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Resor med personlighet!
Det är nu vår 19:e säsong med bussresor. I din hand håller du vår nya resekatalog. Här finns våra gamla beprövade resmål samt några nytillkomna resor, såsom 
en resa till norra Polen, Oldenburg med Ostfriesiska Öarna, Hyttsill i Småland och en kombinerad resa till Dalsland och Bohuslän. Vi har även en ny sol och bad 
resa till I’Estartit på Costa Brava-kusten. Naturligtvis fortsätter vi med våra omtyckta sol- och badresor till Poreč i Kroatien och Roses på Costa Brava-kusten. 
Våra kortresor i Nordtyskland fortsätter också att vara populära inslag i vår katalog.

Vi på ResTeamet är fortfarande en av de få bussresearrangörer som erbjuder kostnadsfria anslutningar från Skåne. Här är hundralappar per person att spara, 
jämför oss gärna med våra konkurrenter. Som vanligt hittar ni prisvärda bussresor med generösa barnrabatter.

I år dubblar vi “boka tidigt”-rabatten till 400 kronor per vuxen på alla resor med pris över 4000 kronor. På resor med pris över 2000 kronor är “boka tidigt”-
rabatten 200 kronor per vuxen. “Boka tidigt”-rabatten gäller till och med den 5 februari och i år erbjuder vi även öppet köp till och med den 5 februari (gäller 
inte teaterresor).

Vi vill tacka alla våra trogna resenärer som rest med oss under det gångna året samt önska gamla som nytillkomna resenärer en stunds trevlig läsning.

Varmt välkommen ombord på våra bussar!

Lennart Olsson med personal

Vi på ResTeamet har stor erfarenhet av grupp- och konferensresor. Vi har 
ett brett kontaktnät över Sverige och resten av Europa som borgar för hög 
kvalitet och stort utbud. Vi gör alla resor så att de passar just Er förening 
och vi skräddarsyr resan utifrån era önskemål och behov. 
Vi hjälper till på alla sätt vi kan, inget är för litet och inget är för stort.

Exempel på grupper och företag som bokar sina resor hos oss:
PRO Helsingborg, SKPF Helsingborg, SPF Klinten Åstorp, SPF Eken 
Perstorp, ÅBY SPF Klippan, PRO Klippan, Swedoor Åstorp, Carlsberg 
Sverige, Klippans Kommun med flera. 

Hör av er till oss så berättar vi mer!

Boka tidigt 
rabatt 

på upp till 400 kr
t.o.m. den
5 februari

Tack till Tyska turistbyrån, Göteborg & co och västra Götalands turistbyrå för lån av bilder
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Årets sol- och badnyhet är l’Estartit på den norra delen av 
Costa Brava-kusten. l’Estartit är en familjevänlig badort, 
som vuxit från en liten fiskeby till en modern och mysig 
semesterort. Här finns en härlig, barnvänlig sandstrand, 
en pittoresk hamn med både fritids- och fiskebåtar, res-
tauranger i alla prisklasser och en del butiker. Mitt emot 
l´Estartit ligger Medes-öarna, dit det är roligt att åka på 
båtutflykt.
Dag 1 Hemorten - Costa Brava 
Ca 200 mil
Efter tidig uppsamling går resan ut via Öresundsbron och 
vidare genom Danmark till Rödby. Här väntar färjan som 
seglar till Puttgarden i Tyskland. Snart är vi ute på auto-
bahn, som för oss ner mot de sydvästra delarna av Tysk-
land. 
Dag 2 - 8/15 Costa Brava
Under natten passerar vi gränsen till Frankrike. I södra 
Frankrike blir det frukost och nu har vi bara ett par tim-
mar kvar till den spanska gränsen. Via Roses når vi under 
eftermiddagen l’Estartit och semestern kan börja!
Dag 9/16 Costa Brava - Hemresa 
Ca 200 mil
Efter lunch börjar vi vår hemfärd. Färden går längs sam-
ma vägar som under resan ner. Vi gör middagsstopp i 
Frankrike.
Dag 10/17 tysklanD - Hemorten
På morgonen har vi nått Tyskland där vi stannar för fru-
kost, och via Puttgarden når vi Danmark för att senare ta 
oss hem till Sverige via Öresundsbron. Ankomst Malmö 
cirka kl 20.00. 

Hotel Medes II

• 75 rum • 4 vån
• Hiss • Bar
• AC • TV
• Dusch/WC • Restaurang
• Off kat: ★★	 • Hårfön

Tel: 0034-972 750 880
Hotel Medes II. är ett trevligt 
familjeägt hotell som ligger cirka 200 meter från havet och 500 
meter från gågatan i l’Estartit.  Ni kan välja mellan standardrum 
alternativt de lite finare premiumrummen.

Sallés Apartaments 
La Pineda

• 85 rum • 4 vån
• Hiss • TV
• WC/Bad • Balkong
• Barnpool/pool • Kök
• AC mot avgift • Off kat: ★★

Tel: 0034-972 75 17 16
På första parkett, precis intill stranden ligger detta populära 
lägenhetshotell. La Pineda är döpt efter de omgivande pinjeträden.
2-rumslägenhet Allrum med pentry och 2 sovpl, sovrum med 
2 sovpl. Ca 40 m².
3-rumslägenhet. Allrum med pentry och 2 sovpl, 2 sovrum 
med vardera 2 sovpl. Ca 55 m². 
Internet: www.visitestartit.com/en
Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Anslutningstabell: A

vaD som ingår i resans pris - Hotell
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter och övernattning i dubbelrum på valt hotell med frukostpension/halvpension/

helpension (se prislista) under vistelsen i Spanien. Inga måltider under ner/hemresan.

vaD som ingår i resans pris - lägenHet
Bussresa, färje-/broavgifter, vägskatter, reseledare, övernattning i valt lägenhetsalternativ utan måltider, sänglinne och 

handduk, slutrengöring av lägenhet. Inga måltider under ner/hemresan. 

semestertips
Gå ner till hamnen och följ med på någon av båtutflykterna. 

Hyr bil och kör på egen hand i vackra Katalonien.
För andra tips, besök den lilla turistinformation vid strandpromenaden. 

CosTa bRava, l´EsTaRTiT, 10, 17 dagar “på egen hand”

Avresa 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr
24/8 3995:- 5795:- 3595:- 4795:- 3295:- 4295:- 3395:- 4495:- 3195:- 4195:- 2995:- 3895:-
31/8 3995:- 5195:- 3595:- 4395:- 3295:- 3995:- 3395:- 4195:- 3195:- 3895:- 2995:- 3695:-
7/9 3395:- 4495:- 3195:- 3895:- 2995:- 3595:- 3095:- 3795:- 2995:- 3595:- 2895:- 3495:-
14/9 3395:- - 3195:- - 2995:- - 3095:- - 2995:- - 2895:- -

Barnrabatt (1) 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:-

Barnålder 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

1. Barnpris upp till 6 år i föräldrars säng, fast pris 1200:-. Tillägg för Aircondition 200 kr/pers/vecka.
Endast bussresa 2300 kr T/R, 1300 kr enkel. Extraplats i bussen, 1 stol extra 1000 kr T/R.

2 RUMS LäGENHET
2 Pers 3 Pers 4 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers

3 RUMS LäGENHET

Extra plats i bussen
1000 kr/pers T/R!

Avresa 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr

18/6 4695:- 6995:- 5095:- 7795:-
25/6 4695:- 6995:- 5095:- 7795:-
2/7 4695:- - 5095:- -
24/8 4695:- 6995:- 5095:- 7795:-
31/8 4695:- 6795:- 5095:- 7595:-
7/9 4495:- 6495:- 4895:- 7295:-
14/9 4295:- - 4696:- -

Enkelrum 1600:- 3200:- - -
Barnrabatt (1)  50% 50% - -
Barnålder  12 12 - -
Halvpension  500:- 1000:- 500:- 1000:-
Helpension  1000:- 2000:- 1000:- 2000:-

1. Barn i föräldrars säng oavsett reslängd 1000 kr, 
upp till 2 år, gäller alla hotell.

Endast bussresa 2300 kr T/R, 1300 kr enkel. 
Extraplats i bussen, 
1 stol extra 1000 kr T/R. 

HOTEL MEDES II

Standard/Frukost/AC Premium/Frukost/AC

Extra plats i bussen
1000 kr/pers T/R!

NYHET!



