliga färgspel och
magnifika kompositioner.
Det blir även tid att utforska slottet &
kapellet på egen hand. Imponerade av
alla unika blomster och konstverk i
historiska miljöer, samlas vi i bussen
och gör oss redo för hemfärd.
Även hemresan går via Öresundsbron
och snart är vi åter på svensk mark. Vi
tar farväl vid respektive hemort med
härliga minnen och kanske en och
annan souvenir i bagaget.
Gavnø Slott
Grunden skapades för mer än 600 år
sedan. Idag bevaras Gavnø med en
säker hand och med hjärtat på rätt
ställe av familjen Reedtz-Thott. Detta
innebär att portarna i mer än en
mening öppnas mer och mer för dem
som vill se en halv årtusendehistoria
med egna ögon.
www.gavnoe.dk

Avresedatum 2022
5 maj

Pris: 995:-/person
I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bussfika (kaffe & fralla)
● Bro- & vägavgifter
● Entré till Tulpanfestivalen,
Gavnø Slott & Klosterkyrkan
● Årstidens lunchbuffé inkl. 1 öl,
vin eller vatten, Café Tulipanen
Påstigningsplatser:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad,
Tollarp, Hörby, Lund, Malmö

*Med reservation för feltryck & ändringar!

Nytt
program!

Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Aerø är en tre mil
lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet! På denna resa bjuds det på en trevlig
dragspelsfestival i Marstals hamn. Vi får även uppleva en mängd olika sevärdheter och
provsmakning av goda, danska specialiteter.
Dag 1 - Aerø (25 mil)
Efter upphämtning går färden via
Öresundsbron, Stora Bältbron och fram
till Svendborg på Fyn. Vi gör stopp
längs vägen för förmiddagsfika. I
Svendborg kör vi över bron till ön
Tåsinge. Vidare åker vi en kort bit till
Restaurang Bregninge Mölle. Här njuter
vi av en god lunch och fantastisk utsikt.
Vi åker vidare till Kyrkan Landet
besöker vi Elvira Madigans och Sixten
Sparres gravplats. Vi får även höra om
deras intressanta och gripande historia.
Vi fortsätter resan över Siön till
Langeland. Via Rudköping tar vi färjan
över till Marstal. Vi checkar in på Aerø
Hotel och gör oss bekväma i våra rum.
På kvällen samlas vi för en gemensam
middag i hotellets restaurang. Lite
senare på kvällen bjuds vi på delikata
Aeröpannkakor.
Dag 2 – Utflykt & dragspelsfestival
Efter frukost samlas vi klockan 9:00 i
bussen för att göra en intressant rundtur
på ön. Vi besöker Söbygaard, Danmarks minsta herrgård, Skjoldenäs fyr,
med fantastisk utsikt över Aerø och det
vackra
sydfynska
öhavet.
samt
Bregninge Kirke som är en av Aerøs
vackraste kyrka från 1200-talet. På öns
egna Rise Bryggeri får vi en rundvisning
med provsmakning. Vi åker vidare till
Voderup Klint som är en av de
vackraste platserna på Aerø. Framför
oss har vi en unik vy som breder ut sig.
Klippan består av flera kilometerlånga
stegformade terrasser som knyter

havet med den upphöjda delen av ön. Ett minne för livet! Vi tar oss tillbaka till
hotellet och får lite tid att spendera efter
egna önskemål. På kvällen samlas vi i
restaurangen för att avnjuta en
gemensam middag. Denna kväll börjar
Dragspelsfestivalen i Marstal hamn.
Dag 3 – Marstal & Dragspelsfestival
Efter en stadig frukost går vi en kort
promenad till Marstal centrum där vi
vandrar runt på dem små gatorna med
fantastiska hus från förr. Vi kommer
även besöka Marstals kyrka med alla
kyrkskepp. Det blir även tid att på egen
hand njuta av den mysiga omgivningen
och all musik som spelas när ön har sin
årliga dagspelsfestival. På kvällen äter
vi en god middag i hotellets restaurang.
Dag 4 – Hemfärd (23 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut och
gör oss redo för avfärd klockan 09.30. I
Aerøskøbing får vi en guidad stadsvandring. Det blir även tid att strosa runt
på egen hand och köpa en god lunch
om man önskar. I hamnen väntar färjan
som ska ta oss till Svendborg. Väl i land
kör vi vidare över Stora Bältbron,
Öresundsbron och är snart på svensk
mark igen. Vi tar farväl med sagolika
minnen i bagaget.
Aerø Hotel är beläget med cirka 10
minuters promenad både från stranden
och från centrala Marstal på Aerø. Här
erbjuds gratis buss med täta avgångar,
direkt utanför hotellet.

