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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. 
 
 
 
 

Pris: 300:-
/person 

 
SE AVGÅNGAR FÖR 2023 

PÅ VÅR HEMSIDA 
 

WWW.BELTONTRAVEL.SE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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! 

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)                          *Med reservation för tryckfel och ändringar! 

 

 

Pris: 750:- 
/person 

SE AVGÅNGAR FÖR 
ÅR 2022 PÅ 

 VÅR HEMSIDA 

WWW.BELTONTRAVEL.SE 

100 kg 
lastvikt 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Unna dig en minisemester med exklusiv vinprovning, god mat och prisvärd shopping.  
Vi bor på centralt belägna Wisser´s Hotel i trivsamma Burg i Tyskland. 

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 in till Calles i Burg där 
det ges möjlighet till prisvärd gräns-
shopping. Det brukar även gå att köpa 
en lite lättare lunch här. Nu har det 
blivit dags att åka en kort bit in till 
Wissers Hotel i centrala Burg där vi 
checkar in och gör oss bekväma i våra 
rum. Dagen är sedan fri till att utforska 
stadens omgivningar bland små och 
trevliga caféer och butiker. På kvällen 
samlas vi åter i hotellets restaurang 
och njuter av en trevlig vinprovning och 
en god middag, Övrig tid spenderas 
efter egna önskemål. 
 
 
 
 
 
 
Dag 2 – Shopping & hemresa (23 mil) 
Efter en god frukostbuffé checkar vi ut 
från våra rum. Nu blir det tid att unna 
oss en god fika, lunch eller bara strosa 
runt en sista gång bland de små och 

trevliga butikerna inne i Burg. Vi 
samlas sedan åter i bussen och åker 
till Nielsens Discount där vi får 
möjlighet till prisvärd gränsshopping 
och här finns även de goda viner som 
presenterades under vinprovningen. 
Vidare 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 minnesvärd minisemester. 
 
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! 
 
Tips! Wissers Hotel tar endast 
kontanter (EUR). 

Pris: 2 195:-/person 
Enkelrumstillägg: 395:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro-, väg- & färjeavgifter
● En natt med del i dubbelrum på

Wisser´s Hotel, Burg auf fehmarn
● Vinprovning av Nielsens på

Wissers Hotel i Burg, dag 1
● Middag på hotellet, dag 1
● Frukost på hotellet, dag 2
● Möjlighet till shopping, max 50

kg/person

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

Är ni minst 10 personer så hämtar vi 
er kostnadsfritt på valfri ort i Skåne!

 

Avresedatum 2023 
24 mars, 28 april, 21 juli,  
18 augusti, 15 september,  
19 september, 10 oktober,  
24 november, 29 november,  
8 december 

Vinprovning 
av Nielsen 
på hotellet! 

http://www.wissers-hotel.de/


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Blomsterparaden, den fantastiska blomsterparken Keukenhof och en tur på Amsterdams 
berömda kanaler är några av höjdpunkterna på denna resa. Möt våren i Holland! 

Dag 1 torsdag – Bremen (47 mil) 
Avresa på morgonen från hemorten. Vi 
lämnar Sverige via Öresundsbron och 
fortsätter genom Danmark till färjan 
Rödby – Puttgarden. Vi äter lunch på 
egen hand på färjan och fortsätter 
sedan söderut förbi Lübeck och 
Hamburg med ankomst till Bremen sen 
eftermiddag. Vi gör en guidad stads-
vandring kring torget i Bremen och åker 
sedan vidare till Select Hotel A1 Bremen 
för middag & övernattning. 
 
Dag 2 fredag – Amsterdam (40 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. Vi passerar genom 
provinserna Groningen och Friesland 
innan vi når kusten. Vi fortsätter över 
den 3 mil långa Nordsjövallen, 

Afsluitdijk, som skiljer Nordsjön från 
Ijselmeer och åker vidare till det idylliska 
fiskeläget Volendam där vi äter lunch på 
egen hand och njuter av den härliga 
atmosfären bland de små husen 
innanför vallarna. Vi besöker också en 
ost- och träskotillverkare innan vi når 
Steigenberger Airport Hotel strax söder 
om Amsterdam och inkvarterar oss för 
tre nätter. På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 
 
Dag 3 lördag – Blomsterparaden och 
Keukenhof  
Efter en tidig frukost åker vi några mil 
söderut för att uppleva starten av 
Bloemencorson som är en fantastisk 
uppvisning av kortegevagnar och bilar 
som har dekorerats med tiotusentals 
tulpaner, hyacinter och andra 
vårblommor. Blomsterparaden startar i 
Noordwijk aan Zee och når sent på 

kvällen staden Harlem. Vi fortsätter 
sedan till Lisse för att besöka 
blomsterparadiset Keukenhof. I parken 
finns nästan 3000 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 igen för en gemensam 
middag. 
 
Dag 4 söndag – Amsterdam 
Idag skall vi njuta av den fantastiska 
staden 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.  
 
 Fortsättning på nästa sida… 



Vi gör först en rundtur med vår buss i 
stadens utkanter och lämnar därefter 
bussen inne i centrum för att stiga 
ombord på en av stadens många 
kanalbåtar. Vi får under cirka en timme 
uppleva centrala Amsterdam från 
kanalperspektiv vilket är en upplevelse 
som vi sent kommer att glömma. Efter 
kanalturen får vi utforska staden på 
egen hand och äta lunch. På kvällen 
äter vi äter en gemensam middag på 
hotellet. 
 
Dag 5 måndag– Bremen (40 mil) 
Vi checkar ut från vårt hotell och 
fortsätter på fina vägar via Hoorn och 
den ”lilla vallen”, som för oss till 
provinsen Flevoland och staden 
Lelystad. Flevoland är en gigantisk 
polder som utvanns från havet under 
1950- och 1960-talet.  Vi fortsätter 
österut via Apeldoorn till den tyska 
gränsen och vidare norrut till Bremen för 
avslutningsmiddag och övernattning på 
Select Hotel A1 Bremen. 
 
Dag 6 – Hemresa (50 mil) 
Efter frukosten lämnar vi Bremen och 
åker mot Puttgarden där vi tar färjan 
över till Rödby. Innan vi lämnar 
Tyskland får vi möjlighet till lunch och 
shopping vid någon gränshandel. 
Resan fortsätter genom Danmark, via 
Öresundsbron tillbaka till Sverige och 
våra hemorter efter en minnesvärd resa. 
 
