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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. -Vi har 4 olika linjer med regelbundna avgångar. 

 
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 120 kilo lastvikt per person! Efter 
vi har fyndat och köpt allt vi behöver, kör vi direkt hem till våra respektive påstigningsorter. Vi beräknar att vara tillbaka i Malmö 
vid 16-tiden igen. 

 

I priset ingår:  
• Resa i modern turistbuss 
• Bro-, väg- & färjeavgifter 
• Möjlighet till shopping max 120 kg/person 
• Bussvärd 

 

*Med reservation för tryckfel och ändringar! 

 

PÅSTIGNINGSORTER BORDERSHOP DELUXE:  
BROMÖLLA HÖRBY KRISTIANSTAD  
LUND MALMÖ TOLLARP ÅHUS 

 

 

Pris: 850:- 
/person 

SE AVGÅNGAR PÅ 
 VÅR HEMSIDA 
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Shoppingsugen? Förena nytta med nöje på Gekås! 

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:   
TOLLARP VÄ KRISTIANSTAD KNISLINGE BROBY OSBY SÖLVESBORG BROMÖLLA 
VINSLÖV HÄSSLEHOLM HÖRBY GÅRDSTÅNGA LUND MALMÖ 
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 Vi kliver in genom de stora portarna och får uppleva en magisk julvärld med stjärnhimmel av 
gnistrande juleljus, hundratals julgranar och mängder av juldekorationer. I Glasbruket får vi en 

guidad visning & på Kosta Outlet gottar vi oss med prisvärd märkesshopping & julmat!

Program 
Efter upphämtning, styr vi bussen mot 
det småländska landskapet till Kosta. 
På Kosta Outlet har julen flyttat in och vi 
bjuds på en julupplevelse utöver det 
vanliga. Vi kliver in genom de stora 
portarna och får uppleva en magisk 
julvärld med stjärnhimmel av gnistrande 
juleljus, hundratals julgranar och 
mängder av juldekorationer. Här får vi 
tid att utforska omgivningarna på egen 
hand. Beundra den juliga atmosfären, 
unna dig något gott eller varför inte 
strosa runt bland butikerna som säljer 
glas, konst och märkesvaror till 
outletpriser. Kanske hittar du den 
perfekta julklappen? Butikerna är fyllda 
med lockande erbjudande och här finns 
även försäljning av julens delikatesser 
som glögg, ost, sill, korvar och så klart 
julgodis! 
 
Vi tar en paus i shoppandet & avnjuter 
Matmagasinets klassiska jultallrik. 
Mätta och belåtna går vi tvärs över 
gatan till Glasbruket. Här ska vi få en 
intressant guidad visning. Resten av 
dagen spenderas efter eget behag i 
Kostas magiska julvärld.  

När skymningen faller smyckas Kosta 
upp av sex miljoner juleljus och blir en 
av Sveriges mest upplysta orter, bara 
det en fantastisk upplevelse. Efter en 
härlig dag i julens tecken samlas vi åter 
i bussen. Vi reser hemåt och tar farväl 
med härliga minnen och säkert en och 
annan klapp i bagaget.  
 
KOSTA OUTLET 
På Kosta Outlet hittar du det mesta – 
och till fantastiska priser! 20 000 
kvadratmeter shopping för hela 
familjen. Allt du drömmer om och allt du 
behöver! Vi har ett utbud på över 200 
olika internationella varumärken. Inom 
mode erbjuder vi kläder, skor och 
sportutrustning från de bästa 
varumärkena. Vi har stor bredd på 
inredning och design, glas och porslin, 
böcker och blommor. Här finns också 
gott om trivsamma kaféer och 
matställen där du kan samla energi. 
Dessutom rekommenderar vi att du 
besöker den unika glasbruksmiljön i 
anslutning till Kosta Outlet och 
förundras över ett urgammalt hantverk 
med världsberömmelse! 
 
*Med reservation för feltryck & ändringar! 

Pris: 495:- /person 

I priset ingår:                      
● Resa i modern turistbuss
● Jultallrik, Matmagasinet
● Guidat besök, Kosta Glasbruk
● Reseledarservice

Påstigningsorter: 
14/11, 2/12 Vellinge, Malmö, Lund 
17/11 Ystad, Tomelilla, 

Degeberga, Kristianstad
25/11 Hörby, Linderöd, Tollarp,

Kristianstad
6/12 Kristianstad, Fjälkinge,

Bromölla, Näsum, Olofström
11/12 Åhus, Rinkaby, Kristianstad,

Bromölla, Sölvesborg

 
Avresedatum 2020 
14 november 
17 november 
25 november 
2 december 
6 december 
11 december 
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Hyttsillen gästas av Tommy Körberg med pianist och det blir en storslagen kväll att minnas. Det 
blir hyttsill och julbordets favoriter – till kaffet serveras en ljummen småländsk ostkaka. Under 

kvällen får vi ytterligare ett mästerligt besök, av glasmästaren från hyttan.

Dag 1 
Efter upphämtning på överenskommen 
plats, styr vi bussen mot Bromölla. På 
Bellas Place njuter vi av en god 
förmiddagsfika i sann 50-tals anda. Vi 
åker sedan vidare mot det småländska 
landskapet. På Kosta Lodge, inbäddat i 
den småländska naturen, inkvarterar vi 
oss och gör oss bekväma i våra rum.  