Avresedatum 2022
19 maj

Pris: 4 895:-/person
Enkelrumstillägg: 900:I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bro, väg & färjeavgifter
● Lunch, Breininge Mölle, dag 1
● Båttur Rudköping - Marstal, dag 1
● 3 nätter med del i dubbelrum,
inklusive halvpension, Aerø Hotel
● Aerøpannkakor, dag 1
● Besök på Söbygaard, Skjeldneas
fyr & Bregninge Kirke, Voderup
Klint & Marstal Kirke, dag 2
● Rundvisning & provsmakning på
Rise Bryggeri, dag 2
● Guidning på Aerøsköbing, dag 4
● Båttur Aerøskøbing - Svendborg
● 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!
*Med reservation för feltryck & ändringar!

Följ med på en innehållsrik resa med besök hemma hos flera kända konstnärer. Det blir
intressanta rundvisningar och vi njuter av Fyns alla delikatesser. Vi bor centralt på
välrenommerade Bogense Hotel, i hjärtat av staden.
Dag 1 - Bogense (ca 24 mil)
Efter upphämtning kör vi mot den
ståtliga Öresundsbron som tar oss
över till vårt grannland Danmark. Vi
fortsätter resan genom Själland och via
Stora Bältbron når vi Fyn. Längs med
vägen gör vi stopp för bensträckare
och fikapaus. Vårt första besök blir
Konstgården i Skovby, där ett femtiotal
konstnärer ställer ut sin konst. Här
njuter vi av en god lunch bestående av
3 smørrebrød inkl. 1 öl eller vatten.
Mätta och belåtna får vi en kort
introduktion av ägaren Tine Larsen
som berättar lite om Konstgårdens
historia och dess konst. Vi får sedan fri
tid att beskåda konsten på egen hand.
Vi samlas åter i bussen och åker till
konstnärsparet Else Friis & Jörn
Anderseon. Här bjuds vi på kaffe och
hembakt kaka och vi får beskåda deras
konstverk. Vidare går färden till
Bogense och vårt hotell. Vi checkar in
och gör oss bekväma i våra rum. På
kvällen samlas vi för en gemensam
middag i hotellets restaurang.

smørrebrød från hotellet som vi äter till
lunch på plats. Efter lunchen får vi tid
att på egen hand utforska utställningarna. Vi samlas åter och åker
vidare till Skulpturverkstädet där Bo
Allan Jensen och hans fru tar emot oss
och visar sina unika konstverk som
formas av hans motorsåg. Efter ett
intressant besök samlas vi åter i
bussen för att åka till Bogense gamla
rådhus där den välkände konstnären
Malene Hammershøj har sin ateljé.
Under besöket där Marlene berättar
om sin konst och sin konstfamilj får vi
också något litet gott att förtära.
Dag 2
Efter en god frukost samlas vi i bussen
och åker till Humlemagasinet. Här får
vi se den magnifika trädgården och
den kungliga konsten i museet. Peder
Petersen tar varmt emot oss och
berättar om utställningarna och
platsen. Vi har fått med oss goda

Vidare promenerar vi den korta
sträckan tillbaka till hotellet. Ikväll
bjuds vi på en välkomstdrink och en
delikat 4-rätters middag samt kaffe &
avec i hotellets restaurang. Det är även
fri dryck (öl/vin/vatten) under måltiden.
Övrig tid spenderas efter egna
önskemål.

Dag 3
Efter en god natts sömn och frukost
checkar vi ut från vårt hotell och
samlas i bussen. Vi åker en rundtur i
Bogense och dess omgivning med vår
duktiga lokalguide. Vidare tar vi oss till
Kongsdal Have där ägaren Vagn
Ejeren hälsar oss välkommen och
berättar om trädgården. Vi bjuds även
på en god sandwich och öl eller vatten.
Efter ett minnesvärt besök samlas vi
åter i bussen och gör oss redo för
hemfärd. Vi gör stopp för bensträckare
och möjlighet att köpa fika innan vi når
hemorten igen. Vi tar farväl med
oförglömliga minnen i bagaget.
*Med reservation för feltryck & ändringar!