*Med reservation för tryckfel & ändringar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotell 
Steigenberger Airport Hotel Amsterdam 
erbjuder rum med extra långa sängar, 
satellit-tv samt kaffe- och tekokare. På 
hotellets Lifestyle Club & Active Spa 
finns olika bastur, ångbad, uppvärmd 
inomhuspool och en relaxavdelning 
med solterrass. De öppna köken i båda 
restaurangerna förhöjer verkligen 
matupplevelsen. Intill hotellet ligger 
Parken Amsterdamse Bos som är 
perfekt för sköna promenader. 
 
 
 

Pris: 9 995:-/person
Enkelrumstillägg: 3 550:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro, väg & färjeavgifter
● Guidad stadsvandring i Bremen
● Fem nätter med del i dubbelrum
● 5 middagar
● 5 frukostar
● Besök i Volendam
● Besök hos ost- och

träskotillverkare, Volendam
● Utflykt till Blomsterparaden
● Entré till blomsterparken

Keukenhof
● Kanaltur i Amsterdam
● Guidad bussrundtur, Amsterdam
● Möjlighet till shopping, max 25 

kg/person
● Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

GRATIS ANSLUTNING
FRÅN VALFRI ORT I SKÅNE 

VID MINIMUM 10 PERSONER!

Avresedatum 2023 
20 april 



 
 

 
 
 

 

 
 
 
Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Aerø är en tre mil 

lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet. Följ med och njut av alla förlustelser!
Dag 1 - Aerø (ca 23 mil) 
Efter upphämtning går färden via 
Öresundsbron, Stora Bältbron och fram 
till Svendborg på Fyn. Här kör vi 
ombord på färjan som tar oss över till 
Aerö på cirka 75 minuter och färden går 
genom den vackra danska övärlden.  
Väl framme på den lilla sagoön kör vi till 
1700-talsstaden Aerösköbing och 
bekantar oss med stadens idylliska 
kullerstensgator, klätterrosor och små 
välbevarade hus. Vi samlas åter i 
bussen och tar en liten rundtur vid 
Marstals hamn och beskådar de 
charmiga badhytterna i Eriks Hale 
innan vi åker vidare till vårt Aerø Hotel i 
Marstal Vi checkar in och gör oss 
bekväma i våra rum. På kvällen samlas 
vi för att avnjuta en god middag i 
hotellets restaurang. Senare på kvällen 
njuter vi av smakprov på rom, kaffe/te & 
de berömda Aeröpannkakorna. 
 
Dag 2 
Efter frukost samlas vi klockan 09:30 i 
bussen för att göra en intressant rundtur 
på ön. Vi besöker Skjoldenäs fyr samt 
Bregninge Kirke innan vi åker vidare till 
Voderup Klint - En av de vackraste 
platserna på  Aerø. Efter en intressant 
förmiddag behöver vi fylla på med ny 

energi. På öns egna Aerö Bryggeri får 
vi veta lite om ölets historia och om 
tillverkningen. Givetvis bjuds vi även på 
provsmakning! Här finns det också 
möjlighet att köpa lunch. (förbokas) Vi 
åker tillbaka till vårt hotell och 
eftermiddagen spenderas efter egna 
önskemål. Kanske ett dopp i hotellets 
pool lockar? På kvällen samlas vi för en 
festlig tillställning med en delikat 3-
rättersmiddag, underhållning, dans och 
inte minst fri dryck av husets öl/vin & 
vatten. -En kväll väl värd att minnas! 
 
Dag 3 
Utvilade och efter en god frukost 
checkar vi ut och gör oss redo för 
avfärd klockan 10:00. Vi åker till 
Aerököping där vi får tid till lite shopping 
och möjlighet att köpa lunch på egen 
hand. I hamnen väntar färjan som tar 
oss över till Svendborg. Hemfärden går 
över Stora Bältbron och Öresundsbron 
innan vi är åter på svensk mark. Vi gör 
stopp längs med färdvägen för 
bensträckare och möjlighet att köpa 
mat eller fika. På hemorten tar vi sedan 
farväl med oförglömliga minnen och 
upplevelser i bagaget.  
 
HOTELLFAKTA 
Aerø Hotel ligger med 12 minuters 
promenad från stranden och 10 
minuters promenad från centrala 
Marstal på Ærø. Hotellet har gratis 
inomhuspool, gym, biljardbord och 
cykeluthyrning. Stranden Halen och 
Marstals sjöfartsmuseum ligger båda 1  

km från hotellet. Det erbjuds gratis buss 
inom ön, med täta avgångar utanför 
hotellet. Hotellet har 18-årsgräns! 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar! 

ÖL & ROM 
SMAKNING! 

Pris: 4 195:-/person 
Enkelrumstillägg: 795:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● Båttur Svendborg - Aerø t/r
● Guidad promenad i Aerösköbing
● 2 nätter med del i dubbelrum,

Aerø hotel, Marstal
● 2-rätters middag på hotellet, dag 1
● Provsmakning av rom på hotellet
● Aerøpannkakor & kaffe/te,  dag 1 
● Frukost på hotellet dag 2 & 3 
● Guidad rundtur vid Skjoldnaes fyr,

Bregninge Kirke & Voderup Klint
● Ölprovning, Aerø Bryggeri, dag 2
● 3-rätters middag, underhållning &  

dans, dag 2
● Fri dryck av husets öl/vin/vatten

under middagen (ca 3h), dag 2
● Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

 

Avgångar 2023 
21 april 
28 juli 
25 augusti 
22 september 
 

MEDTAG GILTIG ID-HANDLING, SÅ SOM KÖRKORT ELLER NATIONELLT ID-KORT. 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7-o-w_erWAhXNZ1AKHV_mD3gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fallt-om-resor%2Faero-en-akta-sagoo%2F&usg=AOvVaw3SKn69PcPlo6KOgfSfgVEY
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7-o-w_erWAhXNZ1AKHV_mD3gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fallt-om-resor%2Faero-en-akta-sagoo%2F&usg=AOvVaw3SKn69PcPlo6KOgfSfgVEY
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7-o-w_erWAhXNZ1AKHV_mD3gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fallt-om-resor%2Faero-en-akta-sagoo%2F&usg=AOvVaw3SKn69PcPlo6KOgfSfgVEY
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7-o-w_erWAhXNZ1AKHV_mD3gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fallt-om-resor%2Faero-en-akta-sagoo%2F&usg=AOvVaw3SKn69PcPlo6KOgfSfgVEY
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi7-o-w_erWAhXNZ1AKHV_mD3gQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.expressen.se%2Fallt-om-resor%2Faero-en-akta-sagoo%2F&usg=AOvVaw3SKn69PcPlo6KOgfSfgVEY
http://www.expressen.se/allt-om-resor/aero-en-akta-sagoo/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 äkta, danska smørrebrød. 
 