4  www.resteamet.se

CosTa bRava, RosEs, 10, 17, 24 dagar
Kilometerlång sandstrand med barnvänliga bad, god mat, 
hjärtliga människor och ljumma kvällar har lockat oss att 
komma hit år efter år. Vi bor i den trevliga semesterorten 
Santa Margarita, ca 10-20 minuters promenad från Roses. 
Hotellen och lägenheterna ligger mellan 20-200 m från den 
finkorniga och långgrunda stranden. Roses är en småstad, 
som har lockat semesterfirare till sig under 40 år. Här finns 
ett bra utbud av restauranger, barer och caféer, som håller 
öppet dag som kväll. Roses/Santa Margarita erbjuder allt 
för att man skall kunna få en fantastisk semester. 
Dag 1 Hemorten - Costa Brava 
Ca 200 mil
Efter tidig uppsamling går resan ut via Öresundsbron och 
vidare genom Danmark till Rödby. Här väntar färjan som 
seglar till Puttgarden i Tyskland. Snart är vi ute på autobah n 
som för oss ner mot de sydvästra delarna av Tyskland. 
Dag 2 - 8/15/22 Costa Brava
Under natten passerar vi gränsen till Frankrike. I södra 
Frankrike blir det frukost och nu har vi bara ett par timmar 
kvar till den spanska gränsen, och vårt semestermål Roses, 
som vi når vid lunchtid.
Dag 9/16/23 Costa Brava - Hemresa 
Ca 200 mil
Under eftermiddagen börjar vi vår hemfärd. Färden går längs 
samma vägar som under resan ner. Vi gör middagsstopp i 
Frankrike. 
Dag 10/17/24 tysklanD - Hemorten
På morgonen har vi nått Tyskland där vi stannar för frukost, 
och via Puttgarden når vi Danmark för att senare ta oss hem 
till Sverige via Öresundsbron. Ankomst Malmö cirka klockan 
20.00. 

Hotell Nautilus

• 64 rum • 2 vån
• Hiss • Telefon
• Dusch/wc • Bar
• Restaurang • Balkong
• Swimingpool • Safetybox
• Off kat: ★★★ • TV

Tel: 0034 972 256262

Mellanklasshotell ca 200 m från stranden. Max 5 bäddar/rum. 
Måltiderna serveras som buffé.

Apartamentes 
Els Molins
 
• 45 rum • 3 vån
• Dusch/wc • Safetybox
• Restaurang • Bar
• Balkong • Pentry

Tel: 0034 972 256039
Enkelt lägenhetshotell beläget strax intill strandpromenaden 
mellan Santa Margarita och Roses. Avståndet till stranden är ca 
50 meter. Lägenheterna är enkelt inredda. Receptionen är öppen 
dygnet runt. Sänglinne och slutstädning ingår. Genomfartstrafik.

2 personers lägenhet: I lägenheten finns 1 rum med en 
dubbelsäng. 
3-4 personers lägenhet: I lägenheten finns 1 rum med en dub-
belsäng samt en bäddsoffa för 1-2 personer. 

Hotell Marbella

• 67 rum • 5 vån
• Hiss • Telefon
• Dusch/wc • Bar
• Restaurang • Balkong
• Swimingpool • Safetybox
• Off kat: ★★

Tel: 0034 972 256027

Turistklasshotell ca 200 m från stranden. Max 3 bäddar/rum. 
3-rätters meny som serveras vid bordet. 

Hotell Marian

• 172 rum • 5 vån
• Hiss • Telefon
• Dusch/wc • Bar
• Restaurang • Balkong
• Swimingpool • Safetybox
• Off kat: ★★★ • TV
• AC mot avgift • Kyl

Tel: 0034 972 256108

Mellanklasshotell som ligger perfekt på strandpromenaden. 
Max 4 bäddar/rum. Tillägg för rum med havsutsikt och AC, 
se prislista. Enkelrum kan ej erbjudas med AC och havsutsikt. 
Måltiderna serveras som buffé.

Help
ensio

n

 Hotell Sant Marc
 
• 240 rum • 8 vån
• Hiss • Dusch/WC
• Telefon • TV
• Balkong • Restaurang
• Bar • Safetybox
• Off kat: ★★★	 • Pool

Tel: 0034 972 252130

Mycket bra mellanklass hotell med cirka 200 meter till 
stranden. Max 3 bäddar/rum. Dans varje kväll på hotellet. 
Måltiderna serveras som buffé.

Avresa 10 dgr 17 dgr 24 dgr 10 dgr 17 dgr 24 dgr 10 dgr 17 dgr 24 dgr 10 dgr 17 dgr 24 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr 10 dgr 17 dgr
18/6 3895:- 5495:- - 4895:- 7495:- - 4795:- 7295:- - 5295:- 7995:- - 3295:- 5295:- 3195:- 5095:- 2995:- 4895:-
25/6 3895:- 5495:- - 5195:- 7895:- - 4795:- 7995:- - 5295:- 8295:- - 3795:- 5495:- 3695:- 5295:- 3595:- 4995:-
2/7 4295:- - - 5395:- - - 5195:- - - 5595:- - - 3795:- - 3695:- - 3595:- -
24/8 3895:- 5295:- 6495:- 5295:- 7495:- 9695:- 5195:- 8195:- 10795:- 5595:- 8395:- 10995:- 3895:- 4995:- 3695:- 4795:- 3495:- 4595:-
31/8 3895:- 5295:- 6195:- 4795:- 6795:- 8695:- 5195:- 7995:- 10195:- 5595:- 7595:- 9795:- 3695:- 4795:- 3495:- 4595:- 3295:- 4395:-
7/9 3695:- 4895:- - 4795:- 6395:- - 5195:- 7695:- - 4795:- 6995:- - 3695:- 4795:- 3495:- 4595:- 3295:- 4395:-
14/9 3395:- - - 4295:- - - 4395:- - - 4795:- - - 3295:- - 3195:- - 2995:- -

Enkelrum 900:- 1800:- 2700:- 1200:- 2400:- 3600:- 1250:- 2500:- 3750:- 1200:- 2400:- 3600:-
Barnrabatt (1, 2) 40% 40% 40% 50% 50% 50% Pris: 1000:- Pris: 1000:- Pris: 1000:- 40% 40% 40% 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:- 1000:-
Barnålder 15 15 15 15 15 15 12 12 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15
Halvpension 700:- 1400:- 2100:- Ingår! Ingår! Ingår! Ingår! Ingår! Ingår!   
Helpension - - - 600:- 1200:- 1800:- 500:- 1000:- 1500:- Ingår! Ingår! Ingår!

1.  Barn i föräldrars säng oavsett reslängd 1000 kr, upp till 2 år, gäller alla hotell.
2.  Hotell Sant Marc, fast barnpris på 1000 kr, max 12 år. Hotell Sant Marc ensamresande vuxen erhåller 
barnrabatt för första barnet med 30% samt fast barnpris på andra barnet med 1000 kr, max 12 år.
 Endast bussresa 2300 kr T/R, 1300 kr enkel. Extraplats i bussen, 1 stol extra 1000 kr T/R. 
Hotell Marian: Havsutsikt 300 kr/pers/vecka, tillägg för Aircondition 300 kr/pers/vecka

TILLVAL

MARBellA/FRuKOSTP NAuTIluS/HAlVP SANT MARC/HAlVP MARIAN/HelP
ELS MOLINS LäGENHET

2- bäddslägenhet 4- bäddslägenhet
2 pers 3 pers 4 pers

Extra plats i bussen
1000 kr/pers T/R!

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Anslutningstabell: A

vaD som ingår i resans pris
Hotell: Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare, välkomstdrink och övernattning i dubbelrum på valt hotell med frukost-
pension/halvpension/helpension (se prislista) under vistelsen i Spanien. Inga måltider under ner/hemresan.
Lägenhet: Bussresa, färje-/broavgifter, vägskatter, reseledare, övernattning i valt lägenhetsalternativ utan måltider, sänglinne,  
1 toalettrulle, slutrengöring av lägenhet. Inga måltider under ner/hemresan. Handduk ingår inte.

UtFlykter & arrangemang
Barcelona - heldag ca 600 kr inkl entré till Camp Nou
En härlig utflykt till Kataloniens huvudstad, som börjar med uppe-
håll vid den gigantiska fotbollsstadion, Camp Nou. Vi får härefter 
se stadens största sevärdheter bl a Gaudis ofullbordade katedral. “La 
Sagrada Familia” och Olympiastadion på stadsrundturen i buss. Det 
blir cirka tre timmar till att flanera på egen hand. En promenad på 
den berömda Ramblan med sitt härliga folkliv rekommenderas. På 
kvällen besöker vi det imponerande vattenspelet innan vi åker hem 
till hotellet. Utflykten körs inte från mitten av september, då finns en-
dast utflykten Panoramic Barcelona. Denna utflykten är kortare och 
Camp Nou och de magiska fontänerna besöks inte.
Cadaques - halvdag ca 140 kr
Vi åker med båt till den mysiga grannbyn Cadaques. Här ges fri 
tid till att strosa runt bland de snövita husen och smala gränderna. 
Missa inte ett besök i stadens gamla kyrka och missa inte en god boc-
cadillo på någon av stans café.
l’Estartit Halvdag ca 170 kr
Vi åker med båt mot l’Estartit. Om vädret tillåter åker vi längs med 
kusten och passerar bland annat Empuriabrava och l’Escala. På 
vägen åker vi inom ett par vikar och runt den lilla skärgården som 
ligger precis utanför l’Estratit, här kan vi njuta av fåglar och vackra 
fiskar som simmar kring båten. I l’Estratit får vi cirka 1 timma och 15 
minuter att strosa på egen hand genom den mysiga och vackra byn. 
Det går också utmärkt att bada under stoppet.