Hotell
Bogense Hotel är ett gammalt,
välrenommerat hotell fyllt med
atmosfär i trevliga omgivningar. De
äldsta delarna av hotellet går tillbaka
till 1822 och massor av charm har
bevarats i det nästan 200 år gamla
hotellet. Småbåtshamnen & stranden
är beläget med endast en kort
promenads avstånd.
www.bogensehotel.dk

Avresedatum 2022
31 maj

Pris: 4 195:- /person
Enkelrumstillägg: 550:I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Entré & 3 Smørrebröd,
Konstgården
● 2 nätter med del i dubbelrum,
Bogense Hotel
● Middag på hotellet, dag 1
● 4-rätters middag inkl. kaffe & avec
på hotellet, inkl fri dryck
(öl/vin/vatten), dag 2
● Frukost dag 2 & 3
● Entré & guidning Humlemagasinet
● 2 Smørrebröd, Humlemagasinet
● Besök & förfriskning hos konstnär
Malene Hammarhøj i gl. Rådhuset
● Guidad rundtur med lokalguide i
Bogense
● Besök, kaffe & hembakt kaka hos
konstnärer Friis & Jørn Anderson
● Entré & guidning, Kongsdal Have
● Sandwich & öl/vatten, Kongsdal
● Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Simrishamn, Bromölla, Kristianstad,
Ystad, Tollarp, Ängelholm, Hörby,
Svedala, Helsingborg, Landskrona,
Trelleborg, Lund, Löddeköpinge,
Vellinge, Malmö.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE

Gotland är ett attraktivt resmål tack vare sin vackra och variationsrika natur. Lummiga lövängar,
otrolig blomsterprakt, intressanta gamla gårdar, fornminnen och fiskelägen.
Dag 1 – Visby (34 mil)
Efter upphämtning går färden norrut till
Oskarshamn. I hamnen kör vi ombord
på båten som ska ta oss till Visby.
Båtresan tar cirka 3 timmar och framåt
eftermiddagen anländer vi till det
underbara Gotland och Visby. Vi intar
våra platser i bussen igen och åker
vidare till Suderbys Herrgård. Efter
incheckning och gemensam middag på
hotellet väntar en god natts sömn.
Dag 2 – Norra Gotland
Vi startar dagen med en god frukost och
därefter
samlas
vi
i
bussen.
Tillsammans med en lokalguide ska vi i
dag göra en utflykt till de norra delarna
av ön. Vi passerar Slite, där vi gör
uppehåll vid ett kalkbrott och kör sedan
vidare mot Fårösund. Sjöresan över till
Fårö tar knappt tio minuter, sedan kan
vi börja vår resa på denna märkliga ö.
Kustens vidsträckta raukfält och
klapperstränder ger i sin storslagenhet
intryck av urtid. Vägen går genom gles
och vindpinad tallskog. Vid Fårö kyrka
öppnar sig landskapet mot den breda

havsbukten i öster. Under vår resa här
ser vi beteshagar, steniga åkrar, spridd
bebyggelse och fiskelägen som vittnar
om det nödvändiga tillskott fisket gav.
Lunchen äter vi på lämplig plats under
dagen på Fårö. Åter på "fastlandet"
åker vi mot den välkända Lummelundagrottan, dessa spännande och trolska
grottsalar med droppstenar i fantasifulla
formationer. Vi ska även besöka
Bungemuseet under eftermiddagen.
Vidare åker vi tillbaka till hotellet. Efter
en gemensam middag på hotellet är
kvällen fri för egna strövtåg.
Dag 3 – Södra Gotland
Dagen startar som vanligt med en härlig
frukost. Även under dagens utflykt har
vi med oss en lokalguide. Södra
Gotland kallas för ”Sudret” och är en
gammal jordbruksbygd med bördiga
jordar. Vår guide kommer under
färdvägen att visa och berätta för oss
om denna del av ön. Bl.a. kommer vi till
öns sydspets där vi finner Hoburgen –
en 750 meter lång och 150 meter bred
strandremsa, fylld av raukar och

söndervittrade kalkstensbranter. Som
en galjonsbild tronar här Gotlands mest
berömda
rauk,
”Hoburgsgubben”,
vakande över sina grottor, ”sängkammaren” och ”skattkammaren”. Vi
gör ett besök i Öja kyrka, en av de
vackraste kyrkorna på ön. Det höga
tornet ”Gra gasi” är känt som sjömärke.
Framåt eftermiddagen är vi åter på
hotellet och får en stund på egen hand
innan vi samlas för en gemensam
middag.
Dag 4 – Visby
Efter frukost beger vi oss till Visby. Här
gör vi en stadsvandring i staden och
dess omgivningar. Vi ser den tre
kilometer långa ringmuren med sina 44
torn. Vi får också se kyrkoruinerna från
Visbys storhetstid samt de pittoreska
små gränderna i medeltidsstaden
Visby. Det ges även tid för egna
strövtåg.
Fortsättning på nästa sida…