PROGRAM 
Efter upphämtning på våra hållplatser 
åker vi mot vårt kära grannland. (Vid 
vår hållplats, Circle K i Lund, ges det 
möjlighet att handla eller att ta en 
bensträckare om man så önskar.) Vi 
fortsätter färden över den ståtliga 
Öresundsbron och vidare genom 
Danmarks vackra landskap fram till 
Gavnø.Sløt i Naestved. Här har vi 
möjlighet att strosa runt i vackra 
omgivningar och utforska parken på 
egen hand.  Vid lunch samlas vi för att 
njuta av äkta danska smörrebröd. 
Mätta och belåtna fortsätter vi att 
utforska den helt förtrollande tulpan-

festivalen där över en halv miljon unika 
tulpaner stolt visas upp i äventyrliga 
färgspel och magnifika kompositioner. 
Det blir även tid att utforska Slottet, 
Kapellet & Fjärilshuset på egen hand.  
 
Imponerade av alla unika blomster och 
konstverk i historiska miljöer, samlas 
vi åter i bussen senast klockan 16:00 
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. 
 
Tulpanfestivalen, Gavnø Slott 
Från slutet av april och i maj kan 
Danmarks största och äldsta 
tulpanfestival upplevas i den historiska 
slottsparken vid Gavnø. Flera tusen 
sorter av tulpaner i äventyrliga 
färgspel, utställda i en unik palett av 
sorter, bäddar och kompositioner. De 
ledande lökodlarna i Nederländerna, 
England och Danmark visar sina 

topprestationer. Tulpanfestivalen be-
står både av tidiga och sena sorter, så 
oavsett när du besöker festivalen 
kommer vackra tulpaner att pryda 
slottsparken. www.gavnoe.dk 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar! 

Pris: 950:-/person 

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● Entré till Gavnø Slott &

Slottspark, inkl. Kapellet &
Fjärilshuset

● 3 smørrebröd, Gavnø

Påstigningsplatser: 
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, 

Tollarp, Hörby, Lund, Malmö

 
Avresedatum 2023 
4 maj 
7 maj 
 

http://www.gavnoe.dk/


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 ( ca 38 mil med buss) 
Efter upphämtning går färden norrut
till Oskarshamn. Vi checkar in på den 
stora båten som tar oss till Visby på 3 
timmar. Framåt eftermiddagen 
anländer vi till det underbara Gotland 
och Visby. Efter en kort guidad 
stadsvandring som översiktligt visar 
Visby checkar vi in på Best Western 
Hotel Solhem Visby. Vi checkar in och 
gör oss bekväma i våra rum. På kvällen 
samlas vi i hotellets restaurang för att 
avnjuta en god middag och kanske för 
egna strövtåg inne i Visby. Efter en lång 
och händelserik dag kan det sedan vara 
skönt att krypa ner i sängen.  

Dag 2 – Norra Gotland 
Vi startar dagen med en god frukost och 
samlas därefter i bussen för en guidad 
heldag till de norra delarna av ön. Vi 
passerar Slite, där vi gör ett kort 
uppehåll vid det stora kalkbrottet. 
Därefter åker vi vidare mot Fårösund för 
att ta färjan över till Fårö. Överfarten till 
Fårö tar knappt tio minuter. Vägen går 
genom gles och vindpinad tallskog till 
Fårö kyrka där vi besöker Ingemar 
Bergmans grav. Under vår resa på ön 

ser vi beteshagar, steniga åkrar, spridd 
bebyggelse och fiskelägen som vittnar 
om det nödvändiga tillskott som fisket 
en gång i tiden gav. Kustens vidsträckta  
raukfält och klapperstränder ger i sin 
storslagenhet intryck av urtid. Efter en 
god lunch på Fårö återvänder vi till 
"fastlandet" för att åka utmed Gotlands 
nordvästra kust till den välkända 
Lummelundagrottan norr om Visby. Där 
kommer vi att få en guidad tur genom 
de spännande och trolska grott-salarna 
med droppstenar i fantasifulla 
formationer. På kvällen beger vi oss till 
en trevlig restaurang inne i Visby där vi 
bjuds på ”Gotlands nationalrätt” Hel-
grillat lamm med goda tillbehör och 
Saffranspannkaka.  

Dag 3 – Södra Gotland 
Efter en god frukost samlas vi åter i 
bussen för en guidad heldag till de 
södra delarna av Gotland. Södra 
Gotland, som kallas för ”Sudret”, är en 
gammal jordbruksbygd med bördiga 
jordar. Vi stannar till vid ett av Gotlands 
många ängen som alla är botaniska 
sevärdheter. Vi gör ett besök i Öja 
kyrka, en av de vackraste kyrkorna på 
ön. Det höga tornet ”Gra gasi” är känt 
som sjömärke. Efter en god lunch 
kommer vi till öns sydspets där vi finner 
Hoburgen som är en bred strandremsa 
fylld av raukar och söndervittrade 
kalkstensbranter. Som en galjonsbild 
tronar här Gotlands mest berömda 
rauk, ”Hoburgsgubben”. På hemvägen 
till Visby åker vi bland annat utmed 
Ekstakusten där vi kan se Lilla och 
Stora Karlsö. Framåt sen eftermiddag 
är vi åter på hotellet och får en stund på 
egen hand innan vi samlas för en 
gemensam middag. Övrig tid av kvällen 
är fri för egna strövtåg i Visby. 

Fortsättning på nästa sida… 



Dag 4 – Visby – Hemfärd (ca: 34 mil) 
Efter frukost checkar vi ut och packar in 
vårt bagage i bussen. Nu ska vi få en 
guidad stadsvandring som visar de 
delar av Visby som vi inte hann med på 
den korta stadsvandringen när vi 
anlände till Visby. Vi ser den drygt tre 
kilometer långa ringmuren med sina 44 
torn. Vi får också se kyrkoruinerna från 
Visbys storhetstid samt de pittoreska 
små gränderna i medeltidsstaden. 
Visby är en grönskande stad. Sevärd är 
Botaniska Trädgården som anlades i 
mitten av förra århundradet. Här finns 
många sällsynta träd och växter. Lunch 
köper och äter var och en på egen hand 
efter egna önskemål. Det ges även tid  

för egna strövtåg innan vi checkar in på 
båten som tar oss tillbaka till 
Oskarshamn. Väl i Oskarshamn åker vi 
tillbaka till Skåne, fyllda av intryck och 
upplevelser från Sveriges största och 
kanske vackraste ö. 