Efter incheckning finns det gott om tid 
att utforska omgivningarna på egen 
hand och i egen takt. Besök 
julmarknaden, unna dig något gott eller 
varför inte strosa runt bland butikerna 
som säljer glas, konst och märkesvaror 
till outletpriser. Kanske hittar du den 
perfekta julklappen? På kvällen samlas 
vi åter i glasbruket för att tillsammans 
avnjuta och uppleva luffartraditionen 
Hyttsill i kombination med traditionell 
julmat, såsom - Janssons frestelse, 
köttbullar, prinskorv, skinka och övriga 
julbordsfavoriter. Till efterrätt serveras 
det såklart en äkta småländsk ostkaka 
med grädde och sylt.  

Under kvällen bjuds det på ljuvlig 
underhållning av Tommy Körberg med 
pianist och glasblåsning på mästarnivå. 

Dag 2 
Utvilade och efter en god frukost, 
checkar vi ut och samlas för avfärd. 
Idag styr vi bussen mot Kosta Outlet. 
Här hittar vi märkesprodukter till riktigt 
förmånliga priser. Med härliga minnen 
och säkert ett och annat fynd i bagaget, 
påbörjar vi vår hemresa. Vi tar farväl, 
vid påstigningsplatsen framåt kvällen! 

Hotell 
Kosta Lodge är beläget mitt i det 
småländska glasriket, i närheten till ett 
av Sveriges äldsta glasbruk. Rummen, 
stugorna och annexen är enkelt inredda 
men bekväma. 50 gästrum finns i 
huvudbyggnaden, stugorna och i de två 
annexen. Varje rum har parkettgolv, två 
enkelsängar, tv, bord och fåtölj, badrum 
med dusch samt wc. Familjerum med 
upp till 4 bäddar finns i annexen. Det 
finns ett handikapp-anpassat rum inne i 
huvudbyggnaden. Alla allmänna lokaler 
och rum är rökfria. www.kostalodge.se   

*Med reservation för feltryck & ändringar!

Pris: 2 095:- /person 
Enkelrumstillägg: 300:-

I priset ingår:    
● Resa i modern turistbuss
● Förmiddagsfika, Bellas Place
● Entré -Kosta Julmarknad, dag 1
● En natt med del i dubbelrum,
Kosta Lodge
● Förstärkt Julhyttsill
● Underhållning av Tommy
Körberg med pianist
● Glasblåsning
● Frukost på Kosta Lodge, dag 2
● Besök på Kosta Outlet
● Reseledarservice

Påstigningsplatser: 
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, 

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

Trelleborg, Vellinge. 
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE

Avresedatum 2020 
20 november 
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Njut av den förtrollande julstämningen på Tivoli eller på det berömda Ströget. Strosa runt i egen 
takt bland tomtar, karuseller, marknadsstånd och tusen och åter tusen tindrande juleljus!  

Program 
Efter upphämtning på våra hållplatser, 
fortsätter 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 

 Entré till Tivoli ingår ej i resans
pris!

*Med reservation för feltryck & ändringar!

Pris: 350:- /person 
I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro- och vägavgifter
● Ca 6 timmars egentid i

Köpenhamn

Hållplatser: 
Sölvesborg, Bromölla, 

Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö.

Avresedatum 2020 
21 november  
29 november 
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Följ med & upplev äkta julstämning. På välkända Restaurang Bjaelkehuset njuter vi av en delikat 
jultallrik och ett glas öl/vin eller läsk. I hjärtat av Köpenhamn strosar vi runt på julmarknaden bland 

tusentals ljus, tomtar, julklappar, kanderade äpplen, varm glögg & inte minst danskt hygge. 

Program 
Efter upphämtning går resan via 
Öresundsbron till Danmark och anrika 
Restaurang Bjælkehuset i Valby. Här 
finns det möjlighet att köpa en god 
förmiddagsfika i dansk genuin miljö. Vi 
på Belton Travel avslöjar kort våra nya 
och heta restips och Bjaelkehuset 
bjuder in till härlig stämning och en och 
annan överraskning på deras egna 
speciella lilla vis. -En dag som sent 
kommer att glömmas! 

Nu har det blivit dags att avnjuta en äkta 
dansk ”julefrukost” bestående av, 
fläskstek, ankbröst, rödspätta, ris a la 
malta och många goda juliga tillbehör. 
Till maten serveras en öl/vin/läsk eller 
vatten & kaffe. Vill man unna sig en 
snaps eller annat gott till maten så 
erbjuder Bjælkehuset oss att handla 
förmånligt: -Svenska kronor = danska 
kronor! (endast kontanter)  

Mätta och belåtna samlas vi åter i 
bussen för att ta oss en kort bit till hjärtat 
av Köpenhamn. Här råder det äkta 
julstämning på gator och torg. Vi strosar 
runt på egen hand i cirka tre timmar och 
utforskar de förföriska julmarknaderna 
bland miljontals ljus, pyntade bodar, 
ljuva dofter & smaker som hör julen till.  
Klockan 16:30 påbörjar vi vår hemresa. 
Vi tar farväl vid respektive hållplats med 
härliga julminnen och kanske en och 
annan klapp i bagaget! 

Vad är hygge egentligen? 
Hygge är lika danskt som fläskstek eller 
smörrebröd och fenomenet ligger djupt 
rotat i den danska folksjälen. Hygge kan 
beskrivas som en mysig och varm 
atmosfär där man tar sig tid at njuta av 
det goda i livet tillsammans med 
människor man tycker om. Men hygge 
är mer än så; det kan vara det varma 
skenet från ett tänt ljus, vänner och 
familj eller god mat & dryck. 