Avresedatum 2022
31 maj
25 augusti

Pris: 6 595:-/person
Enkelrumstillägg: 850: -

…fortsättning dag 4
Visby är en grönskande stad. Sevärd är
Botaniska Trädgården som anlades i
mitten av förra århundradet. Här finns
många sällsynta träd och växter. Lunch
äter var och en på egen hand efter egna
önskemål. Framåt eftermiddagen är vi
åter på hotellet och får lite egen tid
innan vi samlas för en gemensam
middag på gotländskt vis. Hela kvällen
är gotlandsinspirerad och vi får höra
berättelser om natur, kultur och vad
som skiljer sig mellan ön och fastlandet.
Det bjuds även på intressanta visningar
av olika gotländska föremål och det blir
tävlingar och stämningshöjande inslag.

Dag 5 – Visby, Hemresa (34 mil)
Efter frukost har det blivit dags att ta
farväl av hotellet för denna gång. (På
resan i maj/juni äter vi frukost på båten.)
Vår båt avgår under eftermiddagen
(tidig morgon på resan i maj/juni) och vi
har åter en skön båtresa framför oss.
När båten lägger till i Oskarshamn går
vår färd mot hemorten efter en
oförglömlig resa till Sveriges största och
kanske mest intressanta ö.
Hotell
Suderbys Herrgård är en gård där
gammalt möter nytt i härliga lokaler och
skön atmosfär. Här har du som gäst

I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Färjeavgifter Oskarshamn-Visby
● Fyra nätter med del i dubbelrum
på Suderbys Herrgård
● Middag dag 1-4
● Frukost dag 2-5
● Lunch inkl. måltidsdryck dag 2-3
● Lokalguide dag 2-4
● Entré till Lummelundagrottan
● Entré till Bungemuseet
Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Hörby, Tollarp,
Kristianstad, Bromölla Karlshamn.
FRI ANSLUTNING
nära till det mesta, vare sig det handlar
om golf, sol och bad eller kanske
nattliv/sightseeing/shopping i Visby,
som ligger sju km norr om Suderbys
Herrgård.
www.suderbysherrgard.com
*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Följ med på en oförglömlig resa till förtrollande Savalen Fjellhotell & Spa Vi blir bortskämda

med delikat mat, vackra vyer & spännande utflykter - 707 meter över havet!

Dag 1 – Karlstad (48 mil)
Avresa på morgonen via Jönköping
och Skövde mot Karlstad. Under
resans gång gör vi uppehåll för lunch
och fika på lämplig plats. Väl framme i
Karlstad checkar vi in på Scandic
Hotell Klarälven. På kvällen samlas vi i
hotellets restaurang för att avnjuta en
gemensam middag.
Dag 2 – Savalen (43 mil)
Efter frukosten checkar vi ut och
reser vidare. När vi har passerat
gränsen till Norge kommer vi att stanna
vid Morokulien, som är en mycket
vacker rastplats. Vi fortsätter resan och
under eftermiddagen når vi Savalen
där vi blir varmt mottagna av Savalens
personal. Vi checkar 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
Frukost, eftermiddagskaffe & hembakta
kakor varje dag. Levande-ljusafton.
Stort Österdalsbord 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 eller gemensam rundtur och
information om Savalen på fina och

markerade vandringsleder. Stora
bufféer i kombination med 3-rätters
middagar på kvällarna. Bassäng med
32 grader klorfritt vatten, avslappnande massagestenar och
bubbelbad, 38 grader. Spaavdelning
med professionella terapeuter och
behandlingar.
Under dessa dagar kommer vi att
göra
fyra
utflykter,
en
till
"Jutulhogget", som är en 2,4 km
lång Canyon. En av dagarna gör vi en
utflykt till "Tronfjellveien", som är
Norges näst högsta bilväg, 1 660
meter över havet och tar oss hela
vägen till toppen av Trondfjell. Den
tredje utflykten är till en levande
fäbod, där vi blir serverade våffla och
kaffe. Den sista utflykten är gruvorna
Röros. Gruvorna är nerlagda men
andra näringar har tagit över så byn
består och minnena är många.
Dag 6 – Örebro (40 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. Tidig kväll når vi Scandic
Hotell Grand i Örebro för övernattning och gemensam middag.
Dag 7 – Malmö (50 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.
*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Avresedatum 2022
27 juni
29 augusti