Hotell 
Alldeles intill Visbys välbevarade 
ringmur från 1200-talet ligger Best 
Western Solhem Hotel. Byggnaden är 
vackert beläget i Palissadparken bara 
ett stenkast från Visbys centrala 
delar.  Hotellet erbjuder trots närheten 
till händelsernas centrum ett mycket 
lugnt och fridfullt boende. 

*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Pris: 7 195:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 695: -

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Färjeavgifter Oskarshamn-Visby

tur & retur
● Tre nätter med del i dubbelrum

BW Solhem Hotel, Visby
● Middag på hotellet, dag 1 & 3
● Grillbuffé & saffranspannkaka,

dag 2
● Frukost på hotellet, dag 2, 3 & 4
● Lunch inkl. måltidsdryck dag 2 & 3
● Guide dag 1-4 enligt programmet
● Entré till Lummelundagrottan
● Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Bromölla Karlshamn.

GRATIS ANSLUTNING
FRÅN VALFRI ORT I SKÅNE 

VID MINIMUM 10 PERSONER!

 

Avresedatum 2023 

16 maj & 29 augusti



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fordondesign, flärd och inspiration. Till sommaren är Sofiero Classic tillbaka Följ med och 
strosa runt i den vackra slottsparken bland såväl klassiska bilar från förr, lyxiga ekipage och 

riktiga fartvidunder som inte lämnar någon oberörd. Lunchen avnjuter vi i Orangeriet.
Racing med innovation 
Årets Sofiero Classic har ett gediget 
program med underhållning för hela 
familjen. Utöver unika fordon utlovar vi 
allt från tävlingar och uppvisningar till 
guidade turer, god mat och härlig 
musik. På lördagen inleder vi Sofiero 
Classic med fart och fläkt. Kom och se 
racerfordon från tidigt 1900-tal. Nytt för 
i år är att vi adderar elbilar bland 
fordonen under lördagen. 
 
Elegans och klenoder 
På söndagen står elegans och 
klenoder från förr på schemat med 
eleganta bilar som Rolls-Royce och 
Bentley. Framför slottet pågår 
Concours d’Elegance, en tävling för 
utvalda ekipage med extra hög klass. 
Här kan du lyssna på jazz samtidigt 
som du smuttar på ett glas champagne 
och betraktar bilarna. Promenerar du 
vidare i parken kan du utforska alla  

unika och klassiska fordon, prata 
med utställare och kanske kika 
under huven. Under hela helgen är 
även Helsingborgs brandkårs-
museum på plats med uppvisning. 
 
Program 
Efter upphämtning på våra 
hållplatser åker vi direkt mot Sofiero 
Slott i Helsingborg. Vi inleder 
besöket med att avnjuta en god 
lunch och en kopp kaffe i Orangeriet, 
med magnifik utsikt över Öresund. 
Mätta och belåtna blir det tid att 
strosa runt på egen hand bland alla 
klenoder i den vackra slottsparken. 
Klockan 17:00 samlas vi åter i 
bussen för att påbörja vår hemfärd. 
Berikade med både nya och 
nostalgiska upplevelser, tar vi farväl 
på hemorten. 
 
*Med reservation för tryckfel & ändringar! 

 
 

Pris: 695:- /person

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Entrébiljett, Sofiero Classic
• Lunch inkl. sallad, bröd, isvatten &
kaffe i Orangeriet, Sofiero

Påstigningsplatser 10 juni:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, 

Hässleholm, Tyringe. 

Påstigningsplatser 11 juni:
Malmö, Lund, Löddeköpinge, 

Landskrona.

 

Avresedatum 2023 
10 juni 
11 juni 
 



 

 
  

Sista sommaren på Fredriksdal. 
Efter 28 år är det dags för Eva 
Rydberg att säga tack och hej till 
Fredriksdalsteatern och sin kära 
publik. Hon gör det med en festligt 
flugsprakande version av Nils 
Poppes klassiska sommarkomedi 
"Två man om en änka". Kring sig har 
hon samlat en verklig toppensemble 
och dansare med ingen mindre än 
Per Andersson i spetsen!  

Två man om en änka  
Regissören Anders Aldgård har 
gjort en ny, fräsch bearbetning 
tillsammans med Andreas T Olsson. 
Shownummer & dans koreograferas 
av Sian Playsted, kostymprakten 
står Görel Engscrand och Lars-Åke 
"Babsan" Wilhelrmsson för och 
dekoren är signerad Ljus & Dekor i 
Halmstad.  

Skratt, sång, musik, dans, kärlek, 
show, intriger och lite knivkastning- 
det anar sig till en sanslöst rolig final 
på Fredriksdal - och den lär Du ju 
inte missa!   

 
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 ”Två man om en änka”. 
 
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 15/7 & 5/8:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, 

Hässleholm, Tyringe. 

Påstigningsplatser 29/7:
Malmö, Lund, Löddeköpinge, 

Landskrona.

 

Avresedatum 2023 
15 juli 
29 juli 
5 augusti 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I trakterna kring Lüneburger Heide finns en av Tysklands mest intressanta temavägar. 
Niedersächsische Spargelstraßse förbinder områden och små byar där sparris odlats i 

generationer. Under vår resa lär vi oss om hantverket att odla och skörda ”det vita guldet”. Vi 
besöker även den vackra Hansastaden Lüneburg där vi får en stadsvandring med lokalguide 

och besöker stadens saltmuseum. 
Dag 1 – Hermannsburg (ca 45 mil) 
Efter upphämtning på våra hållplatser 
kör vi mot Öresundsbron som tar oss 
över till Puttgarden i Danmark. Resan 
fortsätter på snabba vägar genom 
Tyskland. Vi gör stopp för lunch i 
Timmendorfer Strand. Vi fortsätter till 
Hermannsburg, en gemytlig småstad 
belägen några mil norr om Celle och 
en av de orter som ingår i 
sparrisvägen. När vi inkvarterat oss på 
vårt centrala hotell serveras vi en 
gemensam välkomstmiddag med en 
specialkomponerad meny som givetvis 
inkluderar sparris. 
 