Hotell Victoria 
för info och pris se vår hemsida
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Hotel Pical

• Off kat ★★★ • 5 vån
• Restaurang/bar • 249 rum
• Pool, barnpool • Hiss
• Bastu • Balkong 
• Dusch/WC • TV/Telefon

Tel: 00385-5240 8000
Trevligt mellanklasshotell ca 150 meter från klappersten-
strand/cementbadbrygga. Musik och dans varje kväll. 
Heltäckningsmatta. Max 5 bäddar/rum. Måltiderna serveras 
som buffé. Hotellet ligger bara 15 min promenad från Poreč 
centrum. Rummen med grandlitesäng "just for two" är små. 

Hotel Pinia

• Off kat ★★★ • 3 vån
• Restaurang • 170 rum
• Pool, barnpool • Hiss
• Dusch/WC • Bar
• TV • Telefon
• Air condition

Tel: 00385-5240  8000
Trevligt mellanklasshotell ca 100 meter från klapperstenstrand/
cementbadbrygga. Musik och dans varje kväll fram till midnatt. 
Max 4 bäddar/rum. Måltiderna serveras som buffé. Hotellet 
ligger bara 15 min promenad från Porec centrum. Inklusive 
dryck till middagen. F.d Hotel Luna.

Internet: www.porec.hr     www.riviera.hr

Valuta under resan: Svenska kronor, Euro samt Kuna. 

Anslutningstabell: C

vaD som ingår i resans pris - Hotel piCal
Bussresa, färje-/broavgifter, vägskatter, reseledare, ortstaxa, övernattning i dubbelrum på valt hotell med frukostpension. 

vaD som ingår i resans pris - Hotel pinia
Bussresa, färje-/broavgifter, vägskatter, reseledare, ortstaxa, övernattning i dubbelrum med halvpension inklusive måltidsdryck lokalt vin/öl/läsk från dryckesmaskin.

UtFlykter oCH arrangemang
Orienteringstur i Poreč. Kort förmiddag, ca 50 HRK

Följ med på en kort åktur med turisttåget från hotell Pical/Pinia till ”ändstationen” vid början till gamla stan. Härifrån fortsätter vi till fots så att du lär känna Porečs gamla stadskärna. 
Ni får även gå in i Euphrasiusbasilikan som är med på UNESCOs världsarvslista.Vi fortsätter vår promenad på Poreĉs gator och skiljs åt vid hamnen.

Katamarantur till Venedig. Heldag, ca 800 SEK
Följ med till den romantiska staden Venedig, broarnas och kanalernas stad. Restiden ligger på ca 3 timmar per väg med katamaran. Ombord på båten finns det guider som 

presenterar dagens utflykter. utflykter, gondoltur  och luncharrangemang bokas/betalas ombord. Tid på egen hand. Glöm ej pass och euro!

Båttur till Limfjorden, Rovinj och badstopp i Vrsar. Halvdagstur, ca 250 HRK
Detta är en lugn och avkopplande tur med båt längs Istriens vackra kust och genom Porečs lilla skärgård. På vår resa söderut till Limskifjorden passerar vi förbi orterna Funtana och Vrsar. 
lagom till lunch, kommer vi fram till den mysiga staden Rovinj. Vi serveras maten ombord på båten, vin/apelsinsaft ingår och det blir tid på egen hand innan vi åker till Vrsar där det blir 

badstopp. Vi njuter av den vackra skärgården på återresan till Poreč. Glöm inte solkräm och badkläder!

Utflykt till Baredinegrottan. Förmiddag, ca 200 HRK
Efter en kort busstur är vi framme vid droppstensgrottan, som med sin litenhet ändå gör dig förstummad inför vad naturen kan åstadkomma. 

Här får du även se en olm, ett märkligt djur som lever i grottdjupet. 

Avresa 10 dgr 10 dgr 10 dgr

22/6 6295:- 4995:- 6995:-

7/9 5295:- 4295:- 5695:-

Halvpension Inkl! 600:- INKL! 1

Enkelrum 850:- - 850:-
Barnrabatt 2, 3 50% - 50%
Barnålder 13  13
Balkong INKL! INKL! 

Endast bussresa 2200 kr T/R, 1200 kr enkel.
Extraplats i bussen, 1 stol extra 1000 kr T/R.
1. Inkl dryck till middagsbuffén. Lokalt öl, vin, läsk och vatten..
2. För ensamresande vuxen med barn upp till 11 år, erbjuds 30% i dubbelrum 
på hotel Pical/Pinia.
3. Barn i föräldrars säng oavsett reslängd 
1400 kr, max 6 år, dock max 1 barn/rum.

HoTELL PINIA/LuNA
halvpension

HoTELL PIcAL 
Ordinarie rum

Halvp
“bara för 2 / just for 2”

frukost (Inkl AC)

Extra plats i bussen
1000 kr/pers T/R!

Följ med till vårt mycket populära resmål Poreč - Kroatiens 
gröna semesteroas i Istrien, vars atmosfär påminner  
mycket om Italien, men här är billigare! De historiska 
omgivningarna kring Poreč med spår av både romare och 
venetianer tillsammans med den goda maten och de sköna 
baden i det turkosfärgade havet garanterar en oförglömlig 
semester som passar alla åldrar. 
Dag 1 Hemorten – poreC Ca 160 mil
Från våra anslutningsorter sätter vi kursen mot Malmö 
varifrån vi åker till Danmark. Från Gedser tar vi färjan till 
Rostock. Resan fortsätter genom Tyskland och Österrike på 
snabba motorvägar. Under natten tar våra chaufförer den 
snabbaste vägen söderut medan vi sover lugnt i bussen.
Dag 2 - 8 poreC 
Frukoststoppet blir sista stoppet innan ankommer till Poreč 
dit vi ankommer under förmiddagen. Här checkar vi in på 
vald logi, som ligger cirka 20 min promenad från Porečs 
gamla medeltida stadskärna. Bland de svindlande gränderna 
och de kullerstensbelagda gatorna finns många vackra byg-
gnader och små charmiga torg med trevliga serveringar där 
man kan beställa en italiensk glass eller en kopp rykande 
stark espresso. Poreč största sevärdhet är Euphrasiusbasi-
likan fr 500-talet. Man badar från sten- och klippstränder 
eller badplattformar i det rena och klara Adriatiska havet. På 
hotell Pical och Pinia finns två pooler varav den ena är en 
barnpool. Det finns ett flertal restauranger och barer inom 
hotellområdet. Varje dag kan man delta i hotellets aktiv-
itetsprogram med gymnastik, lekar eller spel på schemat eller 
vara med i miniklubben. På hotellen är det musik och dans 
flera kvällar fram till midnatt.
Dag 9-10 poreC –  Hemorten 
Ca 160 mil
Vid lunchtid är det tid för avgång mot Sverige. Vi njuter av 
det vackra slovenska och österrikiska landskapet medan våra 
chaufförer lotsar oss säkert norröver mot Rostock, varifrån 
vi seglar till Gedser innan vi beräknas vara tillbaka i Malmö 
ca kl. 17.30. 

ˇ

ˇ

ˇ

PoREC/KRoaTiEn, 10 dagarˇ
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noRRa PolEn, 4 dagar
Missa inte denna härliga resa till Polen. Vi tillbringar en kväll om-
bord på fartyget mellan Karlskrona och Gdynia som har mycket 
att erbjuda. Andra dagen gör vi besök i Trestadsområdet och 
övernattar i den fina staden Gdansk. Vi fortsätter sedan västerut 
och övernattar nästa natt i Stettin. Hemresan går via Rügen och 
Sassnitz-Trelleborg hem till Sverige.

Dag 1 Hemorten – karlskrona
Under eftermiddagen åker vi från våra respektive anslutningsorter 
till Karlskrona, där vi går ombord på färjan som ska ta oss över till 
Gdynia.

Dag 2 gDansk/trestaDsområDet
Dagen börjar med att vi åker från färjeläget i Gdynia mot badorten Sopot, som är Polens sommarhuvudstad. Här 
finns en helt fantastisk badbrygga och en trevlig stadskärna. Här tar reseledare med er på en kortare stadspromenad 
(ingår i resans pris). Härifrån åker vi sedan till Gdansk där vi checkar in på vårt hotell. Eftermiddagen spenderar Ni 
efter eget önskemål, kanske lockar en stadspromenad med vår reseledare (se under “Utflykter och arrangemang”). För 
er som köpt till halvpension väntar gemensam middag på hotellet. 

Dag 3 gDansk - stettin
Idag åker vi västerut mot Stettin och checkar in på vårt fina hotell. Här finns det möjlighet att utforska allt vad staden har 
att erbjuda eller utnyttja spa-avdelningen som ligger vägg i vägg med hotellet. Vi erbjuder också aktiviteter som Ni hittar 
under “Utflykter och arrangemang”.

Dag 4 stettin - rügen - Hemorten
Efter frukost börjar vi vår resa hemåt. På vägen besöker vi den fina staden Stralsund och gör nedslag på Rügen. Innan vi 
åker ombord på båten som tar oss till Trelleborg går det att handla på Bordershopen i Sassnitz. Vi är åter i Helsingborg 
cirka 23.00. 

