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Vi har ställt resegaranti till Kammarkollegiet 
Våra resevillkor finns på vår webbsida

www.bettontravel.se

Kristianstad Taxi & Buss AB är ett buss- och resebolag med huvud-
kontor i Kristianstad. Vi har filialer i Ronneby, Helsingborg och Malmö.  
Företaget grundades år 2002 av Phong Orrgren och hade från början tre 
fordon. Sedan dess har företaget expanderat och har idag närmare 200 
anställda och omsätter cirka 100 miljoner kronor. Fordonsflottan består 
idag av cirka 120 fordon. Inriktningen ligger på beställningstrafik samt 
arrangemang av in- och utrikesresor. Utbudet av olika fordonstyper är 
brett, så som personbilar och bussar frán åtta personer upp till fullutrus-
tade turistbussar för 57 personer. I år kan vi även erbjuda handikappbuss. 

Kristianstad Buss har även ett systerbolag vid namn BELTON TRAVEL! Vi tyck-
er om det familjära och ville skapa ett namn som kommer från hjärtat. Barn 
kan vi nog alla relatera till på ett eller annat sätt och mina barn heter IsaBEL 
och AnTON! Därav namnet BELTON! Vi hälsar säväl gamla som nya resenä-
rer varmt välkomna att resa med oss på Kristianstad Buss & Belton Travel!  
Vi är ett glatt gäng som arbetar hårt för att hålla hög kvalité på våra resor!

Efter en varm och härlig sommar är nu planeringen klar för höstens och vin-
terns upplevelserika resor. Årets nykomling och raket, är AERØ som är en äkta 
dansk sagoö. - Missa inte denna Danska pärla!  Utbudet av resor är brett och 
i olika genrer som shoppingresor, teaterresor, matresor, dansresor och natur-
ligtvis de stämningsfulla julmarknadsresorna. Sätt dig bekvämt bläddra fram 
just DIN drömresa. Nya platser, upplevelser, bekantskaper & härliga resemin-
nen som förevigas. -Det är livskvalité som vi alla borde unna oss lite oftare!  
Väl mött i bussen!

VD / Phong Orrgren

BELTON TRAVEL | KRISTIANSTAD BUSS
HEDENTORPSVÄGEN 9
291 62 KRISTIANSTAD

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

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



INNEHÅLL #02

ULLARED
Förena nytta med nöje, 1 dag 

Pris: 240:-

Shoppingsugen? Samla släkt, vänner eller arbetskamrater och 
förena nytta med nöje tillsammans på Gekås!

Program 
Efter upphämtning på våra hållplatser fortsätter resan mot ”shoppingparadiset”. Vi kör direkt utan stopp.  Väl framme i Ullared blir det  
cirka sex timmar till eget förfogande innan bussen vänder hem igen. Även hemresan körs direkt till våra respektive hållplatser utan stopp.  

ULLARED - LINJE 1 VIA TOLLARP

Tollarp Sporthallen kl: 06.00
Vä  Samåkningsparkeringen kl: 06.10
Kristianstad Sommarlust  kl: 06.30
Knislinge Preem kl: 06.50
Broby Brandstationen kl: 07.00
Osby Parkskolan kl: 07.20

ULLARED - LINJE 2 VIA SÖLVESBORG

Sölvesborg Stadshotellet Jvg kl: 05.50
Bromölla Biblioteket  kl: 06.05
Kristianstad Sommarlust kl: 06.30
Kristianstad Mio Möbler kl: 06.40
Vinslöv Gamla macken -

riksväg 21  kl: 06.55
Hässleholm Grönängsplan - 

CityGross parkering kl: 07.15

ULLARED - LINJE 3 VIA MALMÖ

Hörby Busstationen  kl: 06.00
Gårdstånga  St: 1 E22 kl: 06.20
Lund Circle K Lund Södra kl: 06.30
Malmö Mobilia Cronquists gata

vid Medeon  kl: 07.20

Efter sommarens succé ” Tur för en dag”
kör vi till fler nya och intressanta resmål

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

www.beltontravel.se  |  kristianstadbuss.se

Pris: 240:- 
I priset ingår bussresa Ullared t/r

Pris: 240:- 
I priset ingår bussresa Ullared t/r

Pris: 240:- 
I priset ingår bussresa Ullared t/r

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



Program
Efter upphämtning på våra respektive hållplatser runt om i Skåne fortsätter resan mot Tyskland. Vi gör ett kort stopp vid Karlslunde för fikapaus 
och bensträckare. Sen kör vi vidare mot hamnen i Rödby. Färjeöverfarten Rödby - Puttgarden tar cirka 45 min, där finns en travelshop och mat-
ställe för den som vill mätta magen. Väl framme i Tyskland stannar vi vid Bordershop i cirka två timmar för möjlighet till shopping. Nöjda och 
belåtna reser vi hemåt igen. Vi gör ett kort stopp för bensträckare och fikapaus på Karlslunde även på hemresan. Vi beräknar att vara tillbaka i 
Malmö vid 18:30.

Program
Efter upphämtning på våra 4 hållplatser kör vi direkt mot Tyskland. Vår personal på bussen ser till så att alla trivs och har det bra på resan. I Rödby 
väntar färjan som ska ta oss till Puttgarden. Överfarten tar cirka 45 min. Ombord finns en Travelshop för köpsugna och matställen för den som vill 
ta en fika eller äta en god middag. Väl framme i Tyskland stannar vi vid Bordershop i cirka två timmar för möjlighet till prisvärd shopping. På denna 
resa erbjuds hela 100 kilo lastvikt per person! När vi har fyndat och köpt allt vi behöver, kör vi direkt hem till våra respektive påstigningsorter. Vi 
beräknar att vara tillbaka i Malmö vid 17-tiden igen.
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Passa på att fylla upp förrådet till festen eller en mysig hemmakväll! Förena nytta med nöje och ta en bussresa till 
BORDERSHOP i Tyskland via Rödby - Puttgarden. Varuhuset rymmer fyra  våningar och  

här finns ett stort utbud av bland annat dryck och godis till fömånliga priser.

BORDERSHOP (75 KG) VIA ÅHUS

Kristianstad Volvo Hammar (Tanka) kl: 06.50
Åhus  St: 1 kl: 07.05
Gärds Köpinge  Ulrikas väg  kl: 07.20
Tollarp  Sporthallen kl: 07.35
Hörby  Busstationen kl: 08.00
Lund Circle K (Lund Södra) kl: 08.30
Malmö Busspark, Arenan / Vattentornet kl: 08.50

BORDERSHOP DIREKT (100 KG) VIA BROMÖLLA

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

BORDERSHOP (75 KG) VIA KNISLINGE

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

BORDERSHOP DIREKT (100 KG) VIA OLOFSTRÖM

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

Skynda, fynda på

BORDERSHOP, 1 dag

Pris: från 500:-

VÅR ORDINARIE BORDERSHOPRESA PRIS:  500:-/pers

DIREKTRESA MED TIDIGARE HEMKOMST PRIS:   600:-/pers DIREKTRESA MED TIDIGARE HEMKOMST PRIS:   600:-/pers

VÅR ORDINARIE BORDERSHOPRESA PRIS:  500:-/pers



Dag 1 – Stockholm, kryssning (60 mil)
Avresa från våra påstigningsorter på morgo-
nen. Vi får möjlighet till frukostpaus och gör 
även uppehåll för lunch innan vi kommer fram 
till Stockholm. På eftermiddagen checkar vi 
in på kryssningsfartyget som avgår kl. 17.00. 
I restaurang Sjösalen bjuds vi på ett klassiskt 
svenskt smörgåsbord inkl. dryck.

Låt dig sedan underhållas av de artister som 
spelar ombord, ta en drink i någon av de sju ba-
rerna eller dansa dig trött in på småtimmarna. 
Ombord finns även ett helt däck för välbefin-
nande med spa, relax, bastu, pool och sol. Det 
hittar du högst upp på Birka, med en vidunder-
lig utsikt över skärgården.  

Dag 2 – Kryssning, hemresa
Vi äter en god frukostbuffé i Sjösalen samtidigt 
som vi njuter av vackra skärgårdsvyer. Vi har 
sedan gott om tid att upptäcka allt vad farty-
get har att bjuda på. I lyxiga Panorama Spa kan 
du t. ex. unna dig en avkopplande behandling 
och i taxfree-butiken har du gott om tid att bo-
tanisera bland parfymer, goda viner, godis och 
kosmetika. Kl. 14.00 är vi åter i Stockholm och 
åker söderut efter en festlig och avkopplande 
minisemester.

Julbordskryssning 5/12
På Birkas julbord finns alla klassiker du kan 
tänka dig. Från sex sorters sill och lax i alla 
former till griljerad svensk skinka, lutfisk, gril-
jerat svenskt kalkonbröst, prinskorv, köttbul-
lar, Janssons och vargtasspaté. Och den nya 
rökta torskromsröran. Till dessert bjuds vi på 
klassiska mandelmusslor,  ris à la malta och ett 
helt godisrum!

Underhållning:
25/9 Matz Bladhs och Lövgrens
6/11 Chiquita och Sounders
5/12 Martinez (Julbordskryssning)

Rederi
Birka Cruises erbjuder skärgårds-inspire-
rade kryssningsupplevelser sedan 1971. 
Rederiet kryssar alla dagar i veckan i  
Stockholms skärgård med kryssningsfartyget 
M/S Birka från Stadsgårdsterminalen vid Slus-
sen, mitt i Stockholm. www.birka.se
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KRYSSNING MED M/S BIRKA STOCKHOLM – MARIEHAMN, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss 
• Skärgårdskryssning
• Logi i tvåbäddshytt insides
• Middagsbuffé (5/12 julbord) 

inkl. måltidsdryck och frukostbuffé

Avresedatum 2018 
25   
6 
5   

 
September 
November 
December (Julbordskryssning)   

PRIS:   25/9  6/11 650:-
 5/12 895:- 

Tillägg:  Enkelhytt insides:   150:-
 Enkelhytt utsides:   400:-
 Tvåbäddshytt utsides: 100:-/pers 

25/9
6/11

Pris endast

650:-

5/12 
Julbords- 
kryssning 

895:-

Följ med på en festlig och avkopplande skärgårdskryssning ombord på lyxiga M/S Birka. Vi gör en kryssning genom Stockholms vackra  
skärgård via Mariehamn. Med ett dygn ombord finns det gott om tid att umgås, äta gott, dansa, shoppa och njuta i spa avdelningen.