 

Se allt som ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Bro- och vägavgifter
• Restips, Belton Travel
• Dansk jultallrik inklusive ett glas
...öl/vin/läsk eller vatten & kaffe

på Restaurang Bjælkehuset 
• Ca 3 timmars egentid på

julmarknaderna i Köpenhamn

Avgångar 2020 
Nov: 24, 25, 26, 27, 28 
Dec: 2, 4, 5 

Endast 

495:-
/person
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*Med reservation för fel & ändringar!

Köpenhamnsjul med danskt hygge, 1 dag 2020 -Hållplatser & avgångar 

 Olofström, Bussterminalen 06:30 

Bromölla, Bellas Place 07:00 

Kristianstad, Carlssons Taverna 07:25 

Tollarp, Sporthallen 07:40 

Hörby, Busstationen 08:10 

Gårdstånga, St: 1 (Fd Shell) 08:30 

Lund, Circle K, södra 08:45 

Malmö, Hyllie, Busspark mellan Arenan/Vattentornet 09:15 

26 NOVEMBER 

27 NOVEMBER 

28 NOVEMBER 

2 DECEMBER 

4 DECEMBER 

5 DECEMBER 

Ystad, Hamntorget (Bornholmsterminalen) 07:40 

Skurup, Järnvägsstationen (Järnvägsgatan) 08:10 

Svedala, Circle K (Företagsgatan) 08:30 

Oxie, Ica Nära (Oxie Kyrkoväg) 08:50 

Malmö, Cronquist gata 1 (Medeon) 09:10 

24 NOVEMBER 

Trelleborg, Kontinentplan (Fyrmästaregatan) 08:10 

Vellinge, Busstationen (Larsgatan) 08:30 

Malmö, Lindeborg Centrum (Sminkörgatan) 08:50 

Limhamn, Linnégatan (Busshållplats Limhamns Torg) 09:10 
25 NOVEMBER 

Tillhör du en grupp eller förening? 
-Välj ett ledigt datum & boka hela bussen,

så hämtar vi upp er på hemorten! 

-FÖRST TILL KVARN…
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Skidåkning för hela familjen! Följ med till Stöten i Sälen. Här finns skidbackar som passar alla 
typer av åkare, oavsett ålder och tidigare erfarenhet. Anläggningen erbjuder hela 47 olika 

nedfarter i olika svårighetsgrader. Allt från gröna backar som lämpar sig utmärkt för nybörjaren 
till svarta nedfarter som är bättre lämpade för den erfarne skidåkaren. 

Dag 1 – Sälen (76 mil) 
Efter upphämtning kör vi via Göteborg 
och vidare till Sälen.  Vi gör stopp för 
bensträckare och möjlighet att köpa 
lunch på lämpliga platser under resans 
gång. Framme i Sälen checkar vi in och 
gör oss bekväma i våra stugor. Övrig tid 
är fri att utforska området på egen hand.  
 
Dag 2 – 7 
Hela veckan spenderas i egen takt och 
efter egna önskemål.  
 
Stöten Sälen 
Stöten i Sälen är den nordligaste 
skidanläggningen i Sälenfjällen och har 
också den högsta fallhöjden på 370 
meter. Det ger en storlagen utsikt över 
flera svenska och norska fjäll. Här finns 
backar som passar alla skidåkare, från 
mycket lätta backar till utmanande 
svarta pister. För dig som vill ge dig ut i 
längdspåret finns 45 kilometer 
längdspår för både klassiskt och skate, 
varav 3 kilometer är elljusspår. Vid 
fjällets vänstra del, vid Soltorget, ligger 
barnområdet med aktiviteter och lite 
flackare backar. Här kan du som 
nybörjare lära dig åka i din egen takt 
utan att trängas i långa liftköer. I mitten 
av fjället hittar du Stötens hjärta, 
Stötentorget. Det är här de flesta 
aktiviteter och event äger rum. Vid den 
högra delen av fjället, på Skidtorget, 
hittar du den kanske bästa skid-
åkningen. Nedfarterna här är för dig 
som är lite mer rutinerad åkare och som 
söker fart och utmaning. 

Som om detta inte vore nog utökade vi 
inför säsongen 18/19 vårt utbud av 
backar genom att introducera Sälens 
längsta nedfart. Med start från toppen 
slingrar sig den 3060 meter långa 
backen ner genom varierande terräng. 
Med fler än 45 skidbackar i varierande 
svårighetsgrader hittar du garanterat ditt 
favoritåk! Synonymt för alla våra backar 
är att de ligger nära våra boenden vilket 
gör det enkelt att ta sig med skidor och 
lift vart du än önskar.  
 
Dag 8 – Hemresa (76 mil) 
Efter en härlig vecka i Stöten, checkar vi 
ut och tar farväl för denna gång. Vi 
samlas åter i bussen och påbörjar vår 
hemfärd. Vi gör stopp för fikapauser och 
möjlighet att sträcka på benen innan vi 
när hemorten.  Med ömma muskler och 
nya bekantskaper, tar vi farväl vid 
respektive hållplats. Vi beräknar att vara 
tillbaka på hemorten vid 20-tiden.  
– Att resa är att leva! 
 

 
 

*Med reservation för feltryck & ändringar! 

 

Pris från : 4 895:-
Del i 2-bäddsstuga: 6 895:-/person

Del i 3-bäddsstuga: 5 595:-/person

Del i 4-bäddsstuga: 4 895:-/person

1000:- I BARNRABATT (t.o.m 12 år)

I priset ingår:                                                       
● Resa i modern turistbuss Sälen t/r
● 7 nätter i del av stuga Stöten Ranch
● Slutstädning av stugan

Påstigningsplatser: 
Sölvesborg, Kristianstad, Hässleholm, 

Ängelholm, Malmö, Lund, 
Helsingborg, Ängelholm.