Dag 2 – Sparris i Nienburg 
Efter en god frukost lämnar vi vårt 
hotell och njuter av en dag i sparrisens 
tecken. Säsongen inleds i mitten av 
april och pågår till slutet av juni. 
Sparris, som ofta kallas ”det vita 
guldet”, är en av de mest populära 
primörerna och firas med bland annat 
festivaler och marknader. Under 
förmiddagen besöker vi Spargelhof 
Heuer i Fuhrberg där vi får en visning 

 
av ägorna och får lära oss mer om 
odlingarna. Vi serveras även en 
gemensam lunch och det ges tid till att 
handla i gårdsbutiken. Från Fuhrberg 
åker vi vidare och njuter av den fina 
vyn mot Celle. Vi besöker en 
orkidéodling som grundades 1897. 
Den är en av Europas största och 
äldsta odlingar. Växthusen är nästan 

9 000 kvadratmeter stora.  Under 
eftermiddagen reser vi hemåt till 
Hermannsburg. På kvällen samlas vi i 
hotellets restaurang för att avnjuta en 
gemensam middag. 
 
Dag 3 – Lüneburg & Saltmuseet 
Under morgonen reser vi norrut till 
Hansastaden Lüneburg, som fått ge 
namn åt hedområdet Lüneburger 
Heide. Väl i Lüneburg möter vi en 
lokalguide som tar oss med på en 
stadsvandring i de pittoreska och 
historiska kvarteren. Staden var en 
gång i tiden en rik Hansastad och 
under perioder även ett eget 
furstendöme. Det var främst handel 
med salt som gjorde staden förmögen. 
Saltet utvanns i saliner i Lüneburgs 
omgivningar och exporterades till 
andra städer inom hansan. Vi äter en 
god lunch på Mälzer Brau- und 
Tafelhouse. 
 

Fortsättning på nästa sida… 



På eftermiddagen besöker vi stadens 
Saltmuseum där vi får en guidad 
visning. På återresan, om tid medges, 
tar vi vägen via Uelzen för att besöka 
stadens spektakulära järnvägsstation 
som ritats av den berömda österrikiske 
konstnären Friedensreich Hundert-
wasser. Vi samlas åter i hotellets 
restaurang på kvällen och äter en 
gemensam middag. 
 
Dag 4 – Hemfärd 
Utvilade och efter en god frukostbuffé 
checkar vi ut och påbörjar vår hemfärd. 
Färden går via Hamburg, Lübeck och 
vidare till Burg auf Fehmarn. Här ska vi 
njuta av en god lunch på centrala 
Wissers Hotel. Mätta och belåtna 
samlas vi åter i bussen för att åka en 
kort bit till Puttgarden för möjlighet till 
prisvärd shopping innan vi tar färjan 

tillbaka över till det danska landskapet. 
Via Öresundsbron är vi snart åter på 
svensk mark. Med härliga minnen och 
kanske en och annan souvenir i 
bagaget, tar vi farväl på hemorten 
igen.  
 
Hotell 
Best Western Hotel Heidehof 
Hermannsburg är idylliskt och lugnt 
beläget på södra Lüneburger Heide i 
"Südheide Nature Park". Samtliga 104 
rum är utrustade med allergifria täcken 
och kuddar, platt-TV, wifi, stort 
skrivbord, telefon, dusch eller 
bad/toalett, smink- och rakspegel, 
hårtork, radio och i vissa fall, minibar 
och värdeskåp.  
 
*Med reservation för tryckfel & ändringar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pris: 6595:- / person 
Enkelrumstillägg: 795:-

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro- väg- och färjeavgifter
• Tre nätter med del i dubbelrum,
Best western Hotel Heidehof i
Hermannsburg

• Middag på hotellet, dag 1, 2 & 3
• Lunch dag 1, 2, 3 & 4
• Frukost på hotellet dag 2, 3 & 4
• Entré och rundvisning, Orchideen 
Zentrum Wichmann

• Rundvisning med traktor, på 
Spargelhof Heuer i Fuhrberg

• Rundvisning på Deutsches
Salzmuseum, Lüneburg

• Guidad stadsrundtur, Lüneburg
• Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

GRATIS ANSLUTNING
FRÅN VALFRI ORT I SKÅNE VID 

MINIMUM 10 PERSONER!

 
Avresedatum 20 maj 2023 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Livet ska levas i 5 knop. Följ med och upplev en riktig klassiker - Göta Kanal, från Töreboda till 
Sjötorp med M/S Bellevue, genom hela 16 slussar.  Ett minne för livet!

Dag 1-Hjo (32 mil) 
Vår bekväma turistbuss tar oss norrut 
genom Småland. Vi stannar för att 
avnjuta kaffe och en fralla vid Ljungby 
Stop. Åter i bussen går färden vidare till 
tändsticksmuseet i Jönköping. Här får vi 
en guidad visning med levande 
tändstickshistoria, Efter ett givande 
besök har det blivit lunchdags. Vi åker 
en kort bit till Restaurang Stugan i 
Stadsparken, där vi ska avnjuta en god 
lunch. Nästa plats att utforska blir Habo 
kyrka. Här får vi en intressant guidad 
visning av den fascinerande träkyrkan 
som är känd för sina vackra målningar. 
Vi samlas åter i bussen och tar oss till 
Hotell Bellevue i Hjo. Efter incheckning 
gör vi oss bekväma i våra rum. På 
kvällen samlas vi för att avnjuta en god 
middag i hotellets restaurang. 

 

Dag 2 – Göta Kanal, M/S Bellevue 
Efter en god frukost checkar vi ut från 
Hotellet och beger oss till kanalbåten i 
Töreboda. Här ska vi få uppleva en 5 
timmars guidad kanalkryssning.             

Vi går ombord på M/S Bellevue som 
kommer att ta oss fram på Göta kanal 
genom inte mindre än 16 slussar. 
Färden går genom det vackra och 
idylliska landskapet där skog, gårdar 
och betesmarker passerar revy när vi 
fridfullt glider fram på kanalen.  Under 
resans gång serveras det en god lunch 
ombord. Vi kommer att bli guidade på 
Göta kanal, av båtens skeppare Sonny 
som även är känd från TV. Under dagen 
passerar vi bland annat Norrqvarn, 
Riksberg och Hajstorp. Framme i 
Sjötorp väntar vår buss på att få ta oss 
hem igen. Vi gör stopp för möjlighet till 
fikapaus på lämplig plats innan vi tar 
farväl med oförglömliga upplevelser 
och minnen i bagaget.  
 