Påstigningsplatser:
Ystad, Malmö, Karlshamn, Hörby, 
Löddeköpinge, Bromölla, Tollarp,  

Landskrona, Kristianstad, Helsingborg, 
Ängelholm, Osby, Markaryd.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!



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

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

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

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

Hotell
Aerø Hotel, Marstal. Från hotellet är det ca 
10 minuters promenad till stranden, resp. 
till centrala Marstal. Rummen är rymliga 
med dusch (bad i familjerummen), TV och 
gratis wi-fi. På hotellet finns bl.a. swim-
mingpool, biljardrum och cykeluthyrning. 
Bar- och restaurang. Det erbjuds gratis buss 
med täta avgångar direkt utanför hotellet.  
www.aereohotel.dk
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AERØ - EN ÄKTA DANSK SAGOÖ MED DANS, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, Vägavgifter, färja Svendborg -

 Aerø t/r
• 2 nätter med del i dubbelrum
• Frukost dag 2 och 3
• Middag dag 1, välkomstdrink dag 

2, middagsbuffé inkl. fritt öl/vin/
vatten i 3 timmar dag 2, musikun-
derhållning/dans dag 2

• Besök på Söbygaard, Skjeldneas 
fyr & Bregninge Kirke, Voderup 
Klint & Marstal Kirke, rundvisning & 
provsmakning på Rise Bryggeri

• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
28 September

PRIS: 3 595:-
Tillägg: Enkelrum       500:-

  

Pris 
3 595:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, Gårdstånga, 
Lund, Malmö, Ängelholm, Helsingborg, 
Landskrona, Löddeköpinge, **Växjö, 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 

Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge.

**Anslutningsavgift tillkommer!
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 – Burg (23 mil)
Avresa på morgonen via Öresundsbron till fär-
jan Rödby – Puttgarden. Vi åker till  Burg och 
Nielsen´s  Discount där vi får möjlighet att 
handla godis och dryck till mycket förmånliga 
priser. Vi fortsätter in till centrala Burg där vi 
checkar in på Wisser´s Hotel och får sedan 
egen tid att utforska stadens butiker, caféer 
och omgivningar. På kvällen samlas vi i hotel-
lets restaurang för en vinprovning med utvalda 
kvalitetsviner och njuter sedan av en gemen-
sam middag.  

Dag 2 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukostbuffé och lite avkoppling 
påbörjar vi hemresan. Vi kör till Bordershop i 
Puttgarden och får möjlighet till ca 2 timmars 
prisvärd shopping. Sedan är det dags att ta 
färjan till danska Rödby. Passa på att köpa 
något att äta ombord på färjan. Vi fortsätter 
genom Danmark och är åter i våra hemorter på 
kvällen efter ett trevligt veckoslut i Burg. 

Hotell 
Wisser´s Hotel, Burg ligger vid marknadsplat-
sen i Burg och är sedan 1750 familjeägt. Det 
centrala läget är väldigt bekvämt med många 
butiker i närområdet.  Hotellet erbjuder en va-
rierad frukostbuffé. Restaurangen har en stor 
uteservering och säsongsbetonad meny av 
olika fisk- och kötträtter. 
www.wissers-hotel.de

En miniweekend med vinprovning, god mat och prisvärd shopping. Vi bor på centralt belägna  Wisser´s Hotel i Burg.
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BURG CENTRUM – VINPROVNING & SHOPPING, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

Wisser´s Hotel, Burg
• Vinprovning med Nielsen´s
• Middag dag 1
• Frukost dag 2
• Möjlighet till shopping 

max 50 kg/person

Avresedatum 2018 
29  
27
23
 7 

 
September
Oktober
November
December 

PRIS: 1 595:-
Tillägg: Enkelrum  175:- 
  

Pris 
1 595:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, Gårdstånga, 
Lund, Malmö, Ängelholm, Helsingborg, 
Landskrona, Löddeköpinge, **Växjö, 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 

Ystad, Svedala. Trelleborg, Vellinge.

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

Dag 2 – Stadsrundtur  
Dagen inleds med en god frukostbuffé och 
sedan samlas vi för att göra en guidad buss-
rundtur i Berlin. Vi gör en omfattande rundtur 
och får bl.a. se välkända sevärdheter som 
Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, den 
stora paradgatan Unter den Linden, Gedächt-
niskirche, Riksdagshuset med glaskupolen och 
mycket mer. Sedan har vi resten av dagen att 
se och uppleva Berlin på egen hand. 

Dag 3 – Berlin 
Efter frukost har vi en heldag att utforska 
Berlin på egen hand.  Varför inte ta en tur upp 
i TV-tornet där man kan njuta av en oslagbar 
utsikt över staden. Ett besök på ett av Europas 
största varuhus, KaDeWe är ett måste för den 
shoppinglystne, missa inte att besöka livsmed-
elsavdelningen. För den som är intresserad av 

historia och museum finns det mycket att 
välja mellan. Berlin har mer än 170 museum. 
Varför inte besöka museiön, som ligger nära 
vårt hotell. Här finns fem unika museum, bl a. 
Pergamonmuseet med spännande arkeologis-
ka samlingar. På kvällen samlas vi för en trevlig 
kväll med trerätters middag och musik i äkta 
bayerskt gemyt på Hofbräu Wirtshaus, som 
ligger på gångavstånd från vårt hotell. 

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

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

FASCINERANDE BERLIN, 4 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:

• Resa i modern turistbuss
• Tre nätter med del i dubbelrum på 

Park Inn by Radisson
• Frukost dag 2, 3 & 4
• Trerätters middag med musik på 

Hofbräu Wirtshaus 
• Stadsrundtur i Berlin
• Möjlighet till shopping  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
11 Oktober

PRIS:    3 595:-
Tillägg: Enkelrum  945:-
 
  

Pris 
3 595:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

**Anslutningsavgift tillkommer!
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE

Berlin är en fantastisk stad att besöka oavsett om du är intresserad av historia, kultur eller nöjesliv. Vi bor centralt vid Alexanderplatz 
med butiker, restauranger och många sevärdheter på gångavstånd. Sista kvällen avrundas med middag och härlig musik på Hofbräu 
Wirtshaus. Följ med och upptäck en huvudstad som överraskar!



Dag 1- Aerø (23 mil)
Efter upphämtning går färden via Öresunds-
bron, Stora Bältbron och till Svendborg på 
Fyn. Härifrån ska vi ta färjan till Aerø. Under 
överfarten som tar cirka 75 minuter finns det 
möjlighet att köpa en enklare lunch. Väl fram-
me på den lilla sagoön, parkerar vi bussen och 
bekantar oss med den gamla mysiga delen av 
Aerøskøbing. Vi samlas sedan åter i bussen 
och åker vidare till öns egna Rise Bryggeri. Här 
får vi en rundvisning samt provsmakning av di-
verse goda ölsorter. Nu återstår bara den korta 
färden till vårt hotell, Aerø Hotel, som ligger i 
öns största ort Marstal. Efter incheckning gör 
vi oss bekväma i våra rum. På kvällen samlas 
vi för en gemensam middag i hotellets restau-
rang.

Dag 2 Rundtur & provningar
Efter frukost samlas vi i bussen för att göra en 
intressant rundtur på ön. Efter en givande för-
middag behöver vi fylla på med ny energi och 
stannar för lunch på någon mysig restaurang. 
Mätta och belåtna tar vi oss vidare till torget i 
Aerøskøping och den gamla anrika köpmans-
gården. Här bjuds det på rom & whiskyprov-
ning och vi får även tillfälle att se produktio-
nen av whisky. Nöjda med dagen har det blivit 
dags att återvända till hotellet. Vi samlas för 
en gemensam middag i hotellets restaurang. 

För den som önskar så ges tillfälle att under 
kvällen besöka någon av de mysiga pubarna i 
Marstal.

Dag 3 - Hemresa (23 mil)
Efter en skön sovmorgon och en god frukost 
checkar vi ut och gör oss redo för avfärd. Fär-
den går till Aerøskøbing där vi strosar runt 
på egen hand och kanske äter en god lunch 
innan det har blivit dags att köra på färjan. 
Klockan 14:35 avgår färjan som ska ta oss till 
Svendborg. Om man inte åt lunch i land eller 
bara är lite fikasugen finns det restaurang 
& café ombord. Väl i land kör vi vidare över 
Stora Bältbron, Öresundsbron och är snart på 
svensk mark igen. Vi tar farväl med oförglöm-
liga minnen och säkert en och annan souvenir 
i bagaget.

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

Följ med på en minisemester och avnjut diverse dryckesprovningar samtidigt som du kan njuta av härlig natur på Aerø, som är en tre mil 
lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet!
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*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-/väg- & färjeavgifter
• 2 nätter med del i dubbelrum, 

inklusive halvpension på Aerø Hotel
• Båttur Svendborg - Aerø t&r
• Rom & whiskyprovning
• Rundvisning & provsmakning på

Rise Bryggeri
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
 19 Oktober

PRIS: 3 295:-
Tillägg: Enkelrum  500:- 

Pris 
3 295:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby, Gårdstånga, 
Lund, Malmö, Ängelholm, Helsingborg, 
Landskrona, Löddeköpinge, **Växjö, 
**Karlshamn, Bromölla, Simrishamn, 

Ystad, Svedala, Trelleborg, Vellinge.

**Anslutningsavgift tillkommer!
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE

AERØ - ÖL, ROM & WHISKYPROVNING, 3 DAGAR



Dag 1 – Stockholm (60 mil)
Efter upphämtning på våra hållplatser kör 
vi norrut mot huvudstaden. Vi gör uppe-
håll  för fika   och lunch på lämpliga platser 
under resans gång och är framme i Stock-
holm sen eftermiddag. Efter incheckning är 
kvällen fri för egna arrangemang. Vårt hotell,  
Clarion Amaranten ligger i centrala Stockholm 
med ett perfekt läge för dig som vill uppleva 
stadens alla sevärdheter och nöjen.

Dag 2 – Stadsrundtur & Show
Vi äter en välsmakande frukostbuffé på hotellet 
och gör sedan en stadsrundtur med vår buss. 
Vi får bland annat se det vackra Stadshuset 
och Kungliga slottet.  Sedan har vi hela dagen 
till fritt förfogande att på egen hand utforska 
stadens utbud av butiker och sevärdheter. På 
kvällen ser vi showen ”Varning på stan nu mår 
kung i baren illa igen” med Magnus Uggla på 
Göta Lejon. 