 
Avresedatum 2021 
21 februari 
 

Parstugor i Stöten Ranch  
30 kvm  
Stöten Ranch är belägen vid 
Ranchliften som smidigt tar dig upp 
till Stötentorget och hem kommer du 
med transportbacken som slutar mitt 
i stugområdet.  
 

Liftkort -Bokas i samband med resan 
Vuxna 1820:- 
Ungdomar 7–17 år 1320:-  
Barn (0-6 år) 60:- Keycard 
 

I priset ingår: skidåkning under hela 
vistelsen samt morgonskidåkning 
07:30-09:30 på tisdagen + fredagen 
och kvällsskidåkning 19:30-21:00 på 
onsdagen och lördagen. Ingår gör 
även entré till bad, gym och relax i 
upplevelsecenter Vattufjäll. 

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

Dag 1 - Aerø (23 mil) 
Avresa på morgonen via Öresundsbron 
och Stora Bältbron till Svendborg på 
Fyn. Här får vi möjlighet 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 framme på den 
lilla sagoön bekantar vi 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, där vi checkar in för tre 
nätter. På kvällen äter vi en gemensam 
middag på hotellet.  

Dag 2 - Rundtur 
På morgonen samlas vi i bussen för att 
göra en intressant rundtur på ön. Vi 
kommer att besöka Söbygaard, 
Danmarks minsta herrgård, Skjoldnaes 
fyr, med fantastisk utsikt över Aerø och 
det vackra sydfynska öhavet. samt 
Bregninge Kirke som är en av Aerøs 
vackraste kyrkor från 1200-talet. Efter 
en givande dag åker vi tillbaka till vårt 
hotell. Vi avnjuter en gemensam lunch i 
hotellets restaurang. Eftermiddagen är 
sedan fri för egna strövtåg att tex 
utforska hotellet och omgivningarna. På 
kvällen samlas vi åter i restaurangen för 
att äta en gemensam middag. 

Dag 3 - Påskafton 
Efter en stadig frukost tar vi oss till 
närmaste strand för att ta del av Aerøs 
tradition ”Koge æg på påskelødagen”. 
Unga såväl som gamla samlas på 
stranden för att tända brasor som sedan 
används för att koka aeg och pølser och 

snobrød. När firandet på stranden är 
över tar vi oss tillbaka till hotellet, men 
tro inte att firandet är över. Nu vankas 
det aerøpannkakor & kaffe. På kvällen 
blir det stor påskbuffé inklusive fri dryck 
samt underhållning och dans. En kväll 
att minnas! 

Dag 4 – Hemresa (23 mil) 
Efter en god frukost checkar vi ut och 
gör oss redo för avfärd klockan 10.00. 
Färden går till Aerøskøbing där vi 
strosar runt på egen hand. För den som 
önskar kan man äta en god lunch.  
Klockan 14:35 avgår färjan som tar oss 
till Svendborg. Resan fortsätter sedan  
vidare över Stora Bältbron, genom 
Danmark, via Öresundsbron tillbaka till 
Sverige. Vi tar farväl med oförglömliga 

minnen. 

Aerø Hotel ligger med ca 10 minuters 
promenad från stranden och från 
centrala Marstal på Aerø. Här erbjuds 
gratis buss med täta avgångar, direkt 
utanför hotellet. 

*Med reservation för feltryck och
ändringar!

Pris: 4 695:-/person 
Enkelrumstillägg: 750:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● Färja Svendborg - Aerø t/r
● 3 nätter med del i dubbelrum,
Aerø hotel
● Frukost, dag 2- 4
● Lunchbuffé inkl. dryck, dag 2
● Middagsbuffé, dag 1 & 2
● Påsklunchpaket, dag 3
● Aerøpannkakor, dag 3
● Påskbuffé, dag 3
● 3 timmars fri dryck till påskbuffén
(gäller husets öl, vin och vatten)
● Besök på Söbygaard, Skjoldnaes
fyr, Bregninge Kirke & Marstal Kirke
● Guidning på Aerø
● Reseledarservice

Hållplatser:
Växjö**, Simrishamn, Karlshamn**, 

Bromölla, Halmstad**, Ystad, 
Kristianstad, Tollarp, Ängelholm, 

Svedala, Helsingborg, Hörby, 
Trelleborg, Landskrona, 

Gårdstånga, Löddeköpinge, Lund, 
Vellinge, Malmö

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

 

Avresedatum 2021 
1 april 
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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 – Bremen (47 mil) 
Avresa på morgonen från hemorten. Vi 
lämnar Sverige via Öresundsbron och 
fortsätter genom Danmark till färjan 
Rödby – Puttgarden. Väl framme i 
Tyskland får vi lunchmöjlighet och 
fortsätter sedan söderut förbi Lübeck 
och Hamburg med ankomst till Bremen 
sen eftermiddag. Vi gör en guidad 
stadsvandring kring torget i Bremen och 
åker sedan vidare till vårt Select Hotel 
A1 Bremen för middag & övernattning. 

Dag 2 – Volendam & Huizen (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 där vi fortsätter över 
den 3 mil långa Nordsjövallen, 

Afsluitdijk, som skiljer Nordsjön från 
Ijselmeer. Vi åker vidare till det idylliska 
fiskeläget Volendam där vi kan strosa 
runt och njuta av den härliga 
atmosfären, längs vallarna och bland de 
små husen i gamla stan. Dagen bjuder 
även på besök hos en ost- och 
träskotillverkare.  Vi fortsätter sedan 
vidare till vårt hotell Fletcher Hotel-
Restaurant Nautisch i Huizen. där vi ska 
bo i tre nätter. 