Norra Polen 

Under denna resa övernattar vi på färjan mellan Karlskrona 
- Gdynia, i Gdansk och i Szczecin. Karlskrona-Gdynia bor vi 
i insides 2-bäddshytter med dusch och toalett. Radisson Blu 
Hotel Gdansk - Dubbelrum med dusch och toalett, , hårfön, 
minibar och säkerhetsbox. Radisson Blu Hotel Szczecin - 
Standard dubbelrum med dusch och toalett, TV, hårfön och 
minibar. Hotellet har också spa och pool, entré ingår inte i 
resans pris.

Valuta under resan: Svenska kronor, Polska Zloty, Euro

Anslutning enligt avresetabell F

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färjeavgifter, vägskatter, reseledare samt övernattning i insides 2-bäddshytt/dubbelrum med frukost och stadspromenad i Sopot och mindre rundtur på Rügen.

UtFlykter & arrangemang
Stadspromenad i Gdansk 1 timme, ca 125 kr

Vår reseledare tar med oss på en promenad i Gdansks centrala delar. Gdansk bär med sig en massa spännande historia, det var här som Andra världskriget bröt ut och det var 
är som fackföreningsrörelse Solidaritet föddes. På promenaden ser vi bland Gröna porten, Stora kranen, Gyllene porten och en massa annat intressant.

Stadsrundtur i Stettin 2 timme, ca 125 kr
Stettin växte fram redan under 800-talet. På rundturen bekantar vi oss med mycket av vad staden har att erbjuda, bland annat Kungsporten som uppfördes under svenskstyret 

i början av 1700-talet.
Rundtur i Stettins hamn 1 timme, ca 150 kr

Vi åker ut i hamnen som haft stor betydelse för staden. Här får Ni se hur stor betydelse som skepps- och varvindustrin har för staden än idag.
Halvpension Kvällsarrangemang, cirka 400 kronor per person

Vi äter gemensamt middag tillsammans på kvällarna (2 middagar).

oldEnbuRG, med Friesland och Holland, 4 dagar
Friesland har mycket vacker natur, det är lugnt och otroligt grönt. Vade-
havsmiljön präglar naturen och den har samma karaktäristiska drag som 
på den danska sidan. Under århundradenas lopp har de speciella livsbet-
ingelserna vid och på vattnet gjort att det bildats en särpräglad kultur i 
regionen, vilken än idag är själva tjusningen med Friesland.

Dag 1 Hemorten–olDenBUrg Ca 55 mil
På morgonen åker vi från våra respektive hemorter söderut via Öresunds-
bron och Rödby-Puttgarden till Tyskland. Från färjeläget åker vi sedan mot 
Oldenburg, på vägen passar vi bland annat Lübeck och Hamburg innan ank-

omst under sen eftermiddag. Vi checkar in antingen på Best Western Hotel Heide eller Hermes Hotel.

Dag 2-3 olDenBUrg oCH De ostFriesiska öarna
Under två dagar kan ni välja på att följa med på våra händelserika utflykter eller på egen hand uppleva Oldenburg.  
Vill ni framför allt uppleva Oldenburg rekommenderar vi centralt belägna Hermes Hotel.

Dag 4 olDenBUrg-Hemorten Ca 55 mil
Idag är det dessvärre dags att säga på återseende till Oldenburg. Vi vänder hemåt på samma vägar som vi åkte ner på.  
Vi stannar för lunch innan vi tar färjan över till Danmark och Öresundsbron till Sverige.

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, bro- och färjeavgifter, reseledare och del i dubbelrum med frukost. 1 middag ingår på Best Western Hotel Heide.  

UtFlykter & arrangemang
Ostfriesiska öarna Lång halvdag, ca 350 kr (ej under julmarknadsresan)
Utflykten måste beställas hemifrån i samband bokningen. Efter frukosten ger vi oss av ut mot havet. Skillnaden mellan ebb och flod är här hela 3 meter! Detta innebär att 
tidtabellen för färjorna ut till öarna inte ligger fast. Till 3 öar har man emellertid muddrat ”rännor” så dit kan man köra enligt fast tidtabell. Vi tar färjan från Bensersiel över 
till Langeoog. Överfarten tar cirka 30 minuter. På kajen möter ett litet tåg som kör oss in till själva huvudorten. Framåt eftermiddagen är vi tillbaka på fastlandet igen och kör 
tillbaka ner till Oldenburg. Missa inte ett besök inne i Oldenburgs mysig stadskärna på eftermiddagen.
Jever, Emden och Holland Heldag, ca 400 kr (ej under julmarknadsresan)
Vi inleder dagen med ett besök i Jever. Mitt i stadens centrum ligger det praktfulla slottet omgivet av en vacker trädgård. Den lilla staden är nog mest känd för sitt goda ljusa öl 
med samma namn. Vi besöker bryggeriet och provsmakar förstås ölet (cirka 2 timmar).Vi fortsätter sedan till hamnstaden Emden. Nu är vi nära gränsen till Holland. Vi möter 
en riktigt trevlig stad med gågator, många små butiker och lockande caféer. Varje tisdag, fredag och lördag (kl. 8–13) året runt är det marknad mitt i centrum. Vi åker härifrån 
mot den holländska gränsen. I den lilla byn Blijham åker vi på en kanaltur och under turen dricker vi eftermiddagskaffe. Under sen eftermiddag är vi tillbaka i Oldenburg.  

Hotel Heide  

• 89 rum • 4 vån 
• Hiss • TV
• Wi-Fi • Spa
• Inomhuspool • Bar
• Off kat: ★★★	 • Restaurang

Tel: 0049 441 8040
Best Western Hotel Heide är ett 3-stjärnigt hotell i Oldenburg med 
bekväma rum. Hotellet ligger ca 2,5 km från stadens centrum.  
En generös frukostbuffé serveras varje morgon i frukostrum-
met. Under sommaren är ölträdgården öppen. 

AVRESA PRIS TIDTABELL
6/5 2995:- F  
21/10 2995:- F

Enkelrumstillägg: 950:-
Barnrabatt: 30%     Barnålder: 12 år

Hermes Hotel  

• 50 rum • 4 vån 
• Hiss • Bastu
• Internet 
• Off kat: ★★★

Tel: 0049 441 77939100

Hermes Hotel är ett 3-stjärnigt hotell vid Oldenburgs central-
station. Hotellet ligger endast 500 meter från centrum. Gratis 
dricka finns i receptionsområdet och på varje våning, det är 
också fritt att utnyttja bastun. Tillgång till Internetuppkoppling 
i varje rum. 

DATUM Pris/Hermes Pris/Heide TIDTABELL 
19/4 3695:- 3195:- A  
10/5 3695:- - A
23/8 - 3195:- A
7/12 3695:- 3195:- B

Enkelrumstillägg: 750:-/Hermes, 550:- Heide
Barnrabatt: 30% Barnålder: 12 år

NYHET!

NYHET!

Centralt hotell
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sPREEwald, 4 dagar

Spreewald är för oss svenskar ett ännu ganska okänt område i gränstrak-
terna mellan Tyskland och Polen. Här kan du åka med flatbottnade båtar 
på kanaler genom vildvuxen skog. Detta är ett magiskt område och tyst-
naden sänker sig runt om oss när vi sätter oss i båtarna. Tack vare de 
många vattenvägarna har befolkning levt av och på vattnet, det har gjort 
att en särpräglad kultur vuxit fram här, blandad med de sorbiska tradi-
tionerna. Vi bor fint på Radisson Blu Hotel i Cottbus som räknas som 
porten till Spreewald. Spreewald är precis lika fint på våren som det är på 
hösten, på våren tar de nyutslagna lövträden emot med sin skira grönska 
och på hösten står skogen i brandfärgad prakt. 

Dag 1 Hemorten – CottBUs Ca 60 mil
Vi lämnar Skåne bakom oss via Öresundsbron. Danmark passeras raskt och färjan från Gedser tar oss till Rostock. 
Under kvällen checkar vi in på Radisson Blu Hotel i Cottbus, ett fint hotell precis vid Centralstationen, som kommer 
att erbjuda er några bekväma övernattningar.  

Dag 2-3 CottBUs / UtFlykter enligt program
Ni har nu två hela dagar på er att följa med på de utflykter som Ni önskar från utflyktsprogrammet eller utforska staden 
Cottbus som brukar kännetecknas som porten till Spreewald. Här kan ni bland annat besöka ett flertal museum eller strosa 
på stan.  

Dag 4 CottBUs - Hemorten Ca 60 mil
Efter frukosten lastar vi bussen och börjar hemfärden. Vi gör uppehåll för lunch innan vi fortsätter till färjeläget i 
Rostock. Hemresa via Rostock-Gedser och Öresundsbron. Beräknad ankomst i Malmö är ca 19.00.

Radisson Blu, cottbus

• 241 rum • 6 vån 
• Hiss • TV
• Dusch/wc • Internet
• Pool • Bastu 
• Restaurang  • Bar
• AC • Gym 
• Off kat: ★★★★

Tel: 0049 355 47610
Ett förstklassigt hotell i centrum strax intill järnvägsstationen.