Dag 3 – Hemresa (60 mil)
När vi har avnjutit frukosten på hotellet check-
ar vi ut och åker söderut. Vi gör uppehåll för 
lunch och fika och når framåt kvällen våra 
hemorter efter en härlig weekend i Stockholm.

Hotell 
Clarion Hotell Amaranten ligger i centrala 
Stockholm ca 10 minuters promenad från 
centralstationen. Det är ett perfekt läge för 
den som vill upptäcka stadens centrala delar. 
Hotellet erbjuder restaurang, bar, gym och 
spabehandlingar. Hotellet är kontantfritt!

Show
Magnus Uggla har levererat hits under 40 år, 
sålt 23 x platina och haft många listettor. Trots 
detta har hans tidigare shower alltid baserats 
på ny musik, ”ingen gammal skåpmat”, för att 
citera Uggla själv. Nu blir det ändring på det! 
På publikens begäran gör nu Uggla något han 
aldrig gjort förut – en hitshow, en hitkavalkad 
av sällan skådat mått med bara gamla låtar. 
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*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Biljett på parkett till Magnus Ugglas 

show på Göta Lejon
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
19 Oktober

PRIS: 3 195:-
Tillägg: Enkelrum       850:-

 

Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm, som bjuder på avkoppling, sightseeing, shopping och show med Magnus Uggla på  
Göta Lejon. En hitkavalkad och hitshow av sällan skådat mått.

STOCKHOLM - MAGNUS UGGLA PÅ GÖTA LEJON, 3 DAGAR

Pris 
3 195:-

Påstigningsplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, Trelleborg, 
Vellinge, Malmö, **Karlshamn, Hörby, 

Bromölla, Löddeköpinge, Tollarp,
 Landskrona, Kristianstad, Helsingborg, 

Ängelholm, Osby, Markaryd. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!



Dag 1 – Stockholm (60 mil)
Efter upphämtning på våra hållplatser kör vi 
norrut mot huvudstaden. Vi gör uppehåll  för 
fika och lunch på lämpliga platser under re-
sans gång och är framme i Stockholm sen ef-
termiddag. Efter incheckning är kvällen fri för 
egna arrangemang. Vårt hotell, Clarion  Ama-
ranten, ligger i centrala Stockholm med ett 
perfekt läge för dig som vill uppleva stadens 
alla sevärdheter och nöjen. 

Dag 2 – Stadsrundtur & Peter Jöback
Vi äter en välsmakande frukostbuffé på ho-
tellet och gör sedan en stadsrundtur med vår 
buss. Vi får bland annat se det vackra Stads-
huset och Kungliga slottet.  Sedan har vi hela 
dagen till fritt förfogande att på egen hand ut-
forska stadens utbud av butiker och sevärdhe-
ter. På kvällen åker vi med vår buss till Cirkus 
för middag och show med Peter Jöback och 
efter showen går bussen tillbaka till vårt hotell. 

Dag 3 – Hemresa (60 mil)
När vi har avnjutit frukosten på hotellet check-
ar vi ut och åker söderut. Vi gör uppehåll för 
lunch och fika och når framåt kvällen våra 
hemorter efter en härlig weekend i Stockholm. 

Show 
Följ med på en färgstark, dramatisk, majes-
tätisk och musikalisk resa genom Peter Jö-
backs olika livsstadier via världsstäder som 
dekadenta Berlin, romantiska Paris, magiska  
New York, syndiga London och inte minst lyxi-
ga Las Vegas. Här får vi följa artisten, musikal- 
stjärnan och popsångaren genom framgång-
ar, motgångar, kärlek och hjärtesorg. Showen 
är en hyllning till svunna epoker och nutiden, 
brustna hjärtan och passionen till scenen 
och showbiz. En musikalisk resa och fest som 
spänner från det poetiska till det storslagna 
med det bästa från Peters fantastiska reperto-
ar. I showen kommer vi att få uppleva Peters 
egna handplockade ensemble och orkester.

Hotell 
Clarion Hotell Amaranten ligger i centrala 
Stockholm ca 10 minuters promenad från 
centralstationen. Det är ett perfekt läge för 
den som vill upptäcka  stadens centrala delar. 
Hotellet erbjuder restaurang, bar, gym och 
spabehandlingar. Hotellet är kontantfritt!
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*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Bordsreservation inkl. 2-rätters meny 

& biljett till Peter Jöbacks show på 
Cirkus

• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
19 Oktober
23 November

PRIS: 3 895:-
Tillägg: Enkelrum       850:-

Peter Jöback, en av våra mest framgångsrika artister, kommer för första gången på 20 år att bjuda in publiken till sin största egna show 
på Cirkus, ”Med hjärtat som insats”. Följ med på en härlig weekend till Stockholm som bjuder på avkoppling, god mat, sightseeing, 
shopping och en fantastisk musikalisk show.

STOCKHOLM - PETER JÖBACK PÅ CIRKUS, 3 DAGAR

Pris 
3 895:-

Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, 

Markaryd, Bromölla, **Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!



Dag 1 – Rostock (25 mil)   
Vi åker från hemorten på morgonen via Öre-
sundsbron och genom Danmark till Gedser 
där färjan till Rostock väntar. Under båtresan 
som tar ca 2 timmar finns det  möjlighet att äta 
lunch för de som önskar. Väl framme i Rostock 
åker vi till Citti – varuhuset med över 80 000 
olika varor på hyllorna, dessutom till förmån-
liga priser. Här finns det möjlighet till prisvärd 
shopping. Efter ett par timmar samlas vi i bus-
sen igen för resa till vårt centralt belägna Die 
Kleine Sonne i Rostock. Efter incheckning får 
vi tid att utforska staden på egen hand. Har du 
siktet inställt på shopping rekommenderar vi 
Köpcentret Rostocker Hof, som finns en kort 
promenad bort. Kvällen är fri att roa sig och 
att ta del av Rostocks restaurang och nöjesliv. 
Det finns gott om mysiga restauranger där du 
kan njuta av allt från färsk fisk till spännande 
internationella rätter.

Dag 2 – Hemresa (25 mil)
Efter en skön sovmorgon äter vi en god frukost-
buffé och sedan finns det tid till en sista pro-
menad i staden. Vid lunchtid samlas vi i bussen 
och beger oss vidare till någon gränshandel 
med möjlighet till prisvärda inköp innan det är 
dags för hemresa med färjan Rostock – Ged-
ser och återresa till Sverige via Öresundsbron 
efter ett par härliga dagar i Rostock. 

Hotell 
Die kleine Sonne, Rostock, Hotellet är beläget 
i centrum med perfekt utgångsläge för att ut-
forska stadens utbud av shopping, restaurang-
er, caféer och sevärdheter. 
www.die-kleine-sonne.arcona.de
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*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

Die kleine Sonne, Rostock 
• Frukost dag 2
• Tid för shopping på Citti
• Möjlighet till shopping,  

max 50 kg/person

Avresedatum 2018 
20 Oktober

PRIS:    1 395:-
Tillägg: Enkelrum       250:-
 
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

En prisvärd resa med bra shoppingmöjligheter och härliga upplevelser som god mat och många fina sevärdheter.  Följ med och till-
bringa ett härligt veckoslut i Rostock. Vi bor på Die Kleine Sonne i centrum nära restauranger och nöjesliv.

MINIWEEKEND I ROSTOCK, 2 DAGAR

Pris 
1 395:-



13

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

Dag 1 – Stockholm, kryssning (60 mil)
Avresa på morgonen från respektive påstig-
ningsplats. Vi får möjlighet till frukostpaus 
och gör även uppehåll för lunch innan vi når 
Stockholm tidig kväll. Vi checkar in på Viking 
Cinderella och går ombord. Under båtfärden 
genom den vackra skärgården ska vi avnjuta 
middagsbuffén inklusive fritt öl, vin, vatten till 
maten. Vi har sedan kvällen fri att njuta av allt 
det goda ombord. 

Under kryssningen blir det talkshow med 
sångaren Olle Jönsson, LS-quiz med fina pri-
ser, signering och meet and greet. Dessutom 
karaoke för den som vill sjunga sin egen LS-låt. 
Partytrubadurerna Calle Nilsson och Johan 
Andersson höjer stämningen i Melody och det 
bästa av allt – en helkväll i nattklubben Éta-
ge där Lasse Stefanz bjuder på alla sina hits. 
Kryssningens konferencier: Thomas Deutgen.

Dag 2 – Kryssning, hemresa
Efter en god frukostbuffé tillbringas tiden 
på båten efter egna önskemål. Passa på 
att besöka spa och relaxavdelningen eller 
shoppa i taxfree-butiken. Kl. 15.15 är vi åter i  
Stocholm och åker söderut efter en festlig och 
avkopplande minisemester. Vi gör uppehåll för 
bensträckare och får möjlighet att äta middag.  

Rederi
Viking Cinderella trafikerar sträckan Stock-
holm – Mariehamn och avgår varje dag från 
Stockholm, Stadsgården. Ombord pågår un-
derhållningen sju dagar i veckan, i olika tem-
po och stil. Från storband och dansband till 
live-artister och DJs. Ombord finns flera olika 
restauranger att välja mellan.
www.vikingline.se

NÖJESKRYSSNING MED VIKING, CINDERELLA – LASSE STEFANZ, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss 
• Kryssning Stockholm – Mariehamn
• Logi i tvåbäddshytt insides
• Middagsbuffé inkl. måltidsdryck  

(öl, vin, läsk, kaffe/te) 
• Frukostbuffé
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
23 Oktober

PRIS:    950:-
Tillägg: Enkelhytt   395:-
 Utsides hytt 150:-/person
  

Pris 
950:-

Påstigningsplatser:
Ystad, Svedala, Malmö, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, 

Markaryd, **Karlshamn, Hörby, Bromölla, 
Tollarp, Kristianstad, Osby.

 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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Tillhör du en grupp eller 
förening?
Beställ kostnadsfritt vår populära gruppresekatalog eller  
kontakta oss för att få en skräddarsydd resa!

Sune Håkansson
Reseplanerare Sverige
Direkt nr: +46 (0)40 -651 00 70
sune@kristianstadbuss.se

Yvonne Slawik
Reseplanerare Utland
Direkt nr: +46 (0)44 -781 85 73
yvonne@kristianstadbuss.se

Ring vardagar

09.00 - 17.00

För bokning & mer information
eller boka dygnet runt på vår 
webbsida.