Dag 3 – A alsmeer & Keukenhof 
Holländare tycker om att ha blommor 
omkring sig. Det finns stora blomster-
odlingar och växthus nästan överallt. 
Från dessa odlingar kommer en strid 
ström av blommor och växter till de stora 
blomsterauktionerna. För att få ett 
intryck av denna enorma blomster-
försäljning börjar vi dagen med ett 
spännande besök på världens största 

blomsterauktion i Aalsmeer. Vi fortsätter 
sedan till Lisse för att besöka 
blomsterparken Keukenhof i underbara 
omgivningar med slingrande stigar, 
porlande bäckar, fridfulla dammar, mer 
än 2 700 träd och fler blommor än vi 
någonsin har sett på samma plats. Här 
planteras mer än 7 miljoner 
blomsterlökar varje år. Lite senare på 
eftermiddagen åker vi tillbaka till vårt 
hotell och samlas igen på kvällen för 
middag. 

Dag 4 – Blomsterparaden, Amsterdam 
På morgonen åker vi några mil söderut 
för att ta del av Bloemencorso, som är 
en fantastisk uppvisning med ett tåg 
med kortegevagnar och bilar som har 
dekorerats med tiotusentals tulpaner, 
hyacinter och andra vårblommor, som 
körs från Noordwijk till Haarlem. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Vi åker sedan vidare för att besöka 
världsmetropolen Amsterdam. Runt om 
i staden finns det otaliga kanaler och 
vattendrag. Längs kanalerna ligger hus 
som är betydligt högre än vad de är 
breda. Till stadens atmosfär bidrar även 
de 700 000 cyklar som flitigt används för 
att ta sig fram. Vi gör en rundtur med en 
lokalguide. Vi avrundar vårt besök med 
en kanaltur och får se staden från en 
annan vinkel. Lite senare på kvällen äter 
vi middag på vårt hotell. 

Dag 5 – 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 
Hotel Landgut Horn. 

Dag 6 – Hemresa (50 mil) 
Efter frukosten lämnar vi Bremen och 
åker mot Puttgarden där vi ska ta 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. 

Hotell 
Fletcher Hotel -Restaurant Nautisch 
Kwartier är ett 4-stjärnigt hotell med ett 
unikt sjöläge vid den gamla hamnen i 
Huizen.  Rummen är moderna med 
platt-TV, exklusiva sängar och eget 
badrum. Hotellrestaurangen serverar 
medelhavsmeny och här finns även 
vinloungen Riva som erbjuder viner från 
hela världen. I närheten finns härliga 
promenadstråk, barer & pittoreska byar. 

*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Pris: 7 795:-/person
Enkelrumstillägg: 2 500:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro, väg & färjeavgifter
● Fem nätter med del i dubbelrum
● 5 middagar
● 5 frukostar
● Guidad stadsvandring i Bremen
● Besök i Volendam
● Besök hos ost- och
träskotillverkare
● Entré till blomsterauktionen i
Aalsmeer
● Blomsterparaden
● Entré till blomsterparken
Keukenhof
● Kanaltur och guidad stadsruntur
med buss i Amsterdam
● Reseledarservice

Påstigningsplatser: 
Växjö**, Karlshamn**, Simrishamn, 

Bromölla, Halmstad**, 
Kristianstad, Ystad, Tollarp, 
Ängelholm, Hörby, Svedala, 
Helsingborg, Gårdstånga, 

Landskrona, Trelleborg, Lund, 
Löddeköpinge, Vellinge, Malmö.

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2021 
14 april 
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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 
Avresa på morgonen från respektive 
påstigningsplats. 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-quis 
med fina priser, 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 Étage där Lasse 
Stefanz bjuder på alla sina hits. 
Kryssningens konferencier är 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 Stockholm och åker söderut 
efter en festlig och avkopplande 
minisemester. Vi gör uppehåll för 
bensträckare och får möjlighet att äta 
middag.   

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

OBS! 
Åldersgräns för kryssningar med 
Cinderella är 21 år. Resenärer som är 
under 21 år får endast resa i sällskap 
med målsman. 

*Med reservation för tryckfel & ändringar!

Pris: 1 095:- /person

Tillägg:
Enkelhytt insides: 395:-

Utsides hytt: 150:-/person

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Kryssning Stockholm –

Mariehamn
● Logi i tvåbäddshytt insides
● Middagsbuffé inklusive fri
måltidsdryck (öl, vin, läsk, kaffe/te)
● Frukostbuffé
● Reseledarservice

Avresedatum 2021 
20 april 

Hållplatser: Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby, Tollarp, Kristianstad, Osby, Karlshamn**, Bromölla, Löddeköpinge, Landskrona, 
 Helsingborg, Ängelholm, Markaryd.   FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE **Anslutningsavgift tillkommer!  
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Danmarks största och äldsta Tulpanfestival upplever vi i den historiska slottsparken på 
Gavnø Slott. Njut av tusentals tulpanvarianter i äventyrliga färgspel, tjusiga sorter och 

kompositioner. Vi bjuds även på lunch och guidade visningar av både Slottet & Kapellet. 

PROGRAM 
Efter upphämtning åker vi med bussen 
över Öresundsbron och vidare genom 
Danmarks vackra landskap. Väl 
framme i Gavnö börjar vi vårt besök 
med att få intressanta, guidade 
rundvisningar av Slottskapellet och 
Slottet som bland annat har över 1000 
vackra konstverk.  