Pris: 8 795:-/person
Enkelrumstillägg: 1 400: I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● 1 natt med del i dubbelrum,
Scandic Klarälven, Karlstad inkl.
HALVPENSION
● 4 nätter på Savalen Fjellhotell &
Spa, inkl. HELPENSION
● 1 natt på Scandic Hotel Grand,
Örebro, inkl. HALVPENSION
● Utflykter enligt programmet
● Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Löddeköpinge,
Landskrona, Helsingborg,
Ängelholm, Markaryd.
Kristianstad, Tollarp, Hörby, Eslöv.
Ystad, Svedala, Trelleborg, Vellinge.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
Hotell
Savalen Fjellhotell & Spa är en anläggning med karaktär som 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.
www.savalen.no

Du missar väl inte årets
sjukaste & roligaste komedi!
Allt började för några år sedan när
John Cleese och Eva Rydberg
träffades bakom scenen efter en
av Cleeses otroligt populära one
man shows. Han var imponerad
av hur framgångsrik Fredriksdalsteaterns egen uppsättning av
Fawlty Towers varit, och låg
dessutom själv i startgroparna för
att göra sin egen scenversion av
TV- klassikern.
Att Europapremiären sker i
Sverige är ingen slump, John
Cleese menar att svenskar och
engelsmän har lite av samma
humor.
John Cleeses egen scenversion
bygger på en av de mest populära
episoderna (Hotel Inspectors) och
runt denna intrig har man på ett
smart sätt vävt in några av de
absolut mest populära scenerna
ur hela TV serien.

Avresedatum 2022
9 juli
23 juli
6 augusti

Program
Efter upphämtning på våra hållplatser åker vi direkt mot
Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Vi beräknar att vara framme i
god tid för att avnjuta egen medhavd fika eller på området köpt
picknickkorg, innan det är dags för revyn ”Pang i bygget”.
Föreställningen börjar klockan 19.00 och varar i cirka 2 ½ tim.
inkl. 20 minuters paus. Efter en oförglömlig revyupplevelse och
säkert med värkande skrattmuskler samlas vi åter i bussen. Vi kör
direkt mot våra hållplatser och säger tack & adjö för denna gång.
*Med reservation för tryckfel och ändringar!

Pris: 895:- /person
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Revybiljett till Fredriksdalsteatern
Påstigningsplatser 9/7 & 6/8:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad,
Hässleholm, Tyringe.
Påstigningsplatser 23/7:
Malmö, Lund, Löddeköpinge,
Landskrona.

Följ med på en resa till världens högsta kustlinje. Den unika naturen som formats under cirka
20 000 år är full av skogbeklädda berg som en gång var små öar. Här finns otaliga sevärdheter
som kan nås från vårt lyxiga spahotell i Sollefteå.
Dag 1 - Uppsala (ca 68 mil)
Eter upphämtning vid respektive
påstigningsplatser styr vi bussen
norröver. Vi gör stopp för möjlighet att
köpa lunch och ta en bensträckare på
lämpliga platser under resans gång. I
Uppsala checkar vi in på Scandic Nord
och gör oss bekväma i våra rum. Vi
avrundar dagen med en gemensam
middag i hotellets restaurang.

Dag 3 – Höga Kusten (ca 8 mil)
Vi njuter av en god hotellfrukost innan
vi tar oss strax söder om Nordingrå.
Mannaminne är ett annorlunda friluftsmuseum och allkonstverk, skapat av
konstnären Anders Åberg. Vi får en
guidad rundvisning bland ett 50-tal
intressanta byggnader samt mängder
av fordon och konstverk. Här finns
även möjlighet att köpa lunch.

Dag 2 – Sollefteå (ca 42 mil)
Efter en god hotellfrukost checkar vi ut
och samlas åter i bussen. På vackra
vägar tar vi oss till det lilla destilleriet
Hernö Gin i Härnösand. Företaget har
utvecklats
till
Europas
mest
prisbelönta gindestilleri. Här bjuds vi
på smakprovning och rundvisning.