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.spreewald.de

UtFlykter & arrangemang
Spreewald Heldag, ca 400 kr Efter frukost kör vi till Lübbenau i hjärtat av det UNESCO-klassade Spreewald, där vi tillbringar några timmar på vattnet. Detta skogsområde genom-
korsas av hundratals små floder och kanaler. Här lever en av Europas minoritetsfolkgrupper, de västslaviska sorberna. Här stiger vi ombord på en flatbottnad båt, av lokalbefolkning 
kallad kah n, och i stilla mak glider vi fram på vattnet. Den vackra naturen, det stora antalet sjöfåglar och de små serveringarna som kantar vattenvägarna bidrar till en oförglömlig 
upplevelse. Tillbaka i Lübbenau tillbringar var och en, en stund på egen hand i den rofyllda miljön. Inklusive lunch och båttur. 
Dresden Halvdag, ca 200 kr Idag gör vi ett besök i den fantastiska nygamla staden Dresden som låg i ruiner 1945. Mycket tid och pengar har lagts ner för att återuppbygga staden. 
Runt Brühlsche Terasse och teaterplatz kommer vi att få se imponerande byggnadsverk, bland annat Frauenkirche och Semperoperan. 
Middag samt mindre stadsrundtur i Cottbus Kvällstur, ca 250 kr Följ med på en mindre stadsrundtur i Cottbus. Här kommer vår reseledare att visa er lite av vad staden har att 
erbjuda innan ni äter middag på en trevliga restaurang.  
Utflyktspaket - alla tre utflykterna, 750 kr För att erhålla rabatten måste utflyktspaketet beställas i samband med bokningen av resan. 

AVRESA PRIS TIDTABELL
24/5 2595:- A
12/7 2595:- A 
20/9 2595:- A

Enkelrumstillägg: 550:- 
Barnrabatt: 40%
Barnålder: 15 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500 kr

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare samt övernattning i dubbelrum med frukostbuffé.

bERlin, 4 dagar
Under 4 dagar besöker vi världsmetropolen Berlin, där vi bor 
centralt i gamla Västberlin. Här har Ni allt av det bästa, restau-
ranger, shopping, kultur och nöjen. Berlin är ständigt aktuellt och 
få städer i världen har en så spännande och brokig historia. Efter-
som Berlin är under konstant förändring är staden lika intressant 
för förstagångsbesökaren som för den som väljer att komma till-
baka. Är det första gången Ni är Berlin ska Ni också följa med på 
våra utflykter för att få ut det mesta av Berlin. Hjärtligt välkomna 
och NJUT!  
Dag 1 Hemorten – Berlin Ca 45 mil
Från våra respektive anslutningsorter sätter vi kursen mot Dan-
mark via Öresundsbron, från Danmark tar vi oss sedan med färja 
till Tyskland. Genom Tyskland tar vi oss på snabba motorvägar, 
med uppehåll för bensträckare, till Berlin dit vi kommer under sen 
eftermiddag och checkar in på Hotel Berlin, Berlin (avresa 5/4, 28/7 
och 13/12) eller Abba Hotel, Berlin (17/5).

Dag 2 oCH 3 Berlin
Under två dagar har Ni stora möjligheter att utforska världsmet-
rolpolen Berlin. Följ med reseledaren på våra intressanta utflykter 
eller kanske lockar egna strövtåg genom staden. 
Dag 4 Berlin – Hemorten Ca 45 mil
Efter frukost börjar återresan mot Sverige. Vi sätter kurs norrut 
och gör uppehåll för lunch på egen hand, innan vi tar färjan över 
till Danmark och via Öresundsbron åter når Sverige och Malmö 
ca 19.00

Hotel Berlin

• 701 rum • 8 vån 
• Hiss • Bar
• Restaurang • TV
• Dusch/WC
• Off kat: ★★★★

Tel: 0049-30 2605 2096

Ett modernt och fint hotell i gamla väst. Hotel Berlin var ett 
av de första hotellen som byggdes efter Andra världskriget och 
ligger perfekt beläget i närheten av den stora shoppinggatan 
Ku’damm. Här hittas också europacenter och Kaiser Wilhelms 
Gedächtnis-Kirche. 

AVRESA PRIS TIDTABELL
 5/4 2795:- A/Berlin 
17/5 2995:- A/Abba
26/7 2795:- A/Berlin
13/12 2795:- A/Berlin

Enkelrumstillägg: 1150:- Hotel Berlin / 950:- Hotel Abba
Barnrabatt: 40%   
Barnålder: 12 år  
Barn i föräldrars säng 0-2 år: 500 kr

Hotel Abba

• 214 rum • 6 vån 
• Hiss  • Bar
• Restaurang • TV
• Dusch/WC
• Off kat: ★★★★

Tel: 0049-30 88 71 860

Elegant förstaklasshotell, öppnat 2009, i designstil med 
utmärkt läge nära västra Berlins huvudgata Kurfürstendamm, 
Gedächtniskirche och KaDeWe - europas största varuhus. 
Hotellet är beläget cirka 15 minuters promenad från Berlin 
Zoo. 

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje-/broavgifter, vägskatter, reseledare samt övernattning i del av dubbelrum med frukostbuffé.

UtFlykter & arrangemang
Berlin stadsrundtur. Halvdag, ca 270 kr. Idag tar vår reseledare med oss på en stadsrundtur och visar vad Berlin har att 
erbjuda. Vi får bland annat se Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, Potsdamer Platz, Brandenburger Tor och åker en bit på 
paradgatan Unter den Linden. Vid Nikolaiviertel, där Berlin föddes, stiger vi ombord på en rundtursbåt som tar oss runt 
i de äldsta delarna av Berlin, rundturen med båt tar cirka 1 timma.
Berlin by night. Kvällstur, ca 290 kr. Vi börjar turen med att åka upp i Panorama Punkt och får se området runt Pots-
damer Platz från ovan. Härefter äter vi middag på en trevlig restaurang i Berlin. På vägen hem får vi möjlighet att se 
Berlins kvällsupplysta sevärdheter. Denna utflykt måste beställas hemifrån i samband med bokningen, senast 14 dagar 
innan avresa.
Berlin muren. Halvdag, ca 200 kr. Vi åker Berlinmurens spår. Vi börjar med att besök East Side Gallery som ligger utmed 
Spree, vi promenerar en bit längs med den 1,3 kilometer kvarstående biten av muren som tänks med över 100 målningar. 
Konstnärerna kommer från hela världen och galleriet är världens största galleri under bar himmel. Vi besöker sedan 
Gedenkstätte Berliner Mauer vid Bernauer Strasse, där vi får en guidad rundvisning.
Utflyktspaket - alla tre utflykterna, 690 kr. För att erhålla rabatten måste utflyktspaketet beställas i samband med boknin-
gen av resan.

Centralt hotell

Centralt hotell
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bREmEn, 3 dagar
Bremen är vår egen favoritstad längs med floden Weser. Här händer det alltid något! 
Under våra resor i oktober äger Bremens Freimarkt rum, som är Tysklands äldsta folk-
fest. På de två stora affärsgatorna Obernstrasse och Sögestrasse finns massor av butiker 
och varuhus att bekanta sig med. Det stora, eleganta torget är den gamla hansastadens 
hjärta och här står den berömda Rolandsstatyn och det ståtliga handelshuset Schüt-
ting. Gör också ett besök i den gamla stadsdelen Sch noor, här föddes Bremen. Sch noor 
betyder radband och namnet kommer av att husen ligger likt pärlorna på ett radband. 

Dag 1 Hemorten - Bremen Ca 45 mil
Via våra anslutningsorter och Öresundsbron åker vi över de danska öarna till Rödby. Här 
fortsätter vår resa till Tyskland med färja. Vi når vårt slutmål Bremen och vårt hotell under 
sen eftermiddag.

Dag 2 Bremen
Efter en välsmakande frukost bjuder vi på en gratis stadspromenad med vår reseledare. Resten av dagen kan ägnas åt 
museibesök, shopping och marknaden. Bremen bjuder på små mysiga gränder som är perfekta för att gå och strosa 
på. Ett besök på något café eller ölstuga är att rekommendera. 

Dag 3 Bremen - lüBeCk - Hemorten 
Ca 45 mil
Efter frukost kör vi norrut och gör ett lunchstopp. 
Färden hem går via Puttgarden - Rödby och Öresundsbron. 
Ankomst Malmö ca kl 19.00.

Maritim Hotel 

• 261 rum • 4 vån 
• Hiss 
• Off kat: ★★★

Tel: 0049 421 37890

I hjärtat av staden ligger Maritim Hotel Bremen mycket cen-
tralt. Korta avstånd till turistattraktionerna, såsom Bremen 
stadsmusikanter, det idylliska Schnoorkvarteren.