Imponerade av slottet och dess 
konstverk har det blivit tid att njuta av 
en god lunch i Café Tulipanen. Caféet 
är beläget i de historiska och vackra 
omgivningarna i slottsparken och lagar 
mat efter säsongens råvaror. Mätta 
och belåtna spenderar vi resten av 
dagen på egen hand, i den otroligt 
vackra trädgården med en halv miljon 
tulpaner som stolt visas upp på 
festivalen. Efter en oförglömlig dag 
samlas vi åter i bussen och gör oss 
redo för hemfärd. Resan går via den 
ståtliga Öresundsbron och snart är vi 
åter på svensk mark. Vi tar farväl vid 
respektive hemort med härliga minnen 
och kanske en liten souvenir i bagaget. 

Gavnø slott 
Grunden skapades för mer än 600 år 
sedan. Idag bevaras Gavnø med en 
säker hand och med hjärtat på rätt 
plats av familjen Reedtz-Thott, vilket 
innebär att portarna i mer än en 
mening öppnas mer och mer för dem 
som vill se en halv årtusendehistoria 
med egna ögon. www.gavnoe.dk *Med reservation för feltryck & ändringar!

Pris: 925:-/person 

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro- & vägavgifter
● Guidad visning av Gavnø Slott
● Guidad visning av Slottskapellet
● Årstidens lunchbuffé inkl. 1 öl,

vin eller vatten, Café Tulipanen
● Entré till Tulpanfestivalen,

Gavnø Slott

Påstigningsplatser: 
Olofström, Bromölla, Kristianstad, 

Tollarp, Hörby, Gårdstånga, 
Lund, Malmö

Avresedatum 2021 
4 maj 
8 maj 
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Stockrosor, böljande sädesfält och färgglada små hus med halmtak. Danska Aerø är en tre mil 
lång sagoö, belägen längst ner i det sydfynska havet! På denna resa bjuds det på en trevlig 

dragspelsfestival i Marstals hamn. Vi får även uppleva en mängd olika sevärdheter och 
provsmakning av goda, danska specialiteter. 

Dag 1 - Aerø (25 mil) 
Efter upphämtning går färden via 
Öresundsbron, Stora Bältbron och fram 
till Svendborg på Fyn. Vi gör stopp 
längs vägen för förmiddagsfika. I 
Svendborg kör vi över bron till ön 
Tåsinge. Vid Kyrkan Landet besöker vi 
Elvira Madigans och Sixten Sparres 
gravplats. Vi får även höra om deras 
intressanta och gripande historia. 
Vidare åker vi en kort bit till Restaurang 
Bregninge Mölle. Här njuter vi av en god 
lunch med fantastisk utsikt. Vi åker 
vidare och kör bland annat förbi 
sagolika Valdemar Slott. Därefter 
fortsätter resan över Siön till Langeland. 
Via Rudköping tar vi färjan över till 
Marstal och Aerø. Vi checkar in på Aerø 
Hotel och gör oss bekväma i våra rum. 
På kvällen samlas vi för en gemensam 
middag i hotellets restaurang.  

Dag 2
Efter frukost samlas vi klockan 9:00 i 
bussen för att göra en intressant rundtur 
på ön. Vi besöker Söbygaard, Dan-
marks minsta herrgård, Skjoldenäs fyr, 
med fantastisk utsikt över Aerø och det 
vackra sydfynska öhavet. samt 
Bregninge Kirke som är en av Aerøs 
vackraste kyrka från 1200-talet. På öns 
egna Rise Bryggeri får vi en rundvisning 
med provsmakning och här finns även 
möjlighet att köpa sig en god lunch. Vi 
åker vidare till Voderup Klint som är en 
av de vackraste platserna på Aerø. 
Framför oss har vi en unik vy som 
breder ut sig. Klippan är 33 meter hög 
och består av flera kilometerlånga 
stegformade terrasser som knyter 

havet med den upphöjda delen av ön. -
Ett minne för livet! Vi tar oss tillbaka till 
hotellet och nu vankas det berömda 
Aeröpannkakor. På kvällen samlas vi i 
restaurangen för en gemensam 
middag. Denna kväll börjar Aerø 
Dragspelsfestival som hålls i Marstal 
hamn. För den som vill kan man 
spendera kvällen på festivalen.  

Dag 3 
Efter en stadig frukost går vi en kort 
promenad till Marstal centrum där vi 
vandrar runt på dem små gatorna med 
fantastiska hus från förr. Vi kommer 
även besöka Marstals kyrka med alla 
kyrkskepp. Det blir även tid att på egen 
hand njuta av den mysiga omgivningen 
och all musik som spelas när ön har sin 
årliga dagspelsfestival.  På kvällen äter 
vi en god middag i hotellets restaurang. 

Dag 4 – Hemfärd (23 mil) 
Efter en god frukost checkar vi ut och 
gör oss redo för avfärd klockan 09.30. I 
Aerøkøbing får vi en guidad stads-
vandring. Det blir även tid att strosa runt 
på egen hand och köpa en god lunch 
om man önskar. Klockan 14:35 avgår 
färjan som ska ta oss till Svendborg. Väl 
i land kör vi vidare över Stora Bältbron, 
Öresundsbron och är snart på svensk 
mark igen. Vi tar farväl med 
oförglömliga minnen i bagaget. 

Aerø Hotel ligger med 12 minuters 
promenad från stranden och cirka 10 
minuters promenad från centrala 
Marstal på Aerø. Här erbjuds gratis 

buss med täta avgångar, direkt utanför 
hotellet. 

*Med reservation för feltryck & ändringar!