Kristianstad: 044 - 12 40 65 
Malmö:  040 - 630 01 08
Helsingborg: 042 -  617 60 00

www.beltontravel.se  www.kristianstadbuss.se

ROSTOCK  AERØ  KOSTA
LÜBECK  CELLE

BERLIN  BREMEN  
HAMBURG  GÖTEBORG 

STOCKHOLM  KIEL



Dag 1 – 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. Det stora festival-
området, Burgerweide, ligger nära vårt hotell. 
Redan första dagen får vi möjlighet att uppleva 
folkliv, musik och hög feststämning. Kvällen 
spenderas efter egna önskemål.

Dag 2 - Bremen
Efter frukosten tillbringar vi dagen på egen 
hand. För den som önskar finns det möjlighet 
till en gemensam stadsvandring.  På kvällen 
träffas vi för att gå till festivalområdet Bürger-
weide, som lockar med gastronomiska upple-
velser, dryck och dans. På den ca 100 000 m² 
stora festplatsen finns mer än 300 olika att-
raktioner - tivoli, flera öltält och många mindre 
stånd som bl. a. säljer stekta korvar, grillade 
kycklingar och öl från hela Tyskland till alla gla-
da festivalbesökare. 
Vi har reserverat plats i Bayerntältet och slår 
oss ner för att ha en riktigt trevlig kväll i Bay-
ersk miljö. Det spelas allt från ”umpa bumpa” 
till avsevärt modernare disco. I vårt arrange-
mang ingår även 1 liter öl och en halv grillad 
kyckling med pommes.  Vi roar oss, provar 
läckra specialiteter och är delaktiga i folkfes-
ten där alla är med, ung som gammal.

Dag 3 – Hemresa (50 mil)
Utvilade och efter en smaklig frukost är det 
dags att ta farväl av Bremen för den här gång-
en. Vi gör stopp för prisvärd shopping vid 
någon gränshandel. I Puttgarden tar vi färjan 
över till Rödby. Efter de danska öarna och Öre-
sundsbron är vi snart tillbaka i Skåne igen med 
nya härliga resminnen.

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

Följ med oss till en av Tysklands största och äldsta folkfester, Freimarkt – Bremens Oktoberfest. Under de två sista veckorna i oktober 
förvandlas Bremen och det råder feststämning i hela staden. En riktig folkfest med 4 miljoner besökare årligen.  Vi har även i år förbo-
kade platser i Bayerntältet!
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BREMER FREIMARKT – OKTOBERFEST I BREMEN, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Swissôtel
• Frukost dag 2 & 3
• Bordsreservation i Bayerntältet inkl. 

1 liter öl och en halv grillad kyckling             
med pommes

• Möjlighet till shopping 25 kg/person
• Reseledarservice 

Avresedatum 2018 
26 Oktober

PRIS:    2 995:-
Tillägg: Enkelrum  845:-
 
  

Pris 
2 995:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!



Program
Efter upphämtning går färden via Öresunds-
bron till Gavnö Slott i Næstved. Vi inleder 
besöket med att avnjuta en dansk julbuffé på 
slottets Café Tulipanen. Sedan får vi egen tid 
att  strosa runt på julmarknaden på egen hand. 
Känn doften av brända mandlar och allt an-
nat gott som hör julen till. Provsmaka öl från  
Slottsbryggeriet och det omtalade grillade 
vildsvinsköttet.  Utforska alla de 150 utställares 
hantverk och andra läckra ting som hör julen till.   

På kvällen samlas vi åter i bussen och påbörjar  
vår hemfärd. Via Öresundsbron är vi snart på 
hemmaplan igen. Vi säger tack och adjö med 
oförglömliga julminnen i bagaget.

Gavnø slott
Slottet är beläget på en liten ö vid södra Själ-
land i Danmark. Baronessan älskar jul och 
startade därför en julbazar. Nu 12 år senare, 
har den goda julstämningen vuxit och är idag 
Danmarks största julmarknad.
www.gavnoe.dk

Gavnö Slott - Danmarks största julmarknad! Följ med och upplev riktig julstämning bland 150 marknadsstånd i historisk herrgårdsmiljö.
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JULMARKNAD PÅ GAVNØ SLOTT, 1 DAG!

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:                                                   
• Resa i modern turistbuss
• Entré till Gavnø julbazar
• Julbuffé på Café Tulipanen 

Avresedatum 2018 
10 November

PRIS:    795:-

 
  

Påstigningsplatser:
Olofström, Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Lund, Malmö.

Pris 
795:-

I samarbete med Resurs Bank erbjuder vi nu möjligheten till delbetalning av din resa. 
- Ring för mer information



Dag 1 – Kosta (23 mil)
Efter upphämtning åker vi till Bellas Place i 
Bromölla. Här ska vi avnjuta en god förmid-
dagsfika i sann 50-tals miljö. Vi fortsätter re-
san till småländska Kosta. Vi får tid att strosa 
runt och köpa en god lunch och utforska både 
Kosta Outlet och julmarknaden på egen hand. 
Här finns butiker, utställare av konsthantverk, 
kläder, delikatesser och konfektyr. Hitta jul-
känslan i Tomte och vintervärlden som är fylld 
av snö och fantasier samt provsmaka de inlag-
da sillarna gjorda på Kostas egna recept.

Vi samlas åter i bussen och åker en kort bit 
till Kosta Lodge där vi checkar in och gör oss 
bekväma i våra rum. På kvällen åker vi till Glas-
riket för att uppleva en äkta småländsk Julhytt

sill med folkkära Ann-Louise Hansson. Vi njuter 
av hennes låtskatt under tiden vi upplever en 
gammal svensk tradition. På menyn står klas-
sisk hyttsillsmat, bakad potatis, sill och ister-
band men även riktiga julfavoriter som Jans-
sons frestelse, köttbullar, prinskorv och skinka. 
Till efterrätt serveras en riktigt god småländsk 
ostkaka med grädde och sylt. Vi kommer också 
att få uppleva glasblåsning på mästarnivå.

Dag 2 – Shopping & hemfärd (23 mil)
Efter en god natts sömn äter vi frukost innan 
vi checkar ut från våra rum. Vi åker till SEA 
glasbruk och får möjlighet till shopping. Resan 
går sedan åter till Kosta för ett sista besök på 
Kosta julmarknad & Kosta Outlet. Passa på att 
köpa en god lunch eller ta en fika i denna juliga 
miljö. Sedan tar vi farväl för denna gång med 
oförglömliga upplevelser och säkert en och an-
nan julklapp med hem i bagaget.

Hotell
Kosta Lodge är beläget mitt i det småländska 
glasriket, i närhet till ett av Sveriges äldsta 
glasbruk. Lodgen erbjuder idag 26 enkla men 
fräscha rum med eget badrum och dusch
www.kostalodge.se
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På Kosta julmarknad finns ett 20-tal utställare som säljer konsthantverk, delikatesser, konfektyr, kläder m.m allt i nära anslutning till 
Kosta Outlet med shoppingmöjligheter i 13 butiker. Vi kommer även att få uppleva Julhyttsill tillsammans med Ann-Louise Hansson som 
underhåller. Bor gör vi på Kosta Lodge, mitt i det småländska glasriket!  

JULHYTTSILL MED ANN-LOUISE HANSSON, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Förmiddagsfika Bellas Place
• Entré till Kosta Julmarknad 2dgr
• Julhyttsill med Ann-Louise Hansson

Kosta Lodge
• En natt på Kosta Lodge inkl. frukost
• Möjlighet till shopping på 

Kosta Outlet dag 2

Avresedatum 2018 
17 November

PRIS: 1 845:-
Tillägg: Enkelrum  320:-

Pris 
1 845:-

Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, 

Tollarp, Kristianstad, Bromölla, 
Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 



Program
Vid ankomst till Huseby äter vi en utsökt jul-
buffé tillsammans i Stallets värdshus. Hela 
dagen spenderas efter egna önskemål på den 
ljuvligt tindrande julmarknaden. 

Här finns olika utställare skickliga slöjdare, 
designers och spännande gårdsföretag med 
egentillverkade delikatesser i hela elva olika 
lokaler. Varje kväll tänds 500 marschaller och 
200 julgranar som sprider en fantastisk och 
magisk stämning. Landets största samling 
av gårdsföretag låter det vattnas i munnen i 
sina matbodar. Ladda för julbordet med bland  
annat brännvinsost, knäckebröd, gammal-
dags rökt storkyckling, lingonbröd, korvar, 
marsipan, olika vilt, heminlagd sill struts och 
en flaska av slottets egen glögg. Vi hittar även 
guldsmeder och korgmakare här. Njut av all 
den kreativitet och kunskap som finns samlad 

på marknaden. Smide, keramik, korg makeri, 
ljusstöpare, hemvävda dukar, glaskonst, karv-
snitt och svep, träslöjd i alla tekniker. Klockan 
18:00 samlas vi i bussen igen för att påbörja 
vår hemresa. Med oförglömliga minnen tar vi 
farväl för denna gång.

HUSEBY
Förutom utställarna finns den Gamla Smed-
jan med butik och information, Biskopshuset 
med sin vackra keramik och Kronobergsslöj-
darnai Greve- byggnaden. Slottet är bevarat 
precis som när Fröken Florence lämnade det. 
Husebys museer har öppet för besök, liksom 
Växthuset där du kan handla julamaryllis och 
fina juldekorationer. Julcafeét i vackert tält  
serverar julbuffé. Det finns flera olika cafeer 
samt bodar med grillat, hamburgare, kroppka-
kor och mycket annat gott att äta på området.
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HUSEBY JULMARKNAD, 1 DAG!

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Entré till Huseby Julmarknad
• Julbuffé inklusive dryck & kaffe

Avresedatum 2018 
16 November

PRIS:    695:- 
  

Pris 
695:-

Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Krisianstad, Bromölla & Sölvesborg.

Följ med och upplev julstämningen på Huseby Bruk, 2 mil söder om Växjö! Det är idag Nordens största julmässa med över 30 000 
besökare och cirka 170 utställare som ställer ut över hela bruket. Här finns landets främsta hantverkare och smáskaliga mattillverkare. 
Känn de ljuvliga dofterna av ene, levande ljus och god mat.
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Dag 1 – Burg (23 mil)
Efter upphämtning på våra påstigningsorter 
går färden mot Danmark. Vi tar färjan Rödby- 
Puttgarden som tar cirka 45 minuter. Väl i 
hamn fortsätter vi in till centrala Burg. Här 
finns det möjlighet att köpa sig en god lunch 
eller bara strosa runt bland alla gemytliga buti-
ker & restauranger.  På eftermiddagen samlas 
vi igen och åker till till Nielséns Discount där 
vi får möjlighet att handla godis och dryck till 
mycket förmånliga priser. Sedan fortsätter vi 
till vårt hotell för att checka in sen eftermid-
dag. För den som inte vill koppla av på rummet 
lockar kanske en strandpromenad eller ett be-
sök i hotellets trevliga pub. På kvällen äter vi 
en gemensam middag och sedan blir det även 
dans till levande musik.