 
Hotell 
Hotel Bellevue är vackert beläget i Hjo 
med badstrand och bryggor i hamnen 
endast 50 meter från hotellets terrass. 
 
*Med reservation för feltryck & ändringar! 
 

Pris: 3 495:- /person 
Enkelrumstillägg: 995:-

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Kaffe & fralla, Ljungbystopp
• Entré & guidad visning,
Tändsticksmuseet, Jönköping

• Lunch, Restaurang Stugan,
Jönköping, dag 1

• Guidad visning, Habo Kyrka 
• En natt med del  i dubbelrum,
Hotel Bellevue, Hjo

• Middag på hotellet dag 1
• Frukost på hotellet dag 2
• Göta Kanal, Stora Kanalturen 
genom 16 slussar Töreboda-Sjötorp 
(ca 5 h),  M/S Bellevue
• Lunch på M/S Bellevue, dag 2
• Reseledarservice

Påstigningsplatser:
17/7 Malmö, Lund, Löddeköpinge,

Landskrona, Helsingborg.
24/7, 16/8 Hörby, Tollarp,

Kristianstad, Hässleholm.

 
Avresedatum 2023 
17 juli 
24 juli 
16 augusti 
 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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, mat & öl i 

Bayerntältet!
Dag 1 – mot Bremen (50 mil) 
Avresa på morgonen genom Danmark 
och vidare med färjan Rödby – 
Puttgarden. Sen eftermiddag når vi 
Bremen och checkar in på vårt centralt 
belägna hotell och gör oss bekväma i 
våra rum. Nu är det fritt att strosa runt 
på festivalområdet Bürgerweide som 
lockar med gastronomiska äventyr, 
dryck och dans. Njut av folkliv, musik 
och hög feststämning. På den cirka 
100 000 kvadratmeter stora fest-
platsen finns det mer än 300 olika 
attraktioner, öltält, tivoli mm. 
 
Dag 2 – Bremen 
Efter en god frukostbuffé finns det 
möjlighet att följa med på en guidad 
stadsvandring om man så önskar. 
Eftermiddagen spenderas på egen 
hand. På kvällen har vi reserverat 
platser i Bayerntältet. Där spelas allt 
från ”umpa bumpa” till modernare 
disco. I vårt arrangemang ingår även 1 
liter öl och en halv grillad kyckling med 
pommes.  Vi roar oss, provar tyska 
läckra specialiteter och är delaktiga i 
folkfesten där alla är med. 
 
Dag 3 – Bremen 
Vi börjar dagen med en stärkande 
frukostbuffé. Vidare blir det en dag i 
fina och festliga Bremen helt till eget 
förfogande. Är man mätt på folkfesten 

lockar kanske gågatornas shopping 
eller kanske ett besök på något fint 
museum, konsthallen eller en trevlig 
restaurang. 
 
Dag 4 – Sverige 
Utvilade och efter en smaklig frukost 
är det dags att ta farväl av Bremen för 
den här gången. Vi får möjlighet till 
shopping vid någon prisvärd 
gränshandel innan vi tar färjan från 
Puttgarden till Rödby. Efter de danska 
öarna och Öresundsbron är vi tillbaka 
i våra hemorter på kvällen med nya 
härliga resminnen. 
 

 
Hotell 
Dorint City -Hotel Bremen har ett lugnt 
läge i Bremens Centrum, ca 500 meter 
från marknadstorget. Hotellet har 
bastu och ångbad. Hotellet ligger bara 
med en 5 minuters promenad från 
Centralstationen, bakom denna breder 
festivalområdet ut sig.   
 
www.hotel-bremen-city.dorint.com/de 
 

 
*Med reservation för feltryck & ändringar! 

Pris: 4995:- /person 
Enkelrumstillägg: 1195:-

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- och färjeavgifter
• Tre nätter med del i dubbelrum,

Dorint City - Hotel Bremen
• Bordsreservation i Bayerntältet

inkl. 1 L. öl & en halv grillad 
kyckling med pommes, dag 2

• Frukost på hotellet dag 2, 3 & 4
• Guidad stadsvandring, dag 2 
• Möjlighet till shopping (25kg/pers)
• Reseledarservice 

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö, Ystad.

 
Avresedatum 2023 
26 oktober 
 
 

Förbokade 
platser i 

Bayerntältet 

http://www.hotel-bremen-city.dorint.com/de


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Följ med på en ljuvlig resa till den oförglömliga Rosenfestivalen i Bogense.  Vi smakar på 
Danska specialiteter och strosar i magiskt vacker natur på Kongsdal Have . Det blir även tid 

för museibesök och vi bor i idylliska omgivningar på Comwell Hotel Middelfart.
Dag 1 – Kongsdal Have (21 mil) 
Efter upphämtning på våra hållplatser 
kör vi mot Nordfyn i Danmark. Vid 
ankomst till Kongsdal Have bjuds vi på 
en dansk frukost med smörrebröd 
medan vi får en intressant presentation 
om parken. Kongsdals öppna 
trädgård är en fantastisk upplevelse. 
Den 20 000 m² stora trädgården 
erbjuder vackra blommor, exotiska 
växter och ståtliga träd - och mitt i 
trädgården, en 500 m² stor sjö med 
fontäner och vattenfall. Runt den 
vackra trädgården finns bänkar och 
bord, så det finns alltid möjlighet att vila 
på vägen. 
 
Efter ett minnesvärt besök samlas vi 
åter i bussen och åker vidare till 
Konstgården i Skovby. Här ska vi 
avnjuta en god eftermiddagsfika och 
fåt tid att strosa runt och beskåda alla 
vackra konstföremål 
Efter en trevlig dag åker vi vidare till 
Comwell Hotel Middelfart. Här ska vi 

inkvartera oss för två nätter. Vi gör oss 
bekväma i våra rum och får lite tid till 
avkoppling. På kvällen samlas vi i 
hotellets restaurang för att avnjuta en 
god middag.  