Pris: 4 395:-/person 
Enkelrumstillägg: 750:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● Bro, väg & färjeavgifter
● Lunch, Breininge Mölle, dag 1
● 3 nätter med del i dubbelrum,
inklusive halvpension på Aerø Hotel
● Aerøpannkakor, dag 2
● Båttur Rudköping - Marstal, dag 1
● Besök på Söbygaard, Skjeldneas
fyr & Bregninge Kirke, Voderup Klint
& Marstal Kirke, dag 2
● Rundvisning & provsmakning på
Rise Bryggeri, dag 2
● Guidning på Aerøköping, dag 4
● Båttur Aerøkøbing - Svendborg
● Reseledarservice

Hållplatser: 
Kristianstad, Tollarp, Hörby, 
Gårdstånga, Lund, Malmö, 
Ängelholm, Helsingborg, 

Landskrona, Löddeköpinge, 
**Växjö, **Karlshamn, Bromölla, 

Simrishamn, Ystad, Svedala. 
Trelleborg, Vellinge. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

 

Avresedatum 2021 
27 maj 

Nytt 
program! 
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ÅSA-NISSE MÖTER DAG-OTTO I EN VIRVLANDE BUSKIS PÅ VALLARNA 2021! 

Åsa-Nisse återuppstår i nyskriven skrattfest på Vallarna som bjuder på en härlig krock mellan dåtid 
och nutid tillsammans med en ensemble full av publikfavoriter på Sveriges vackraste utomhusscen. 

PROGRAM 
Resan startar på våra respektive 
hållplatser och vi kör direkt mot 
Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg. Vi 
anländer i god tid och får möjlighet att 
köpa något ätbart på egen hand på 
området innan vi intar våra förbokade 
platser. Föreställningen börjar klockan 
19:00 på lördagen (klockan 15:00 på 
söndagen) och varar i cirka 2 ½ timme 
inklusive paus. Efter föreställningen 
samlas vi i bussen för avresa hemåt. 

Revyn 
När den finurlige och uppfinningsrike 
Åsa-Nisse (Mikael Riesebeck) och 
hans vän Klabbarparn (Kent Vickell) 
får sina gevär konfiskerade av 
landsfiskalen efter en tjuvjakt, 
bestämmer sig Åsa-Nisse för att 
uppfinna en tidsmaskin och ta sig 70 
dagar fram i tiden och hämta deras 
vapnen. Men när han och hans fru 
Eulalia (Annika Andersson) ska prova 
maskinen tar de hjälp av den 
godhjärtade men klantige brevbäraren 
Dag-Otto (Jojje Jönsson) som 
naturligtvis ställer till det. Istället för 70 
dagar, hamnar dom 70 år framåt i 
tiden. 

I Knohult 2020 är inget sig likt. Den rike 
affärsmannen Sjökvist (Stefan 
Gerhardsson) verkar ha köpt upp hela 
bygden och hotar dessutom att vräka 
Klabbarparns barnbarn Tobias från sin 
gård. Åsa-Nisse och Eulalia dras in i en 
galen härva av mutor, missförstånd 
och skumma affärer. Det blir inte 
lättare när man adderar den älskvärda 
men hunsade äldre damen Sonja (Siw 
Carlsson), en bakverks-älskande polis, 
en stelbent kommun-representant & 
nymodigheter som mobiltelefoner till 
kaoset. Hur ska de rädda gården och 
bevara bygden? Och framförallt, 
kommer de hitta ett sätt att ta sig 
tillbaka till 1950? 

Regi: Pär Nymark 
Manus: Annika Andersson & Pär 
Nymark 
Ensemble: Jojje Jönsson, Annika 
Andersson, Siw Carlsson, Stefan 
Gerhardsson, Mikael Riesebeck, Kent 
Vickell, Jessica Heribertsson och Klas 
Wiljergård. 

*Med reservation för feltryck & ändringar!

Pris: 895:- /person 
I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Revybiljett till Vallarnas

Friluftsteater

Påstigningsplatser 10/7, 18/7:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad,

Hässleholm.
Påstigningsplatser 24/7:

Malmö, Lund, Löddeköpinge, 
Landskrona, Helsingborg.

Avresedatum 2021 
Lördag 10 juli 
Söndag 18 juli 
Lördag 24 juli 
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Du missar väl inte årets 
sjukaste & roligaste komedi! 

Allt började för några år sedan 
när John Cleese och Eva 
Rydberg träffades bakom 
scenen efter en av Cleeses 
otroligt populära one man 
shows. Han var imponerad av 
hur framgångsrik Fredriksdals-
teaterns egen uppsättning av 
Fawlty Towers varit, och låg 
dessutom själv i startgroparna 
för att göra sin egen 
scenversion av TV- klassikern. 

Att Europapremiären sker i 
Sverige är ingen slump, John 
Cleese menar att svenskar och 
engelsmän har lite av samma 
humor. 

John Cleeses egen scenversion 
bygger på en av de mest 
populära episoderna (Hotel 
Inspectors) och runt denna intrig 
har man på ett smart sätt vävt in 
några av de absolut mest 
populära scenerna ur hela TV 
serien. 

Program 
Resan startar på våra respektive hållplatser och vi kör direkt till 
Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Vi är framme i god tid för att 
avnjuta egen medhavd fika eller på området köpt picknickkorg, 
innan det är dags för revyn ”Pang i bygget”.  Föreställningen börjar 
klockan 19.00 och varar i cirka 2 ½ tim. inkl. 20 minuters paus. Efter 
en oförglömlig tillställning och med värkande skrattmuskler samlas 
vi åter i bussen och åker hemåt igen.