Dag 2 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukostbuffé och lite avkoppling 
checkar vi ut från hotellet. Vi samlas i bussen 
och åker till Bordershop i Puttgarden. Här 
stannar vi i cirka 2 timmar och får möjlighet 
till prisvärd shopping. Med många härliga fynd 
i bagaget, kör vi ombord på färjan som ska ta 
oss över till Danmark. Passa på att köpa en bit 
mat, fika, eller något annat som Scandlines 
erbjuder under överfarten. Vi fortsätter genom 
Danmark, via Öresundsbron och är snart hem-
ma igen efter en avkopplande miniweekend vid 
havet. 

Hotell
IFA Ferien Centrum Südstrand, Burg, Hotellet 
är beläget direkt vid havet. En kilometer lång 
vit strand sträcker sig utanför hotellet. Här 
finns även en strandpromenad. 
www.ifa-fehmarn-hotel.com

DANS- OCH SHOPPINGRESA TILL BURG, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

Ferien Centrum
• Middag & dans till levande musik dag 1
• Frukostbuffé dag 2
• Möjlighet till shopping på Nielsen´s 

Discount & Bordershop, 
max 50 kg/person

Avresedatum 2018 
17
 1 

 
November
December

PRIS: 1 495:-
Tillägg: Enkelrum  185:-

  

Pris 
1 495:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

En miniweekend med dans till levande musik, god mat & prisvärd shopping.  Vi bor på IFA Ferien centrum Südstrand med fantastiskt läge 
direkt vid havet. 



Dag 1 – Malmö (10 mil)
Vi åker från våra hemorter på förmiddagen och 
är framme i Malmö vid lunchtid. Vi får några 
timmar på egen hand i centrum och samlas 
igen lite senare på eftermiddagen för att åka 
till vårt hotell. Vi checkar in på Malmö Arena 
hotell, som ligger i direkt anslutning till Malmö 
Arena.   Före showen äter vi en 2-rätters mid-
dag inkl. kaffe i Nilssons restaurang & bar. Kl. 
19.30 är det sedan dags för Tomas Ledin och 
en spektakulär show i högt tempo. 

Dag 2 – Hemresa 
Vi tar sovmorgon och äter en härlig frukost på 
hotellet.   Det närliggande varuhuset Emporia 
med 142 butiker inbjuder till shopping. Här 
finns allt från de stora kedjorna till mindre, 
specialiserade butiker och även ett brett utbud 
av restauranger och caféer.  Vid lunchtid läm-
nar vi Malmö och är tillbaka i våra hemorter på 
eftermiddagen efter en härlig helg i Malmö.

Hotell
Malmö Arena Hotel är ett modernt event- och 
affärshotell på bästa läge i Malmö Hyllie med 
295 rum.  Hotellet har restaurang och en sky-
bar på 16:e våningen med en fantastisk utsikt 
över Malmö och Öresundsbron. 
www.malmoarenahotel.com

20
*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• En natt med del i dubbelrum på 

Malmö Arena hotell
• 2-rätters middag inkl. kaffe dag 1
• Frukost dag 2
• Showbiljett till Tomas Ledin på 

Malmö Arena

Avresedatum 2018 
17 November

PRIS: 2 295:-
Tillägg: Enkelrum  345:-

  

En av Sveriges mest älskade artister intar återigen scenen med en nyskapad musikalisk show. En lika klassisk som modern upplevelse, 
där Tomas Ledins alla odödliga hits står i centrum.  Fly vardagen och låt Tomas tillsammans med sina makalösa musiker få er att 
dansande lätta från stolarna. 

MALMÖ – TOMAS LEDIN, SKARPT LÄGE, 2 DAGAR

Pris 
2 295:-

Påstigningsplatser:
Olofström, Bromölla, Kristianstad, 
Tollarp, Hörby, Gårdstånga, Lund.
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Dag 1 – Stockholm (60 mil)
Efter upphämtning på våra hållplatser kör vi 
norrut mot Stockholm. Vi gör uppehåll för fika 
och lunch på lämpliga platser under resans 
gång och är framme i Stockholm sen eftermid-
dag. Efter incheckning är kvällen fri för egna 
arrangemang. Vårt hotell, Clarion  Amaranten 
ligger i centrala Stockholm med ett perfekt 
läge för dig som vill uppleva stadens alla se-
värdheter och nöjen.

Dag 2 – Stadsrundtur
Vi äter en välsmakande frukostbuffé på ho-
tellet och gör sedan en stadsrundtur med vår 
buss. Vi får bland annat se det vackra Stads-
huset och Kungliga slottet.  Sedan har vi hela 
dagen till fritt förfogande att på egen hand 
utforska stadens utbud av butiker och sevärd-
heter som kan tänkas locka.

Dag 3 – Hemresa (60 mil)
När vi har avnjutit frukosten på hotellet check-
ar vi ut och åker söderut. Vi gör uppehåll för 
lunch och fika och når framåt kvällen våra 
hemorter efter en härlig weekend i Stockholm.

Hotell
Clarion Hotell Amaranten ligger i centrala 
Stockholm ca 10 minuters promenad från 
centralstationen. Det är ett perfekt läge för 
den som vill upptäcka stadens centrala delar. 
Hotellet erbjuder restaurang, bar, gym och 
spabehandlingar. Hotellet är kontantfritt!
www.nordicchoicehotels.se

STOCKHOLM PÅ EGEN HAND, 3 DAGAR 

Pris 
2 395:-

Glöm bort vardagens stress och följ med oss till vår vackra huvudstad. Här finns allt och lite till - strosa runt i gamla stan, gå på museum, 
njut av folkvimlet - valet är ditt! Unna dig en en härlig weekend i Stockholm. 

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
23 November

PRIS: 2 395:-
Tillägg: Enkelrum  850:-

Påstigningsplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala, Trelleborg, 
Vellinge, Malmö, **Karlshamn, Hörby,  

Bromölla, Löddeköpinge, Tollarp,  
Landskrona, Kristianstad, Helsingborg,  

Ängelholm, Osby, Markaryd.  

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Clarion Hotel Amaranten, Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Biljett på parkettplats till musikalen 

”Så som i  Himmelen” på 
Oscarsteatern

• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
23 November

PRIS: 3 395:-
Tillägg: Enkelrum  850:-

Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm, som bjuder på avkoppling, sightseeing, shopping och en av höstens sto-
ra musikalupplevelser, ”Så som i Himmelen” på Oscarsteatern.  En påkostad och hjärtevärmande föreställning fylld av skratt, tårar,  
kärlek, dans och sång.

STOCKHOLM - SÅ SOM I HIMMELEN PÅ OSCARSTEATERN, 3 DAGAR

Pris 
3 395:-

Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, Tollarp, 

Kristianstad, Osby, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg, Ängelholm, 

Markaryd, Bromölla, **Karlshamn.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Dag 1 – Stockholm (60 mil)
Efter upphämtning på våra hållplatser kör vi 
norrut mot huvudstaden. Vi gör uppehåll  för 
fika och lunch på lämpliga platser under resans 
gång och är framme i Stockholm sen eftermid-
dag. Efter incheckning är kvällen fri för egna 
arrangemang. Vårt hotell, Clarion  Amaranten 
ligger i centrala Stockholm med ett perfekt 
läge för dig som vill uppleva stadens alla se-
värdheter och nöjen. 

Dag 2 – Stadsrundtur & Musikal 
Vi äter en välsmakande frukostbuffé på hotellet 
och gör sedan en stadsrundtur med vår buss. 
Vi får bland annat se det vackra Stadshuset 
och Kungliga slottet.  Sedan har vi hela dagen 
till fritt förfogande att på egen hand utforska 
stadens utbud av butiker och sevärdheter. På 
kvällen ser vi musikalen ”Så som i Himmelen” 
på Oscarsteatern, som ligger nära vårt hotell. 

Dag 3 – Hemresa (60 mil)
När vi har avnjutit frukosten på hotellet check-
ar vi ut och åker söderut. Vi gör uppehåll för 
lunch och fika och når framåt kvällen våra 
hemorter efter en härlig weekend i Stockholm. 

Musikalen 
En av svensk filmhistorias mest älskade filmer 
blir nu årets mest efterlängtade musikal på 
Oscarsteatern! Kay Pollaks Så som i Himmelen 
sågs av drygt 1,4 miljoner svenskar på bio, fick 
8 Guldbaggenomineringar, en Oscarsnomine-
ring för Bästa Utländska film och hela världen 
tog historien om den lilla kören till sina hjärtan. 
I höst återuppstår magin på Oscarsteaterns 
scen i en musikalversion av Kay och Carin 
Pollak och med nyskriven musik av Fredrik 
Kempe, en av landets starkaste musikaliska 
begåvningar.

I huvudrollerna ser vi musikalvärldens nya 
stjärnskott Philip Jalmelid, världsstjärnan 
Malena Ernman, folkkäre Morgan Alling, skå-
despelarna och musikalstjärnorna Anders Ek-
borg, Sara Jangfeldt och Christopher Wollter 
samt den nya talangen Tuva B Larsen. Körens 
övriga sångglada medlemmar gestaltas av bl 
a Kajsa Reingardt, Rickard Björk, Thérèse An-
dersson Lewis, Linus Eklund Adolphson m.fl. 
Allt detta uppbackat av en stor orkester och 
ensemble, i regi av Markus Virta.

Hotell Clarion Hotell Amaranten ligger i cen-
trala Stockholm ca 10 minuters promenad från 
centralstationen. Det är ett perfekt läge för 
den som vill upptäcka  stadens centrala delar. 
Hotellet erbjuder restaurang, bar, gym och 
spabehandlingar. Hotellet är kontantfritt!
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Program
Efter upphämtning på våra hållplatser, fort-
sätter resan över den ståtliga Öresundsbron 
mot Danmark. Vi kör till Rådhusplatsen i  
Köpenhamn för en oförglömlig dag i julens 
tecken. Kanske ett besök på Tivoli i vinterskrud 
lockar? Här är jul i alla hörn med snö på taken, 
rök i skorstenen, dekorerade granar, julpynt, 
julblommor och doft av glögg och kanel. De 
tusen och åter tusen juleljusen tindrar bland 
karuseller och julbodar. Allt som hör julen till 
och lite till!  Du kanske också vill passa på att 
strosa runt på det berömda Ströget och någon 
av alla dess julmarknader? – Valet är ditt! 