 
Dag 2 – Rosenfestivalen, Bogense 
Efter en god frukostbuffé samlas vi i 
bussen för att åka till Bogense. 
Klockan 10:00 är det officiell öppning 
av festivalen vid Rådhuset. Nordfyns 
Rosenfestival äger rum varje år på den 
första helgen i augusti, där Bogense 
stad blomstrar med stora 
blomsterdekorationer i årets tema. Njut 

av synen och känn doften av mer än 
100.000 rosor. Rosenfestivalen mottar 
varje år besök från över 30 000 gäster 
från när och fjärran. Gatorna myllrar av 
marknader, hantverksbodar och 
musik. Matmarknaden är på torget och 
det ges exklusiva turer på rosenfälten 
och det myllrar av vackra rosor precis 
överallt. Strosa runt och utforska 
festivalområdet på egen hand och njut 
av allt det vackra. Smaka på lokala 
specialiteter, se konstutställningar och 
njut av musikunderhållning. I rådhuset 
har Jim Lyngvild smyckat två stora 
salar med ett otroligt rosenhav. Vi får 
en kaffebiljett som kan användas i 
kaffetältet på torget mellan klockan 14 
och 15. Biljetten gäller för kaffe och en 
tårtbit. Efter en givande dag åker vi 
tillbaka mot vårt hotell. Vi gör ett stopp 
vid de fantastiska Rosenmarkerna och 
beskådar fälten med de 2 miljoner 
rosorna i 900 olika sorter. På kvällen 
samlas vi för en gemensam middag i 
hotellets restaurang.  
 
 
Fortsättning på nästa sida… 



 
Dag 3 – Museum & hemfärd 
Vi äter en god frukostbuffé innan vi 
checkar ut från hotellet och samlas i 
bussen. Dagens första stopp gör vi i 
Karup, på Morten Korch Museum. Här 
får vi en intressant guidning och 
rundvisning i det omtalade museet. 
Rakt över gatan ligger Kærsgaard 
Transport Museum. Det är en unik 
utställning av hästvagnar och verktyg 
från ambulans till Frederik VIIIs Coupé, 
men även vintagebilar ingår i 
kollektionen. Själva sadelkammaren 
innehåller en av landets största 
tränssamlingar, och 5 vackra körhästar 
finns i stallet. Upplev den fantastiska 
samlingen och hör rafflande historier  
om de antika vagnarna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi åker vidare till Möllers Fiskehus i 
Asperup för att avnjuta en lunch som 
består av Stjerneskud och en öl/läsk 
eller vatten. Nu är det bara hemfärden 
som väntar. Vi tar farväl på våra 
hållplatser, berikade med härliga 
upplevelser och nya bekantskaper.  
 
Hotell 
Comwell Hotel Middelfart är beläget 
800 meter från vattnet och erbjuder 
härlig utsikt över Lilla Bält. Rummen 
har skrivbord och platt-tv.  Hotellets 
restaurang Tresor serverar moderna 
rätter och klassiska rätter. Du kan njuta 
av utsikten över Lilla Bält-bron 
undertiden du äter. Det finns även 
trevliga vandringsleder i det när-
liggande skogsområdet. 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar!  

 

 

Pris: 4 195:- /person 
Enkelrumstillägg: 795:-

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Entré & guidming, Kongsdal
Have

• Smörrebröd, dag 1
• Entré & eftermiddagsfika,
Konstgården i Skovby

• Eftermiddagsfika, dag 2
• Två nätter med del i dubbelrum
på Comwell Hotel Middelfart

• Middag på hotellet, dag 1 & 2
• Frukost på hotellet, dag 2 & 3
• Entré/programblad,
Rosenfestivalen Bogense

• Besök på Rosenmarken, dag 2
• Guidad rundtur, Morten Korch
Museum

• Guidad rundtur, Kaersgaard
Transport Museum

• Lunch (Stjerneskud & 1
öl/läsk/vatten), Möllers Fiskehus
• Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

 
 

Avresedatum 2023 
4 augusti 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
      

Underjordiska upplevelser, trädgårdslabyrinter och konstrastfyllda städer är några av 
höjdpunkterna på resan som går till ”hörnet” av tre länder – Nederländerna, Tyskland och 

Belgien. Addera smakfulla delikatesser så som belgisk choklad, kloster öl och nederländskt vin. 
 
Dag 1 Sverige - Hanover (ca 50 mil) 
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron 
och fortsätter genom Danmark till färjan 
Rödby – Puttgarden. Det finns möjlighet 
att köpa lunch eller fika under 
överfarten som tar cirka 45 minuter. Vi 
fortsätter sedan bussresan söderut 
förbi Lübeck och Hamburg och når 
Ghotel hotel och living i Hannover sen 
eftermiddag. På kvällen äter vi en 
gemensam middag på hotellet. 
  
Dag 2 Hannover–Valkenburg (ca 40 mil) 
Efter en härlig frukostbuffé rullar vi 
vidare mot Ruhrområdet och når så 
småningom den holländska gränsen. Vi 
äter lunch på egen hand på någon 
lämplig plats. Väl framme i Valkenburg 
går vi under jord. I stadens populära 
grottor får vi en guidad rundtur genom 
att åka med ett specialtåg. Grottornas 
spännande historia blir än mer 
fängslande i de slingrande och mörka 
underjordiska gångarna. Under turen 
ser vi bland annat unika vägg-
målningar, skulpturer och plaketter. 
Nere i grottorna har människor även 
tagit skydd genom åren. Tillbaka ovan 
jord åker vi till Hotel Walram där vi ska 
inkvartera oss för fyra nätter. På kvällen 
väntar middagen i hotellets restaurang. 
 
 
 

Dag 3 Utflykt till Maastricht (ca 3 mil) 
Idag upptäcker vi grannstaden 
Maastricht som är en av Neder-
ländernas äldsta städer. Tillsammans 
med vår lokalguide promenerar vi på 
kullerstensgatorna genom den 
historiska stadskärnan förbi kyrkor, 
stadsmurar och anrika köpmannahus. 
Efter den guidade turen har vi fri tid till 
att äta lunch och strosa runt på egen 
hand. Ett av de bästa sätten att 
upptäcka Maastrichts omgivningar är 
genom en båttur på floden Maas. Under 
ca en timme flyter vi förbi stadskärnan 
och når den belgiska gränsen, där 
båten vänder åter igen. Innan vi åker 
tillbaka till Valkenburg gör vi en 
vinprovning på en vingård i Maastricht-
området. På kvällen njuter vi av en 
gemensam middag på hotellet. 