*Med reservation för tryckfel och ändringar!

Pris: 875:- /person 

I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Revybiljett till Fredriksdalsteatern

Påstigningsplatser 10/7 & 7/8:
Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, 

Hässleholm, Tyringe. 

Påstigningsplatser 24/7:
Malmö, Lund, Löddeköpinge, 

Landskrona.

Avresedatum 2021 
10 juli 
24 juli 
7 augusti 
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Regionen Veneto med vackra dalgångar, stora vinodlingar och pittoreska medeltidsstäder är en 
av norra Italiens bäst bevarade hemligheter. Vi utforskar romantikens stad Venedig och andra 
intressanta städer, åker längs den natursköna Proseccovinvägen samt provar oss fram bland 
regionens viner och läckerheter som ost och skinka. Utgångspunkt för vår vistelse är Lido di 

Jesolo, en av Italiens populäraste badorter med en fantastisk sandstrand och ett härligt stadsliv. 

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 vårt 
Mercure Hotel Ingolstadt. Vi checkar in 
och samlas för en gemensam middag 
på hotellet. 

Dag 2 – Bayern – Lido di Jesolo 
Vi äter frukost på hotellet, och därefter 
fortsätter resan. Under dagen når vi vår 
slutdestination, Lido di Jesolo, där vi 
checkar in för sju nätter på fyrstjärniga 
Hotel Ambasciatori Palace. Hotellet 
ligger precis intill det gnistrande 
Medelhavet och har en stor pool för 
hotellets gäster. På kvällen avnjuter vi 
en middag i hotellets mysiga restaurang 

där det serveras mat som är inspirerad 
både av det klassiska italienska köket 
och av rätter från regionen. 

Dag 3 – Lido di Jesolo 
Frukost. Idag har vi dagen fri till att 
utforska Lido di Jesolo på egen hand. 
Staden ligger på en smal udde endast 
några mil utanför Venedig i 
Venetoregionen. Ofta kallas den bara 
”Jesolo” för att undvika 
sammanblandning med ön Lido som 
tillhör Venedig. Lido di Jesolo erbjuder 
något för alla – upptäck till exempel 
vattenlandet Aqualandia, akvariet 
Tropicarium Park, nöjesparken 
Jesolandia, eller besök något av 
stadens museer. Allra mest lockar 
förmodligen den 15 kilometer långa 
sandstranden med sitt utmärkta 
badvatten. På kvällen serveras middag i 
hotellets restaurang. 

Dag 4 – På egen hand 
Frukost på hotellet och sedan är hela 
dagen fri till att utforska omgivningarna. 
På kvällen samlas vi i vanlig ordning för 
att äta middag i hotellets restaurang. 

Fortsättning på nästa sida… 
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Dag 5 – Venedig 
Vi äter frukost och tar sedan båten mot 
Venedig, som avgår från Punta 
Sabbioni lite längre ut på samma udde 
som hotellet. Venedig grundades redan 
på 400-talet e.Kr. och är ett tusenårigt 
världsarv fyllt av kulturskatter byggt på 
pålar. Här stiger pärlemorskimrande och 
förgyllda palats upp ur kanalens mörka 
vatten, och det är inte helt lätt att hitta 
bland de trånga gränderna och de små 
undangömda torgen. 

Vi kliver av nära Markusplatsen, 
Venedigs hjärta, där vi möts av vår 
lokalguide som tar oss med på en 
guidad tur. Markusplatsen, Piazza San 
Marco, är ett av Venedigs absoluta 
måsten. Här ligger den mäktiga 
Markuskyrkan med sin speciella 
arkitektur 

Dag 6-8 – Lido di Jesolo 
På morgonen serveras frukost på 
hotellet, och därefter har vi dagen fri till 
att njuta av sol och bad eller ge oss ut 
på utflykter efter eget önskemål. På 
kvällen äter vi middag på hotellet. 

Dag 9 – Nürnberg 
Efter frukost checkar vi ut säger vi farväl 
till Lido di Jesolo och påbörjar vår 
hemresa. Vi åker norrut till Arvena Park 
Hotel Nürnberg för en god middag och 
övernattning.  

Dag 10 – Hemresa (94 mil) 
Tidig morgon efter frukost åker vi vidare 
genom Tyskland till Rostock där vi ska 
ta färjan till Gedser. Vi gör stopp för 
bensträckare och 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 Italien och Lido di Jesolo.  

Hotell 
Mercure Hotel Ingolstadt (dag 1-2) 
Hotel Ambiasciatori Palace (dag 2-9) 
Arvena Park Hotel Nürnberg (dag 9-10) 

*Med reservation för feltryck och
ändringar i programmet!

Pris: 9 995:-/person
Enkelrumstillägg: 1 600:-

I priset ingår: 
● Resa i modern turistbuss
● 9 hotellnätter med del i dubbelrum
● Frukost dag 2-10
● Middag dag 1-9
● Utflykt till Venedig med 2 timmars
guidad stadsvandring
● Vinprovning på Castello di
Roncade (5 olika viner)
● Reseledarservice

Hållplatser: 
**Växjö, **Karlshamn, Simrishamn, 

Bromölla, Halmstad**, 
Kristianstad, Ystad,Tollarp, 

Ängelholm, Hörby, 
Svedala,Helsingborg, Gårdstånga, 

Landskrona, Trelleborg, Lund, 
Löddeköpinge, Vellinge, Malmö. 

FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!

Avresedatum 2021 
18 september 

HOTEL AMBIASCIATORI PALACE 
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Vi ses i bussen! 

/Fredrik 
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