Hemresan påbörjar vi klockan 18:00

KÖPENHAMN I VINTERSKRUD, 1 DAG!

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro- och vägavgifter

Avresedatum 2018 
24 
1

 
November
December

PRIS:    295:- 
Barnpris (under 12år) 195:-  

 

Pris 
295:-

Påstigningsplatser:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Gårdstånga, Lund & Malmö.

Njut av den förtrollande julstämningen på Tivoli eller på det berömda Ströget. Strosa runt i egen takt bland tomtar, karuseller, mark-
nadsstånd och tusen och åter tusen tindrande juleljus! 
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Njut av den underbara julstämningen i Danmarks förmodligen vackraste medeltida handelsstad. Kullerstensgator och gränder med färg-
glada och välskötta hus, ger den perfekta miljön för årets mysigaste julmarknad. Under tiden vi njuter av det fantastiska julbordet, bjuds 
det på musikunderhållning och vidare dans, för er som önskar! 

Dag 1 – Aerö (23 mil)
Efter upphämtning går färden via Öresunds-
bron, Stora Bältbron och fram till Svendborg 
på Fyn. Vi kör ombord på färjan och här finns 
det möjlighet att köpa en enklare lunch. Båt-
turen till Aerø tar cirka 75 minuter och går 
genom den vackra danska Övärlden. Väl fram-
me på den lilla sagoön åker vi vidare till öns 
största ort, Marstal, och vårt Aerø Hotel. Efter 
incheckning gör vi oss bekväma i våra rum och 
på kvällen samlas vi för en gemensam middag.

Dag 2 – Julmarknad (2 mil)
Efter frukost spenderar vi dagen i julens 
tecken. Butiker och bodar är fyllda med er-
bjudanden och det finns gott om möjligheter 
att tillfredsställa både den lilla och den stora 
hungern.  Aerö har många specialiteter och sä-
kert hittar du en och annan julklapp. På kvällen 
samlas vi åter på hotellet för det läckra julbor-
det med dess underhållning. Efter maten bjuds 
det även upp till dans.

Dag 3 – Hemresa (23 mil)
Efter en god frukost checkar vi ut och gör oss 
redo för avresa. Vårt första stopp gör vi i Söby 
och dess klassiska jul & krämaremarknad. Fär-
den går sedan åter till Aerøskøbing där det ges 
möjlighet att köpa lunch på egen hand. Mätta 

och belåtna kör vi ombord på färjan som ska 
ta oss till Svendborg, på cirka 75 minuter. Re-
san går vidare genom Danmark och snart är 
vi hemma igen. Vi tar farväl med oförglömli-
ga minnen och säkert en och annan julklapp i  
bagaget.

Hotell
Aerø Hotel ligger med cirka 12 minuters pro-
menad från stranden och med 10 minuters 
promenad från centrala Marstal på Aerø. Ho-
tellet erbjuder biljardbord, cykeluthyrning och 
det erbjuds gratis buss på hela ön med håll-
plats direkt utanför hotellet.
www.aeroehotel.dk

AERØ JULMARKNAD - ROMANTISK JULSTÄMNING, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• 2 nätter på Aerø Hotel Inkl frukost
• Middagsbuffé Aerø Hotel dag 1
• Klassiskt Danskt Julbord med under-

hållning Aerø Hotel dag 2
• Utflykter till Julmarknader &  

besöksmål enligt program

Avresedatum 2018 
30 November

PRIS:    3 295:-
Tillägg: Enkelrum       500:-
  

Pris 
3 295:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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Följ med och upplev härlig julstämning i Tysklands andra största stad. Hamburg sjuder av liv och har mycket att erbjuda, överallt är det 
nära till vatten, stora affärsgator, nöjeskvarter och många spännande besöksmål att upptäcka. Här finns en julmarknad för varje smak.

Dag 1 - Hamburg (37 mil)
Avresa på morgonen, genom Danmark och 
vidare med färjan Rödby – Puttgarden.     
Väl framme i Tyskland fortsätter vi söde-
rut och har endast ca 15 mil till Hamburg. 
Sen eftermiddag checkar vi in på Hotel Se-
nator, som ligger i centrum. Kvällen spen-
deras på egen hand efter egna önskemål. 

Dag 2 - Julmarknad
Efter frukost gör vi en bussrundtur och får se det 
bästa av Hamburg. Sedan är dagen fri för egna 
aktiviteter. I innerstan finns det flera julmark-
nader att välja bland. En av de mest omtyckta 
och välbesökta är den historiska marknaden 
på Rådhustorget, som ligger en kort promenad 
från vårt hotell.  I de små julbodarna kan vi köpa 
allt mellan himmel och jord. Överallt doftar 
det rostade mandlar, pepparkakor och glögg. 

Dag 3 - Hemresa
På förmiddagen lämnar vi Hamburg och tar 
samma väg tillbaka mot våra hemorter dit vi 
kommer åter framåt kvällen. Innan vi lämnar 
Tyskland får vi möjlighet till inköp vid någon 
gränsbutik.

Hotell
Senator är ett privatägt 4-stjärnigt hotell, som 
är beläget i centrala Hamburg i det livliga St. 
Georg nära allt. Rådhustorget och shopping-
gatan Mönckebergstrasse ligger en kort pro-
menad från hotellet. Här finns bistro och bar. 
 www.hotel-senator-hamburg.de

JULMARKNAD I HAMBURG, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

på Hotel Senator, Hamburg
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur i Hamburg
• Möjlighet till inköp max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
30 November

PRIS: 2 795:-
Tillägg: Enkelrum  675:-

Pris 
2 795:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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Dag 1 - Kiel (30 mil)
Avresa på morgonen via Öresundsbron till fär-
jan Rödby – Puttgarden. Väl framme i Tyskland 
åker vi till Burg där vi får lunchmöjlighet och 
lite egen tid. Vi fortsätter sedan till Kiel, där vi 
checkar in på centralt belägna Steigenberger 
Conti Hansa på eftermiddagen.  Vi får sedan tid 
att utforska staden och besöka julmarknaden. 
På kvällen äter vi en gemensam middag på ho-
tellet. 

Dag 2 – Julmarknad
Vi ägnar hela dagen åt Kiels stämningsfulla 
julmarknad, som finns längs Holstenplatz, As-
mus-Bremer-Platz, Alter Markt och i Europas 
största övertäckta inköpsgalleria, Sophienhof. 
Över 100 marknadsstånd sprider julstämning 
över hela innerstaden. Vi njuter dofterna av 
brända mandlar, Glühwein, god mat och trevlig 
stämning. Konsthantverkarna lockar med fina 
julklappstips.

Dag 3 – Hemresa 
På förmiddagen lämnar vi Kiel och åker mot 
Puttgarden. Vi får möjlighet till inköp i någon 
gränsbutik innan det är dags att ta färjan till 
Rödby.  Resan fortsätter genom Danmark och 
vidare över Öresundsbron till Sverige och våra 
hemorter.

Hotell
Steigenberger Conti Hansa, Kiel är ett 4-stjär-
nigt hotell, beläget i centrum mittemot Kiel-
fjorden. Hotellet har smakfullt inredda rum i 
maritim atmosfär. På hotellet finns en lobby-
bar och den eleganta restaurangen Jakob, som 
serverar internationella specialiteter och regi-
onala rätter. Gamla stan och Kiels slott ligger 3 
minuters promenad från hotellet. 
www.steigenberger.com

JULMARKNAD I KIEL, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Steigenberger Conti Hansa
• Middag dag 1
• Frukost dag 2 & 3
• Möjlighet till shopping  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
30 November

PRIS:    2 895:-
Tillägg: Enkelrum  595:-
 
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Pris 
2 895:-

Sjöfarts- och universitetsstaden Kiel välkomnar oss till sin mysiga julmarknad i maritim atmosfär. Kiel är ett paradis för köpglada och 
nöjestörstande. På Holstenstrasse ligger butikerna tätt, och här finns också köpcentrat Sophienhof, som rymmer ca 100 olika butiker i 
två plan på tillsammans.
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Den av de tyska julmarknaderna som är mest populär bland oss svenskar är utan tvekan julmarknaden i Lübeck. Den är traditionell med 
utställare från hela Tyskland och grannländerna. Bland hundratals marknadsstånd njuter vi av alla härliga juldofter i äkta julstämning. 

Dag 1 – Lübeck (ca 30 mil)
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron och åker 
genom Danmark till Rödby där färjan till Putt-
garden väntar. Tidig eftermiddag når vi Lübeck 
och ägnar resten av dagen åt julmarknaden, 
som äger rum på Rådhustorget, Breite Strasse 
och Koberg. Varför inte bara strosa omkring i 
gamla stan bland alla vackra byggnader och 
njuta av de julpyntade gatorna. Överallt känner 
man doften av brända mandlar, Bratwurst och 
Glühwein. Marknadsstånden lockar med alle-
handa julsaker. Besök gärna välkända och an-
rika Café Niederegger mittemot rådhuset som 
lockar med julstämning och marsipan. 

Dag 2 - Hemresa
Vi äter en välsmakande frukost på hotellet och 
har sedan ytterligare tid att njuta av julstäm-
ningen i den vackra gamla staden. Lübeck läm-
nar vi vid lunchtid och åker mot Puttgarden. Vi 
får möjlighet till inköp i någon gränsbutik inn-
an det är dags för färjan till Rödby. Vi fortsätter 
vidare genom Danmark till våra hemorter.

Hotell 
Atlantic Hotel, Lübeck är ett förstklassigt ho-
tell, beläget mitt i gamla stan med  julmarkna-
den och sevärdheter nära. Hotellet har restau-
rang och bar.  www.atlantic-hotels-de

JULMARKNAD I LÜBECK, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

Atlantic Hotel, Lübeck
• Frukost dag 2 
• Möjlighet till inköp  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
3 December

PRIS:    1 995:-
Tillägg: Enkelrum  595:-
  

Pris 
1 995:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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På den mysiga julmarknaden i Celle är vi omgivna av vackert julbelysta korsvirkeshus, som skapar en alldeles speciell stämning. Att bli 
förtjust i denna romantiska stad med sina mer än 500 korsvirkeshus är inte svårt.