 
 
 

Dag 4 Historisk djupdykning och 
ölprovning (ca 5 mil) 
Idag besöker vi en sevärd plats som 
verkligen är ett måste om man är 
intresserad av det andra världskriget. 
Fortet Eben Emael byggdes av 
belgarna under 30-talet för att försvara 
denna strategiska plats, där 3 länder 
möts. Det ansågs då vara världens 
bästa fort och är helt ointagbart. Det 
intogs dock av tyskarna genom en 
spektakulär luftlandsättning med 
glidflygplan. Efter besöket i Eben Emael 
återvänder vi till Valkenburg för lunch 
på egen hand. Under eftermiddagen 
besöker vi Brand Bierbrouwerij som är 
Nederländernas äldsta bryggeri. Vi 
provar deras öl och får en rundtur i 
lokalerna. Vi besöker även den 
amerikanska krigskyrkogården i 
Malgraten. Kvällens 3-rätters middag är 
inspirerad av Dreiländerpunkt, med en 
rätt från varje land. 
 
 
 
 
Fortsättning på nästa sida… 
 
 
 
 
 
 

SE ALLT 
SOM 

INGÅR! 



Dag 5. Choklad & öl i Belgien (ca 10 mil) 
Vid en första anblick kan Liège 
upplevas sakna charm. Många av de 
historiska arven förstördes under andra 
världskriget och staden har idag mer 
karaktär av arbetarstad. Men vi får inte 
låta oss luras av stadens yta. Under en 
rundtur visar vår lokalguide oss de 
främsta sevärdheterna. Vi får också 
provsmaka olika lokala produkter.  Efter 
besöket i Liège åker vi österut mot 
staden Aubel som ligger i ett av 
Belgiens mest natursköna områden. 
Här finns det vackra klostret Abbaye du 
Val-Dieu där man tillverkar ett 
världsberömt klosteröl. Vi besöker 
klostret, bryggeriet och gör dessutom 
en ölprovning. Vi äter lunch på egen 
hand i Liège eller på klostret. På kvällen 
åter middag på vårt hotell i Valkenburg. 

 

Dag 6. Valkenburg–Bremen (ca 40 mil) 
Efter härliga dagar lämnar vi 
Valkenburg och åker till den intressanta 
tyska staden Aachen där vår lokalguide 
möter oss. Vi promenerar genom de 
historiska delarna av staden.   Härifrån 
styrde Karl den Store över stora delar 
av Europa på 800 talet. Vi besöker 
bland annat Domen där han ligger 
begravd, och som också är upptagen 
på Unescos världsarvs-lista. Efter 
lunch på egen hand i Aachen åker vi 
vidare genom Tyskland och når på 
kvällen Bremen där vi äter en 
gemensam middag på hotellet. 
 
Dag 7. Bremen – Sverige (ca 50 mil) 
Efter frukosten lämnar vi Bremen och 
åker mot Puttgarden där vi tar färjan 
över till Rödby. Innan vi lämnar 
Tyskland får vi möjlighet till lunch och 
shopping vid någon gränshandel. 
Resan fortsätter genom Danmark, via 
Öresundsbron tillbaka till Sverige och 
våra hemorter efter en upplevelserik 
och minnesvärd resa. 
 
HOTELL  
Dag 1-2 Ghotel Hotel Living, Hannover 
 

Dag 2-6 
Hotel Walram, Valkeburg inbjuder till en 
modern atmosfär och stämningsfull, 
nostalgisk miljö. Här möts både dåtid 
och nutid. Hotellet är beläget vid den 
lilla floden De Gul och det är nära, såväl 
till den livliga stadskärnan, som till 
unika naturreservat.  
 

Dag 6-7 Hotel Thomsen, Delmenhorst 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar! 
  

 

 

 

 

Pris: 9 495:-/person 
Enkelrumstillägg: 1 595:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss
● Bro- , väg & färjeavgifter
● Entré & tågtur i Grottorna,

Valkenburg
● 6 hotellnätter med del i dubbelrum
● Frukost på hotellet, dag 2-7
● Middag på hotellet, dag 1-6
● Lokalguide i Maastricht
● Båtur på Mass i Maastricht
● Vinprovning på vingård i

Maastrichtområdet
● Lokalguide i Aachen
● Ölprovning & rundtur på Brand

Bierbrouwerij, Wijlre
● Lokalguide i Liege med

provsmakning av lokala produkter
● Guidad rundtur & ölprovning på

Abbaye du Val-Dieu, Aubel
● Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

GRATIS ANSLUTNING
FRÅN VALFRI ORT I SKÅNE VID 

MINIMUM 10 PERSONER!

 

24 september 2023 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Ara 
Hotel i Ingolstadt.  Vi äter en sen 
gemensam 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 möjlighet att köpa 
välbehövlig lunch och några fikapauser. 
 
Dag 3-10 – 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 11 – Ingolstadt (75 mil) 
På morgonen säger vi farväl till Rimini 
efter frukost och påbörjar hemresan. Vi 
åker norrut via Österrike till Ara Hotel i 
Ingolstadt för middag och övernattning.  
 

Dag 12 – Hemresa (94 mil) 
Tidig morgon efter en god frukost åker 
vi vidare genom Tyskland till Rostock 
där vi ska ta färjan till Gedser. Vi gör 
stopp för bensträckare och möjlighet att 
köpa 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… 

 
 

Se allt 
som  

ingår! 



Utflykter (Bokas och betalas på plats) 
 
Minimum 15 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: 175:-/person 
 
 

 
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: 250:-/p 
 

 
Hotell 
På hotell Monica i Rimini ingår frukost, 
middag & fritt vin till maten, strandtaxa 
solstolar & parasoll 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 riktigt och få en 
oförglömlig semester i soliga Rimini. 
www.hotelmonicarimini.it 
 
 
*Med reservation för feltryck och 
ändringar i programmet! 
 
 
 
 
 

 
 

Pris: 13 995:-/person
Enkelrumstillägg: 1 895:-

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss
● 11 nätter med del i dubbelrum
● Frukost dag 2-12
● Middag dag 1-11
● Fritt vin till middagarna i Rimini
● Strandavgift inkl strandstol &

parasoll på Hotel Monicas strand
● Guidad stadsvandring i Rimini
● Reseledarservice

Påstigningsplatser:
Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

 

Avresedatum 2023 
8 september 

Möjlighet att köpa till utflykter! 
 

- San Marino 175:- 
 

- Santarcangelo & Campo Calcio 250:- 
 

 
MINIMUM 15 PERSONER FÖR ATT UTFLYKTERNA 

SKA BLI AV! 
 

*Med reservation för prishöjningar & ändringar! 
 

Endast frukost? 
 

Önskar du ta bort middagarna & fritt 
vin till maten på Hotel Monica så gör 

vi ett avdrag på 2 300:-/person. 
(Ring för bokning!) 

 
 
 

http://www.hotelmonicarimini.it/
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