AVReSA PRIS TIDTABell/HOTell
26/10 2595:- A/Swissotel
2/11 2295:- A/Ibis Centrum/Altstadt 
30/11, 14/12 2395:- B/Maritim 
3/12 2295:- A/Maritim 
Enkelrumstillägg: 650:-   Barn i föräldrars säng 0-6 år: 500:-
Barnrabatt: 30%  Barnålder: 12 år

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare, stadspromenad i Bremen, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. Kan samköras med resor till lübeck eller Hamburg.

UtFlykter & arrangemang
Stadspromenad Gratis Vår reseledare tar oss med på en givande stadspromenad till bl a rådhustorget där den ståtlige Roland står. Vi ser också Bremens stadsmusikanter och får höra 
deras historia. Ett besök i “Sch noorviertel” ingår naturligtvis också i rundturen. Kvällsarrangemang, ca 190 kr Låt dig väl smaka av den goda maten på en av stadens restauranger.
Bremens Freimarkt 19 oktober - 4 november, En av Nordtysklands största festivaler med medeltida traditioner. Det är en god blandning av öltält, gemytliga uteserveringar och 
nöjesfält. Julmarknad 29 november - 23 december

CEllE, 3 dagar
Följ med till Celle, korsvirkesidyllen, ute på Lüneburger heide 
mellan Hamburg och Hannover. Celle tar dig med på en resa till-
baka i tiden med sina mer än 400 korsvirkeshus i stadskärnan. 
Under advent får du uppleva en av de trevligaste julmarknad-
erna, här får du hög julstämning med julpynt, glühwein och god 
mat.

Dag 1 Hemorten-Celle Ca 45 mil
Vår färd går via Öresundsbron och genom Danmark till 
färjeläget i Rödby, härifrån seglar vi till Puttgarden. Vi fortsätter 
längs autobah n med uppehåll för lunch, innan vi ankommer till 
vårt trevliga och centrala Intercity Hotel, mitt i korsvirkesidyllen.

Dag 2 Celle 
Följ med på vår kostnadsfria stadspromenad, för att lära känna Celle lite bättre. Korsvirkeshusen det ena vackrare 
än det andra ligger på rad efter varandra i den förtjusande stadskärnan. Bland stadens sevärdheter bör slottet med 
Tysklands äldsta slottsteater nämnas, Hoppnerhaus, Bomannmuséet, kyrkan och parkerna.

Dag 3 Celle - Hemorten Ca 45 mil
Efter frukost börjar vår färd hemåt. Vi gör uppehåll för lunch innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby. Vi ankom-
mer till Malmö via Öresundsbron, ca kl 19.00.

AVRESA PRIS TIDTABELL
30/11 2295:- B 
7/12 2295:- B 
10/12 2195:- A 
Enkelrumstillägg: 550:-   Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500:-
EJ 3-4 bäddsrum!

Hotell Intercity

• 121 rum • 4 vån
• Dusch/wc • TV
• AC  • Bar
• Restaurang • Hiss
• Off kat: ★★★ 

Tel: 0049-51412000
Ett smakfullt mellanklasshotell, som ligger mitt i Celles affärs-
centrum.  OBS ej 3-4-bäddsrum!

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro

Internet: www.tyskland-info.com   www.celle.de

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare, övernattning i dubbelrum med frukostbuffé och stadspromenad. Resan kan samköras med lübeck eller Hamburg.

UtFlykter & arrangemang
Stadspromenad Gratis Följ med vår reseledare på en stadsrundtur. Kvällsarrangemang ca 200 kr Låt dig väl smaka av den goda maten på en mysig restaurang med eget bryggeri 
utanför Celle. Julmarknad Öppen från den första adventshelgen till dagarna innan jul.

HambuRG, 3 dagar “på egen hand”
I Hamburg finns allt för en trevlig kortsemester, lugnet runt Alster sjöarna, 
den stora affärsgatan Mönckenbergstrasse och det livliga kvällslivet. Under 
julmarknadsveckorna finns det ett flertal julmarknader att välja emellan.

Dag 1 Hemorten - HamBUrg Ca 35 mil
Via våra anslutningsorter och Malmö tar vi bron till Danmark och fortsätter 
över de danska öarna till Rödby. Därifrån går vår resa till Tyskland med färja 
till Puttgarden. Vi når vårt slutmål Hamburg och vårt hotell under eftermid-
dagen.

Dag 2 HamBUrg ”på egen HanD” Ingen guide under vistelsen.

Dag 3 HamBUrg - lüBeCk - Hemorten Ca 35 mil
För den morgonpigge lockar kanske “Fischmarkt” som är en blandning av 
blomster- och prylmarknad. Marknaden är igång varje söndag morgon mellan 
06.00-10.00. Under förmiddagen rullar vi norrut och gör uppehåll för lunch. 
Färden hem går via Puttgarden - Rödby och Öresundsbron. Ankomst Malmö 
ca kl 19.00.

Hotell Ibis Alster

• 165 rum • 5 vån
• Dusch/wc • TV
• Restaurang  • Bar
• Telefon • Hiss
• Off kat: ★★ • AC

Tel: 0049-402 48290
Utmärkt mellanklasshotell med perfekt läge mellan Alstersjön 
och järnvägsstationen. Stort plus för det centrala läget, ca 500 
meter till stationen.

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.hamburg-tourism.de  www.tyskland-info.com

AVRESA PRIS TIDTABELL
30/11 2395:- B 
7/12 2395:- B 
10/12 2195:- A 

Enkelrumstillägg: 850:-
Barnrabatt: 50%    Barnålder: 12 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500:-

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare (dock ej under vistelsen i Hamburg), övernattning i dubbelrum 

och frukostbuffé. Resan kan samköras med våra resor till Bremen.
UtFlykter & arrangemang

Julmarknad Hamburgs julmarknad är öppen från första adventshelgen till dagarna innan jul. 

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.tyskland-info.com   www.bremen.de

Swissôtel  

• 230 rum • 5 vån 
• Restaurang • Hiss
• Dusch/WC • AC
• Minibar 
• Off kat: ★★★★★

Tel: 0049 421 620000
Ett lyxhotell som ligger mitt mellan centralstationen och råd-
husplatsen. 

Hotell- och prisinformation över Ibis Hotel Centrum 
och Altstadt se www.resteamet.se

Centralt hotell

Centralt hotell

Centralt hotell

Centralt hotell
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lübECK, 3 dagar “på egen hand”
Med sin lättillgängliga gamla stadskärna som ligger på en 
ö, har Hansestaden massor att erbjuda sina besökare året 
runt. Här finns massor av kultur, bra shopping, läckra res-
tauranger och cafeér. Stadens stolthet är marsipanbageriet 
Niedereggers, som har ett spännande skyltfönster. Från 
slutet av november har staden en mycket livlig och trevlig 
julmarknad.

Dag 1 Hemorten - lüBeCk Ca 30 mil
Via våra anslutningsorter och Malmö tar vi bron till Dan-
mark och fortsätter över de danska öarna till Rödby. Efter en 
timmes överfart är vi i Puttgarden. Strax efter lunch kommer 
vi till Lübeck, där Ni spenderar er tid på egen hand.  

Dag 2 lüBeCk meD omgivning
Idag blir det en heldag till att utforska Hansans huvudstad, Lübeck. Här finns många butiker, mysiga caféer och 
trevliga restauranger.

Dag 3 lüBeCk - Hemorten Ca 30 mil
Under eftermiddagen lämnar vi Lübeck. Hemfärden går via Puttgarden - Rödby och Öresundsbron tillbaka till 
Sverige. Ankomst Malmö ca 19.00.

Hotell Scandic

• 158 rum • 5 vån
• Dusch/wc • Hiss
• Restaurang • Telefon
• Pool • Bastu
• Off kat: ★★★★ • Bar

Tel: 0049-451 15040
Ett förstklassigt hotell beläget i centrala Lübeck. 

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.tyskland-info.com   www.luebeck.de

AVRESA PRIS TIDTABELL
26/10, 2/11 2195:- A 
30/11, 14/12 2795:- B 
3/12 2595:- A 

Enkelrumstillägg: 950:-
Barnrabatt: 40%    Barnålder: 12 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500:-

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare dock inte i lübeck, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé.

Resan kan samköras med Celle, Wismar eller  Schwerin.
UtFlykter & arrangemang

Lübecks julmarknad är öppen från 19 november till dagarna innan jul. 

RosToCK, 3 dagar “på egen hand”
Rostock är en Hansastad med gemyt och flotta byggnader, som vittnar om en enorm 
rikedom under Hansatiden. Här finns trendiga butiker och varuhus samt trevliga 
serveringar och restauranger. Välkomna till en av Östersjökustens verkliga pärlor. 
Dag 1 Hemorten - rostoCk Ca 20 mil
Tidig morgon börjar vi vår tur med en resa över Öresundsbron till Danmark. Vi rullar 
vidare genom Danmark till Gedser, där vi tar färjan över till Rostock. Vi bor mitt i cen-
trala Rostock endast ett stenkast från den härliga gågatan Kröpeliner Strasse. Ankomst 
till Rostock under eftermiddagen.

Dag 2 rostoCk på egen HanD Ingen guide under vistelsen då bussen 
oftast inte blir kvar i Rostock. 