Dag 1 – Celle (45 mil)                          
Avresa på morgonen från våra påstig-
ningsorter till färjan Rödby - Puttgarden. 
Väl framme i Tyskland fortsätter vi resan 
via Lübeck och Hamburg och har sedan 
inte långt kvar till Celle, där vi checkar in 
på Hotel Caroline Mathilde för två nätter.   
På kvällen samlas vi i hotellets restaurang 
för att äta en gemensam välkomstmiddag. 

Dag 2 – Stadsvandring & Julmarknad 
Efter frukost går vi en guidad stadsvandring 
och har sedan gott om tid för den stämnings-
fulla julmarknaden, som lockar med mer än 
80 små julbodar med konsthantverk, juldeko-
rationer och julspecialiteter. Överallt sprider 
sig julens dofter av färskrostade mandlar, 
pepparkakor och Glühwein. Den som gillar 
korsvirkeshus bör bege sig till Kalandgasse, 
Neue Strasse och Zöllnerstrasse, där de mest 
intressanta husen finns.  Här finns affärer och 
caféer och vi har möjlighet att uppleva den för 
Celle så speciella atmosfären. På kvällen får vi 
möjlighet till middag på egen hand. 

Dag 3 – Hemresa                                                 
Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och 
påbörjar hemresan.  Vi får möjlighet till inköp 
vid någon gränsbutik innan det är dags att ta 
ta färjan från Puttgarden till danska Rödby. 
Framåt kvällen är vi åter tillbaka i hemorten 
efter en stämningsfull helg i Celle. 

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

JULMARKNAD I CELLE, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två  nätter med del i dubbelrum på 

Hotel Caroline Mathilde Celle
• Middag på hotellet dag 1
• Frukost dag 2 & 3
• Guidad stadsvandring i Celle
• Möjlighet till inköp  

max 25kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
7 December

PRIS:    2 495:-
Tillägg: Enkelrum  450:-
 Konfortrum 225:-/person
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Pris 
2 495:-
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Dag 1 – Bremen (50 mil)
Avresa på morgonen genom Danmark och 
vidare med färjan Rödby – Puttgarden. Vi 
passerar Lübeck och Hamburg innan vi tidig 
kväll checkar in på vårt centralt belägna hotell.  
Kvällen är sedan fri att ta del av Bremens res-
taurang och nöjesliv.

Dag 2 – Stadsvandring & Julmarknad
På morgonen gör vi en stadsvandring och får 
bl. a. uppleva Schnoor, Bremens äldsta kvarter 
med små pittoreska gränder, vackra gamla 
hus, restauranger och konsthantverksbutiker. 
Sedan ägnar vi resten av dagen åt julmark-
naden. För den shoppinglystne är Bremen ett 
riktigt paradis. Här finns bl. a. galleriorna Lloyd 
Passage och Domshof Passage, som erbjuder 
gemytlig shopping året om. 

Dag 3 - Hemorten
Efter frukost lämnar vi Bremen för resa till 
Puttgarden. Vi får möjlighet till förmånlig 
shopping vid någon gränsbutik innan det är 
dags att ta färjan över till Rödby. Vi åker genom 
Danmark och vidare till Sverige och respektive 
hemort. 

Hotell
Best Western Hotel zur Post, Bremen är ett 
4-stjärnigt hotell, centralt beläget mittemot 
järnvägsstationen. Hotellet har restaurang, 
café och bar. Här finns en stor spa avdelning 
med pool, bastulandskap, jacuzzi.  Entré till-
kommer, 6 Euro/person.Betalas på plats. 
www.hotel-zurpost-bremen.de

JULMARKNAD I BREMEN, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

på Best Western Hotel zur Post, 
Bremen

• Frukost dag 2 & 3
• Stadsvandring i Bremen
• Möjlighet till inköp  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
7 December

PRIS:    2 595:-
Tillägg: Enkelrum  625:-
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Pris 
2 595:-

Trots mer än en halv miljon invånare upplevs inte Bremen som en storstad. Du kan nå mycket till fots tack vare ett väl koncentrerat 
centrum. Här finns stadens medelpunkt, det historiska torget där julmarknaden äger rum. 170 vackert juldekorerade och upplysta bodar 
lockar med kulinariska läckerheter och hantverk. På torget finns det vackra rådhuset och rådhuskällaren där vinälskaren kan välja mellan 
650 olika tyska viner. Vill du njuta av julstämning i maritim atmosfär lockar promenadstråket Schlachte längs med floden Weser. 
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Den av de tyska julmarknaderna som är mest populär bland oss svenskar är utan tvekan julmarknaden i Lübeck. Den är traditionell med 
utställare från hela Tyskland men även från grannländerna. Bland hundratals marknadsstånd njuter vi av alla härliga juldofter i äkta 
julstämning. Resan erbjuder även möjlighet till bad och dans på vårt hotell.

Dag 1 – Timmendorfer Strand (30 mil)
Vi lämnar Sverige via Öresundsbron och åker 
genom Danmark till Rödby där färjan väntar. 
Båtresan tar cirka 45 minuter innan vi når 
Tyskland och Puttgarden. Sedan har vi inte 
långt kvar till Timmendorfer Strand där vi 
checkar in på Maritim Seehotel. På kvällen äter 
vi en gemensam middag i restaurangen.

Dag 2 – Julmarknad i Lübeck
Efter en välsmakande frukost på hotellet åker 
vi till Lübeck. Vi ägnar hela dagen åt julmark-
naden, som äger rum på Rådhustorget, Breite 
Strasse och Koberg. I Heiligen-Geist-Hospital 
finns en speciell julmarknad inriktad på konst-
hantverk. Varför inte bara strosa omkring i 
gamla stan bland alla vackra byggnader och 
njuta av de julpyntade gatorna. Överallt känner 
man doften av brända mandlar, Bratwurst och 
Glühwein. Marknadsstånden lockar med alle-
handa julsaker. Besök gärna välkända och an-
rika Café Niederegger, mittemot rådhuset som 
lockar med julstämning och marsipan. Efter en 
heldag i Lübeck åker vi tillbaka till vårt hotell 
i Timmendorfer Strand. På kvällen samlas vi 
för gemensam middag och dans till levande 
musik.

Dag 3 - Hemresa
Efter en god frukostbuffé finns det tid att ta 
en promenad på den vackra strandprome-
naden och njuta en stund av havsluften. Vid 
lunchtid checkar vi ut från hotellet och åker 
mot Puttgarden. Vi får möjlighet till inköp i 
någon gränsbutik innan det är dags för färjan 
till Rödby. Vi fortsätter genom Danmark, via 
Öresundsbron till våra hemorter efter en härlig 
weekend i äkta julstämning.

Hotell 
Maritim Seehotel är ett 4-stjärnigt hotell 
med ett fantastiskt läge direkt vid Östersjön i 
Timmendorfer Strand. Hotellet har tre restau-
ranger, två barer och en wellness-avdelning på 
3000 kvm med swimmingpooler, bastu, spa 
m.m. Vid hotellet finns bland annat en kurpark, 
strandpromenad, havsbrygga m.m. www.mari-
tim.de

TIMMENDORFER STRAND MED JULMARKNAD I LÜBECK, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Maritim Seehotel, Timmendorfer 
Strand

• Middag dag 1 & 2
• Frukost dag 2 & 3
• Möjlighet till inköp  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
7 December

PRIS:    3 395:-
Tillägg: Enkelrum  495:-
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Pris 
3 395:-



31

I Berlin finns det många stämningsfulla julmarknader att välja bland. Nästan varje stadsdel har sin egen. I Berlin Mitte ska man inte 
missa julmarknaden på Gendarmenmarkt, som är en av de mest populära. Här kan man verkligen tala om en förtrollande julstämning 
med stjärnprydda tält och allt beläget på ett torg omgivet av pampiga byggnader. Följ med till Berlin och ta del av tyska jultraditioner!

Dag 1 – Berlin (45 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 både äta och 
handla. Från Rostock fortsätter vi söderut och 
kommer fram till Berlin tidig kväll. Vi bor cen-
tralt i den västra delen av Berlin, några minu-
ters promenad från en av Berlins populäraste 
shoppinggator, Kurfürstendamm. Efter in-
checkning är kvällen fri för egna arrangemang. 

Dag 2 – Rundtur & Julmarknad
Vi börjar dagen med en välsmakande frukost 
på vårt hotell och ska sedan göra en spän-
nande stadsrundtur där vi får se de viktigaste 
sevärdheterna. Vi får bland annat se den stora 
paradgatan Unter den Linden, Alexanderplatz 
med TV-tornet och Riksdagshuset med glasku-
polen. Sedan står dagen till fritt förfogande att 
besöka någon eller några av Berlins julmark-
nader.   Ett besök på ett av Europas största 
varuhus, KaDeWe (Kaufhaus des Westens) är 
ett måste.

Dag  3 – Hemresa 
Efter frukosten lämnar vi Berlin för resa till 
Rostock. Vi får möjlighet till inköp i någon 
gränsbutik innan vi tar färjan över till Gedser. 
Ombord finns det möjlighet att äta lunch. Re-
san fortsätter genom Danmark, via Öresunds-
bron tillbaka till våra hemorter där vi är åter på 
kvällen.

Hotell
Berlin Mark Hotel är beläget på en lugn si-
dogata bara 200 meter från den livliga 
shoppinggatan Kurfürstendamm. Rummen 
är ljusa och moderna. Hotellet är 4-stjär-
nigt och har frukostrestaurang och en 
bar. Nära hotellet finns flera restauranger.   
Det välkända varuhuset KaDeWe ligger på pro-
menadavstånd. www.berlinmarkhotels.com

JULMARKNAD I BERLIN, 3 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

på Berlin Mark Hotel
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur i Berlin
• Möjlighet till inköp  

max 25 kg/person
• Reseledarservice

Avresedatum 2018 
14 December

PRIS:    2 395:-
Tillägg: Enkelrum  650:-
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala,

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Pris 
2 395:-
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Dag 1 – Rostock (25 mil)
Avresa på morgonen via Danmark och vidare 
till Gedser, där vi tar färjan till Rostock. Un-
der överfarten som tar ca 2 timmar, finns det 
möjlighet att äta lunch. Väl framme i Tyskland 
åker vi direkt in till Rostocks centrum och kan 
ge oss ut på julmarknaden för att njuta av den 
härliga julatmosfären, de utsmyckade bodarna 
med kulinariska läckerheter och konsthant-
verk.  Lite senare på eftermiddagen checkar 
vi in på Radisson Blu Hotel, som ligger nära 
julmarknaden. På kvällen samlas vi i hotellets 
restaurang och äter en gemensam middag. 