Resan går vidare till Naturum. Här får
vi en guidad rundvandring i en
spännande
och
färgsprakande
utställning om hur världsarvet höga
kusten har formats av de geologiska
processer som har pågått i området
sedan
den
senaste
istidens
avsmältning. Naturum presenterar 21
platser som alla bär spår av
landhöjningen. Efter en givande dag
tar vi oss tillbaka till vårt hotell. På
kvällen avnjuter vi en gemensam
middag i hotellets restaurang.

Efter ett intressant besök samlas vi
åter och åker till Sollefteå och högt
belägna Hotell Hallstaberget. Vi
checkar in för 3 nätter och gör oss
bekväma i våra rum. Hotellet erbjuder
bland annat inomhuspool, bubbelpool,
torr- och ångbastu samt relaxavdelning som är öppet dagligen kl. 822. Vid hotellet finns även ett stort
friluftsområde Vi samlas åter på
kvällen för att avnjuta en gemensam
middag i hotellets restaurang.

Dag 4 – Båtresa
Efter en välsmakande frukostbuffé ska
vi idag bege oss till Ullånger. I hamnen
väntar båten och guiden som ska ge
oss en intressant rundtur ut till Ulvön.
Vi avnjuter även en god lunch på ön.
Efter en givande heldag samlas vi åter

i bussen och åker tillbaka till vårt hotell.
På kvällen samlas vi i hotellets
restaurang för en gemensam middag.
Dag 5 – Falun (ca 43 mil)
Efter frukost och utcheckning från
hotellet styr vi bussen mot Ragunda.
Här väntar en intressant rundvisning
av Thailändska Paviljongen, en exotisk
juvel i den jämtländska skogen. Vi ska
även få se och lära oss mer om Döda
Fallet. 1796 tömdes Ragundasjön och
en förödande flodvåg forsade fram. På
endast fyra timmar förändrades
landskapet och vattenfallet Storforsen
tystnade och blev Döda Fallet. Efter en
intressant rundvandring har det nu
blivit dags att åka till Falun. På Scandic
Lugnet checkar vi in och gör oss
bekväma i våra rum. På kvällen samlas
vi i restaurangen för att äta en god
middag.
Dag 6 – Hemfärd (ca 69 mil)
Vi njuter av resans sista hotellfrukost
och samlas för hemfärd. På vackra
vägar styr vi bussen söderut. Vi gör
stopp för lunch och bensträckare på
lämpliga platser. Med härliga Höga
Kusten upplevelser i bagaget, tar vi
farväl vid respektive hemort.

Hotell
Scandic Uppsala Nord (Dag 1)
Hotell Hallstaberget Sollefteå (Dag 2)
Scandic Lugnet Falun (Dag 5)
Hotell Hallstaberget har Norrlands
modernaste Hallsta Sky Spa & Relax,
med förtjusande panoramavy över
Sollefteå. Relaxavdelningen har 1 stor
pool som håller 29 grader, 2
bubbelpooler med en skön värmande
temperatur på 39 grader samt en
terrasspool. Det finns även ett antal
torr- och ångbastun samt kall-pool till
förfogande. Svalka av dig under
vattenbomben, där 15 liter vatten faller
ner över dig i ett skyfall, eller varför inte
ta ett dopp i Isvaken, en pool med
endast 6 grader i vattnet. Personalen
kan svara på allt mellan älv och berg
och finns till för att just Er vistelse ska
bli så behaglig som möjligt.

Avresedatum:
4 augusti 2022

Pris: 6 925:-/person
Enkelrumstillägg: 1 300:-

*Med reservation för feltryck & ändringar!

I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Fem hotellnätter med del i
dubbelrum
● Middag på hotellet dag 1-5
● Frukost på hotellet dag 2-6
● Besök & provsmak, Hernö Gin
● Entré & rundvisning på
Mannaminne, Nordingrå
● Entré & guidad rundvisning,
Naturum, Höga Kusten i Docksta
● Båtresa, Högakustenbåtarna, inkl
guidad visning, Ulvö Kapell
● Lunch på Ulvön
● Entré & rundvisning, Thailändska
Paviljongen & Döda Fallet
● Reseledarservice
Hållplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga,
**Karlshamn, Hörby, Löddeköpinge,
Bromölla, **Halmstad, Tollarp,
Landskrona, Kristianstad,
Helsingborg, Ängelholm,
Osby, Markaryd.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Vi har fler resor på gång
och katalogen uppdateras efter hand.
- Håll utkik på vår hemsida!
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