Dag 3 rostoCk - Hemorten Ca 20 mil Vi vänder tillbaka till Malmö 
med Gedserfärjan och Öresundsbron. Ankomst Malmö ca 19.00.

Penta Hotel

• 150 rum • 5 vån
• TV/Telefon • Dusch/wc
• Bar • AC 
• Restaurang • Hiss
• Off kat ★★★★   

Tel: 0049-381 49700
Ett förstklassigt hotell mitt i centrum  precis intill gågatan. 
www.pentahotels.com

Radisson Blu

• 121 rum • 5 vån
• TV/Telefon • Dusch/wc
• Bar • Restaurang
• Off kat ★★★★	 • Hiss
   

Tel: 0049 381 4973555
Modernt hotell med stort wellnesscenter centralt i Rostock 
nära shoppingstråket Kröpeliner Strasse. Hotellet ligger vackert 
beläget med utsikt från vissa rum över hamnen. Hotellet ligger 
endast ett stenkast till gågatan och julmarknaden.

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.tyskland-info.com   www.rostock.de

Hotell- och prisinformation över Steigenberger Hotel Sonne 
se www.resteamet.se

AVRESA BLU  PRIS TIDT.
30/11 2295:- B 
7/12 2295:- B

Enkelrumstillägg: 650:- 
Barnrabatt: 30%  Barnålder: 12 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500 kr

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter samt övernattning i dubbelrum med frukostbuffé. 

Kan samköras med Schwerin eller Wismar. 
UtFlykter & arrangemang

Den populära julmarknaden i Rostock har öppet mellan 25 november till dagarna innan jul. 

sCHwERin, 3 dagar
Välkomna till huvudstaden i delstaten Mecklenburg-Vorpommern som är sjöar-
nas och skogarnas stad. Här ligger alla historiska och kulturella skatter inbäddade i 
ett förtjusande landskap bara en dryg timmes färd från Rostock och Lübeck. På en 
ö i Schwerinersee, Tysklands fjärde största sjö, ligger sagoslottet Schloss Schwerin. 
Dessutom erbjuder staden utmärkt shopping och trevliga restauranger.
Dag 1 Hemorten – sCHwerin Ca 30 mil

Vi rullar från våra anslutningsorter till Malmö för att ta Öresundsbron över till Danmark och vidare till Tyskland. Vi ankom-
mer till mysiga Schwerin under eftermiddagen och checkar in på vårt centrala InterCity Hotel Schwerin. Till gågatan är det 
bara cirka 5 minuters promenad och till det stora köpcentret Slossparkcenter med över 100 butiker är det inte mycket längre. 
Dag 2 sCHwerin
Efter en härlig frukost på hotellet är det tid för att ge sig ut i charmiga Schwerin. Följ med på vår gratis guidade stad-
spromenad med vår reseledare innan du börjar botanisera bland alla trevliga butiker och sevärdheter på egen hand.
Dag 3 sCHwerin – Hemorten Ca 30 mil
På förmiddagen börjar vi vår färd hemåt. Via färjan från Tyskland når vi Danmark och sätter kursen mot Öresunds-
bron. Ankomst Malmö ca 19.00.

AVRESA PRIS TIDTABELL
6/4, 3/12, 10/12 2095:- A 
23/11 1995:- A 
30/11, 7/12, 14/12 2195:- B
Enkelrumstillägg: 550:- Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500 kr

Hotell  Intercity

• 180 rum • 6 vån
• Dusch/wc • TV
• Hiss • Telefon
• Restaurang • Bar
• Off kat: ★★★ • Minibar

Tel: 0049-38559500
Ett centralt mellanklasshotell beläget vid järnvägsstationen 
i Schwerin. Ett spårvagnskort som är giltligt inom Schwerin 
delas ut vid ankomsten, om så önskas. OBS ej 3/4-bäddsrum!!

Valuta under resan: Svenska kronor och Euro
Internet: www.tyskland-info.com  www.schwerin.de 

UtFlykter & arrangemang
Stadspromemad Ingår i resans pris.  Schwerin är en stad som är som tagen ur sagovärlden. Följ med vår reseledare på en promenad till fots bland Schwerins vackra 

korsvirkeshus, paradhus och slottet, som ger staden dess speciella karaktär.  Kvällsarrangemang Kväll, ca 190 kr Låt dig väl smaka av den goda maten på en av stadens 
restauranger. Båttur på Schweriner See ca 2 timmar, ca 140 kr (ej under julmarknadsresorna) Vi gör en lunchutflykt på Schweriner See där vi bland annat åker runt den 

lilla ön Kaninchenwerde och besöker den lilla sjön Heidensee norr om Schwerin. Vi får också en mycket fin utsikt över slottet från sjösidan. 
Ombord finns det möjlighet att fika (ingår inte i utflyktens pris).

AVRESA PENTA  PRIS TIDT.
6/4, 3/12, 10/12 1995:- A
23/11 2495:-, inkl halvp A
30/11, 7/12, 14/12 2695:-, inkl halvp B

Enkelrumstillägg: 850:- 
Barnrabatt: 40%  Barnålder: 12 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500 kr

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, färje/broavgifter, vägskatter, reseledare, stadspromenad i Schwerin, övernattning i dubbelrum och frukostbuffé. 

Resan kan samköras med Rostock eller Lübeck.

Centralt hotell

Centralt hotell

AVR. SONNE  PRIS TIDT.
30/11 2595:- B
7/12 2595:- B
14/12 2595:- B
1 middagsbuffé på hotellet ingår i priset
Enkelrumstillägg: 650:- 
Barnrabatt: 30%  Barnålder: 12 år
Barn i föräldrars säng 0-3 år: 500 kr

Centralt hotell

Centralt hotell
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dalslandsKanal med bohuslän, 3 dagar
Följ med på denna resa till Västergötland, Dalsland och 
Bohuslän. Vi gör en resa på Dalslands kanal från Bengts-
fors till Håverud. På vår väg norrut passar vi också på att 
göra nerslag i Västergötland och på hemvägen besöker 
vi Bohuslän där beskådas hällristningarna i Vitlycke och 
besöker akvarellmuseet på Tjörn.  

Dag 1 Hemorten – BengtsFors 
Ca 40 mil
På morgonen åker vi från våra respektive hemorter. Det 
första stoppet blir förmiddagskaffe innan vi fortsätter till 
Hedared och Sveriges enda kvarstående stavkyrka. Här får 
vi en guidad visning av kyrkan. Vi äter lunch innan eller 
efter besöket i kyrkan. På eftermiddagen kör vi sedan upp 
till Bengtsfors och Hotell Dahlia. Vi äter middag tillsam-
mans på hotellet.  

Dag 2 DalslanD
efter frukost på hotellet går vi på M/S Dalslandia i Bengt-
fors, båten tar oss på vackra vattenvägar till Håverud. Om-
bord äter vi lunch. Framme i Håverud besöker vi kanal-
museet där vi får en guidad visning. Vi fortsätter sedan 
till Hantverkshuset i Upperud, där man kan hitta ett av 
Sveriges största och mest välsorterade utbud av konsthant-
verk, hemslöjd, kläder, antikviteter och mycket annat. Det 
blir också eftermiddagskaffe på ångbåtsbryggan. På kväl-
len äter vi en god middag på restaurang. 

Dag 3 BengtsFors – vitlyCke – tjörn – 
Hemorten Ca 45 mil
På förmiddagen börjar vår resa hemåt. Vi kör rakt västerut 
mot kusten och Vitlycke. I Vitlycke kommer vår lokalguide 
ombord på bussen. På vägen ut till Litslebyristningen berättar 
guiden om världsarvet och vad museet har att erbjuda i form 
av utställningar med mera. Väl på plats får ni en fördjupad 
guidning in i hällristningarnas och bronsålderns förtrollande 
värld. Litslebyhällen har gjorts lättillgänglig för besökare. 
Det är kort avstånd mellan bussparkering och ristning samt 
ramper för rollatorer och rullstolar. Efter visningen blir det 
lunch innan vi åker vidare söderut. Vi åker inom Tjörn där vi 
besöker akvarellmuseet och dricker eftermiddagskaffe. Häri-
från tar vi oss sedan åter hemåt med stopp för bensträckare. 
Vi är åter i Helsingborg ca 20.00. 

Hotell Dalia

• 41 rum • 3 vån 
• Hiss • Pool
• Restaurang • Wi-Fi
• Off kat: ★★★

Tel: 0531-727 00
Detta hotell har utsikt över sjön Lelång i idylliska Dalsland och 
ligger bara 30 meter från Bengtsfors järnvägsstation. 

GöTEboRG, 2 dagar
Det är alltid mycket på gång i Göteborg vad det gäller 
utställningar, mässor, teater, musikal och andra arrange-
mang. Här finns mysiga restauranger, caféer och bra 
shopping. Under vår resa i april står Göteborg i vårskrud 
och i november lockar julmarknaden på Liseberg. 