Dag 2. Stadsvandring & Julmarknad
Efter frukost tar vår reseledare med oss på en 
guidad stadsvandring.  Resten av dagen ägnar 
vi åt julmarknaden i centrum. Överallt handlas 
det julklappar, mat och godsaker, medan jul-
sånger hörs i bakgrunden, det doftar frestande 
av brända mandlar, pepparkakor och glögg – 
en tysk julmarknad när den är som allra bäst. 

Dag 3 - Hemresa  
På morgonen har vi ytterligare tid att utforska 
den gamla Hansastaden innan det är dags för 
hemresa.  Vi får möjlighet till inköp vid någon 
gränsbutik innan det är dags att ta färjan över 
till Gedser. Vi fortsätter genom Danmark och 
återvänder till Sverige via Öresundsbron. Vi är 
åter i våra hemorter på kvällen.

Hotell 
Radisson Blu Hotel Rostock är ett fyrstjärnigt 
hotell, beläget i centrum. Hotellet har rymliga 
rum, spa, restaurang och bar. Sevärdheter som 
Mariakyrkan med sitt astronomiska ur och 
shoppinggatan Kröpeliner Strasse ligger en-
dast några minuters promenad från hotellet. 
www.radissonblu.com

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro-, väg- & färjeavgifter
• Två nätter med del i dubbelrum på 

Radisson Blu Hotel, Rostock 
• Middag på hotellet dag 1
• Frukost dag 2 & 3
• Guidad stadsvandring i Rostock
• Möjlighet till inköp  

max 25 kg/person
• Reseledarservice 

Avresedatum 2018 
14 December

PRIS:    3 275:-
Tillägg: Enkelrum  1 025:-
 
  

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Rostocks julmarknad är Nordtysklands största. I en maritim atmosfär bland tegelstenskyrkor och borgarhus sträcker sig de julpyntade 
trästugorna och stånden från Neuer Markt till Fischerbastion. Här kan vi njuta av de typiska specialiteterna, som Rostocks rökta korv 
och rökt fisk från Warnemünde.  

JULMARKNAD I ROSTOCK, 3 DAGAR

Pris 
3 275:-
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Dag 1 – Malmö (10 mil)
Vi åker från våra hemorter på förmiddagen och 
är framme i Malmö vid lunchtid. Vi får några 
timmar på egen hand i centrum och samlas 
igen lite senare på eftermiddagen för att åka 
till vårt hotell. Vi checkar in på Malmö Arena 
hotell, som ligger i direkt anslutning till Malmö 
Arena.   På kvällen bjuds vi på en rockig hyll-
ningskonsert och storslagen krogshow med 
middag. De som medverkar är   Olle Jönsson, 
Sven Melander, Nic Schröder, Cornelius Löf-
mark, Sanna Persson-Halapi, Danne Stråhed, 
Olof Ramel och musikerna från The Ark och 
Dynamo.

Dag 2 – Hemresa
Vi tar sovmorgon och äter en härlig frukost på 
hotellet.   Det närliggande varuhuset Emporia 
med 142 butiker inbjuder till shopping. Här 
finns allt från de stora kedjorna till mindre, 

specialiserade butiker och även ett brett utbud 
av restauranger och caféer.   Vid lunchtid läm-
nar vi Malmö och är tillbaka i våra hemorter 
på eftermiddagen efter en härlig helg i Malmö. 

Hotell  
Malmö Arena Hotel är ett modernt event- 
och affärshotell på bästa läge i Malmö Hyllie 
med 295 rum.   Hotellet har restaurang och 
en skybar på 16:e våningen med en fantas-
tisk utsikt över Malmö och Öresundsbron. 
 www.malmoarenahotel.com

MALMÖ – KAL P. DAL , EN ROCKHYLLNING, 2 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• En natt med del i dubbelrum på 

Malmö Arena Hotel
• 2-rätters middag inkl. kaffe & kaka, 

2 glas vin eller alkoholfritt alternativ
• Frukost dag 2
• Showbiljett till Kal P. Dal, en 

rockhyllning

Avresedatum 2018 
28 December

PRIS: 2  150:-
Tillägg: Enkelrum  325:-

Pris 
2  150:-

Välkomna till tidernas skånska gille på Malmö Arena med middagsunderhållning och konsert, en skånsk raps-odi med garv, gung och 
mellandagsbea! En hyllningskonsert till Kal P. Dal.

Påstigningsplatser:
Olofström, Bromölla, Kristianstad, Tollarp, 

Hörby, Gårdstånga, Lund.
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Följ med oss och besök världens största matmässa Grüne Woche, ”Den internationella gröna veckan”, mässan för livsmedel, jordbruk 
och trädgård. Mässan lockar varje år hundratusentals besökare från när och fjärran och passar lika bra för en vanlig resenär som för 
branschfolk som vill knyta nya kontakter.

Dag 1 – Berlin (50 mil)        
Avresa på morgonen, via Öresundsbron och 
genom Danmark till Gedser där vi tar fär-
jan till Rostock. Under överfarten som tar 
ca 2 timmar finns det möjlighet att både äta 
och handla. Sen eftermiddag är vi framme i  
Berlin och checkar in på vårt hotell i centrum. 
På kvällen samlas vi för att äta en gemensam 
välkomstmiddag på en trevlig restaurang nära 
vårt hotell.

Dag 2 - Mässan ”Grüne Woche”
Efter frukost åker vi till mässan för ett hel-
dags besök. I de 26 hallarna finns mer än 
1 700 utställare från 68 länder, som visar sina 
produkter, alltifrån lantbruksmaskiner och 
trädgårdsartiklar till vin och livsmedel.   En 
inspirerande mässa där länder och även en-
skilda regioner presenterar sina specialiteter.  

Sverige kommer att medverka med en egen 
monter där svenska företag får en unik möjlig-
het att nå ut med sina produkter.  2018 deltog 
Sverige för första gången sedan 2011 på mäss-
san och gjorde succé. Intresset för svensk mat 
och dryck var stort. Medverkade gjorde bland 
annat företag från Matrundan Österlen. På 
mässan finns även djurhallar, växthus m.m. 
Efter mässan går bussen tillbaka till vårt hotell. 
Sedan har vi kvällen till fritt förfogande.

Dag 3 – Stadsrundtur & Mässa 
Vi börjar dagen med en sightseeingtur på ca 
3 tim. med en svensktalande lokalguide och 
får en bra överblick över staden och dess se-
värdheter. Vi får bl. a. se Riksdagshuset med 
kupolen, Alexanderplatz, Brandenburger Tor 
och Unter den Linden. På eftermiddagen 
får vi möjlighet till ytterligare ett besök vid  
mässan. För de som önskar är eftermiddagen 
och kvällen fri att upptäcka Berlin på egen hand. 

Dag 4 – Hemresa   
Efter frukost lämnar vi Berlin för denna gång. 
Innan vi tar färjan från Rostock till Gedser ges 
det möjlighet för inköp i någon gränsbutik. Vi 
fortsätter genom Danmark och åker via 
Öresundsbron tillbaka till Sverige och våra he-
morter.

Hotell 
Berlin Mark är ett 4-stjärnigt hotell, som ligger 
centralt i den västra delen av Berlin. Hotellet 
ligger på en lugn sidogata bara 200 meter 
från berömda Kurfürstendamm, nära till se-
värdheter, restauranger och shopping. Rum-
men är rymliga och har modern inredning. 
På hotellet finns bar och frukostrestaurang.   
www.berlinmarkhotels.com

GRÜNE WOCHE I BERLIN, 4 DAGAR

*Med reservation för tryckfel och ändringar

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

Berlin Mark Hotel, Berlin
• 3-rätters middag dag 1
• Frukost dag 2, 3 & 4
• 2-dagars entré till mässan 

Grüne Woche 
• Stadsrundtur ca 3 tim. med 

svensktalande lokalguide
• Reseledarservice

Avresedatum 2019 
20 Januari

PRIS: 3 795:-
Tillägg: Enkelrum  850:-
 
  

Pris 
3 795:-

Påstigningsplatser:
Kristianstad, Tollarp, Hörby,  

Gårdstånga, Lund, Malmö, Ängelholm, 
Helsingborg, Landskrona,  

Löddeköpinge, **Växjö, **Karlshamn, 
Bromölla, Simrishamn, Ystad, Svedala, 

Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
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Skånes största revy firar 25 år och bjuder in till en riktig skrattfest med välkända namn 
som Sven Melander, Lotta Thorell och revypappan Kent Nilsson. Medverkar gör även  
Robert Rydberg, Caroline Nilsson och Jennie Rosengren, som även  står för koreografin. 
Adde Malmberg regisserar.

Program
Vi åker på eftermiddagen och kör direkt mot Arlöv. Vid ankomst äter vi en god räksmörgås med 
kaffe i revycaféet. Föreställningen börjar klockan 19:30 och det bjuds på underhållning i ca 2,5 
timme inklusive 30 minuters paus. Med ömma skrattmuskler samlas vi i bussen för hemresa 
efter en härlig jubileumsföreställning på Arlövs teater. 

Pris 

895:-

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Räksmörgås med kaffe i revycaféet
• Revybiljett

Avresedatum 2019 
2 Februari
16 Februari

PRIS:    895:-

 
  

Påstigningsplatser:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad
Tollarp, Hörby, Gårdstånga, Lund. 

Arlövsrevyn 2019

*Med reservation för tryckfel och ändringar



BELTON TRAVEL 
KRISTIANSTAD BUSS

HEDENTORPSVÄGEN 9 
291 62 KRISTIANSTAD

TEL: 044 - 12 40 65 KRISTIANSTAD
TEL: 040 - 630 01 08 MALMÖ
TEL: 042 - 617 60 00 HELSINGBORG

www.beltontravel.se  |  www.kristianstadbuss.se

Phong Orrgren VD
Maria Orrgren Marknadsansvarig
Sune Håkansson Reseansvarig
Yvonne Slawik Reseansvarig
Sandra Persson Receptionist
Linda Hofflander Receptionist

Otto Ottosson Busschaufför
Fredrik Svensson Busschaufför
Johan Bodensparr Busschaufför
Steve Olsson - Kruse Busschaufför
Tommy Bärkås Busschaufför
Nils Schölin Busschaufför
Anders Björkqvist Busschaufför
Anders Brannestam Busschaufför
Staffan Andreasson Busschaufför
Benny Nilsson Busschaufför
Thord Nyberg Busschaufför