Dag 1 Hemorten - göteBorg 
Ca 25 mil
Från våra avreseorter sätter vi kursen norrut mot Göte-
borg. Vi ankommer vid lunchtid, sen har Ni Göteborg till 
ert förfogande. Se våra utflyktstips för inspiration. Vi bor 
på Scandic Crown.  

Dag 2 göteBorg - Hemorten 
Ca 25 mil
Frukost på hotellet samt lite tid för shopping innan vi sät-
ter kursen söderut. Vi åker från Göteborg ca 14.00.

Scandic crown

• 338 rum • 8 vån 
• Hiss • TV
• Telefon • Minibar
• Relaxavdelning • lekrum
• Off kat: ★★★

Tel: 031-751 4300
Ett förstklassigt centralt hotell, beläget strax intill central-
stationen. 

vaD som ingår i resans pris
Bussresa samt övernattning i dubbelrum med frukostpension. 

Kan eventuellt köras med mindre buss, då utan WC.

UtFlyktstips 
Paddan (endast resan i april) 50 minuter

Under 20 broar och ut i hamnen. Den klassiska rundturen med Paddanbåtarna visar upp det vackra Göteborg från 
vattnet. Gå ombord mitt i city vid Kungsportsplatsen och upplev den gamla vallgraven och kanalerna ifrån 1600-talet 

och historien kring stadens uppbyggnad och försvar.
Lisebergs julmarknad (endast resan i november) 

Besök Lisebergs populärar julmarknad som normalt håller öppet från mitten av november till den 23 december.

AVRESA PRIS TIDTABELL
18/5 2995:- D – 1 timme 
20/7 3295:- D – 1 timme
28/9 2995:- D – 1 timme
Enkelrumstillägg: 300:- 
Barnrabatt: 30%    Barnålder: 12 år

AVRESA PRIS TIDTABELL
28/4 995:- D + 2 tim
24/11 995:- D + 2 tim
Enkelrumstillägg: 250:- 
Barnrabatt: 30%  
Barnålder: 12 år

Foto: Vitelycke Museum Foto: Göran Assner

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, reseledare, övernattning i dubbelrum med 
helpension samt 1 extra lunch, förmiddagskaffe dag 

1, eftermiddagskaffe dag 2 och 3 samt utflykter enligt 
program..

UtFlykter & arrangemang
Alla utflykter och arrangemang ingår i resans pris 

enligt program. 

NYHET!

NYHET! Centralt hotell
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HyTTsill och luffaredag, 2 dagar
När glasblåsarna går hem dukas lång-
borden upp i de småländska glashy-
ttorna. Kocken har stekt saltsill i 
kylröret där glaset tidigare på dagen 
långsamt fått svalna. Han bär fram 
plåtar med knaperstekt fläsk, ister-
band, bakad potatis och äkta smålän-
dsk ostkaka. Och i glasen skummar 
källarsval öl. Det brukar inte dröja 
många minuter innan allsång och 
snapsvisor på nytt får temperaturen 
att stiga i hyttan. Hyttsillskvällarna har 
sitt ursprung från tiden då glashyttan 
också var en samlingspunkt. Här träf-
fades arbetskamraterna efter jobbet, 
jägare från skogarna runt omkring 
och luffarna förstås, Nu är det vi som 
är inbjudna att ta plats vid långborden.

Dag 1 Hemorten-kalmar Ca 30 mil
På morgonen lämnar vi våra respektive hemortern och sätter kurs österut. På vägen till Kalmar stannar vi för att äta 
lunch. Vi kommer till vårt hotell på eftermiddagen, i god tid för lite vila och klädbyte innan vi åker till Målerås, där 
hyttsillen väntar på oss. Här får Ni förutom hyttsillen även musikunderhållning av trubadur, present, glasblåsning och 
berättelse om glasbrukets och luffarnas historia. 
Hyttsillsmenyn: 2 sorters sill, 1 varm sill, bakad potatis, knaperstekt fläsk, isterband, kotlettrad, aromsmör, lingon, 
ostkaka och kaffe samt läsk och lättöl.
Dag 2 kalmar-BoDa-HelsingBorg Ca 35 mil
Efter frukost fortsätter dagen med ett besök hos Hönsalottas luffarmuseum i Boda. Här blir vi mottagna av Hönsalotta 
och Snacke-Per, som berättar mer och mindre sanna historier om den fattigaste perioden i FattigSverige. Det blir 
också bus och jäkelskap innan vi äter luffarlandgång och dricker svagdricka. Vi besöker också glasmuseet. Från Boda 
styr vi bussen hemåt. Vid Huseby gör vi stopp för busskaffe och kaka. Vi räknar med att vara tillbaka i Helsingborg 
ca 20.00

calmar Stadshotell

• 126 rum • 4 vån
• Hiss • TV
• Dusch/WC
• Off kat: ★★★ 

Tel: 0480-49 69 00
Mitt i centrala Kalmar, vid Stortorget, ligger Calmar Stadshotell. 
Här finns det moderna hotellet med historisk charm i anrika 
byggnader. 

Internet:
www.profilhotels.se/calmarstadshotell
www.hyttsillmaleras.se
www.luffarmuseum.se

AVRESA PRIS TIDTABELL
28/4 1995:- G  
26/5 1995:- G
25/8 1995:- G
6/10 1995:- G
Enkelrumstillägg: 250:-
Barnrabatt: 30%   Barnålder: 12 år

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, reseledare, 1 övernattning i dubbelrum med frukost och hyttsill (trubadur och glasblåsning), lunch dag 1 

och besöket på luffarmuseet dag 2 med entréer och luffarlandgång med svagdricka samt busskaffe med mazarin.
UtFlykter & arrangemang

Alla utflykter och arrangemang ingår i resans pris enligt program.

TRandansEn, med gårdarna runt sjön, 2 dagar

Följ med oss på en resa genom södra Sverige. På vår resa får vi uppleva kultur- och naturskatter som landskapen 
vi reser genom kan vara stolta över. Vi gör nerslag i Birigt Sparres underbara värld runt Åsunden, vi ser tranorna 
dansa sin alldeles egna dans och gör ett besök flera hundra år tillbaka i tiden när vi besöker Gudhems kloster. Nat-
ten spenderar vi på Scandic Billingen vid centralstationen i Skövde.

Dag 1 Hemorten – kviBille – UlriCeHamn – skövDe
Från våra respektive avreseorter sätter vi kurs mot vårt första stopp som blir Kvibille Gästivaregård, där vi dricker vårt 
förmiddagskaffe. När vi dämpat kaffesuget fortsätter färden på E6:an och passerar orterna Falkenberg och Varberg in-
nan vi svänger av inåt landet mot Ulricehamn. Vi gör ett stopp för bensträckare i Horred. I Ulricehamn möter vi upp 
vår lokalguide som tar oss med runt den underbara sjön Åsunden. Ödena och äventyren runt sjön har Birgit Sparre 
skildrat i sin romansvit ”Gårdarna runt sjön”. Tillbaka i Ulricehamn åker vi den sista biten mot vårt hotell i Skövde, 
Scandic Billingen, där vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 2 skövDe – tranDansen – gUDHem – Falköping – Hemorten
Vi börjar med tidig frukost innan vi beger oss mot Hornborgasjön och Trandansen, där vi förhoppningsvis får se tra-
norna äta och dansa på fälten. Här finns utmärkta utsiktspunkter, informationsbyggnad med tranutställning, turist-
information och souvenirförsäljning. I bussen finns värmande busskaffe med litet tilltugg. Efter besöket hos tranorna 
åker vi till Gudhems kloster där vi får en guidad tur. Härifrån åker vi mot Falbygdens Ost som dukat upp med sin 
Ostbuffé till oss. Färden hem går via Jönköping och E4:an, på vägen stannar vi på lämpligt ställe för eftermiddagskaffe 
och är åter i våra respektive hemorter under kvällen, ankomst till Helsingborg ca 19.30. 

Scandic Billingen 

• 107 rum •3 vån
• Dusch/WC • TV
• Restaurang • Bar
• Off kat: ★★★★ • Telefon
	
 
Tel: 0500 74 50 00
Detta traditionella hotell i 
Skövde byggdes år 1888 och 
har ett bekvämt läge bredvid 
järnvägsstationen, på pro-
menadavstånd från Skövdes 
centrum. 

AVRESA PRIS TIDTABELL
31/3 1995:- D – 1 timme
14/4 1995:- D – 1 timme
Enkelrumstillägg: 300:-
Barnrabatt: 50%    Barnålder: 12 år

vaD som ingår i resans pris
Bussresa, reseledare, utflykter enligt program, förmid-
dagskaffe dag 1, lunch dag 1 och 2, eftermiddagskaffe 

dag 1 och 2, middag på hotellet dag 1, kaffe från bussen 
med liten kaka dag 2 samt övernattning i del av dub-

belrum med frukost.
UtFlykter oCH arrangemang

Alla utflykter och arrangemang ingår i resans pris 
enligt program.

NYHET!

Centralt hotell

Centralt hotell
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daGsTuRER
Arlövsrevyn 2012
Missa inte årets skrattfest med Kent Nilsson, Jennie Rosengren, Siw 
Malmkvist, Anders Aldgård, Magnus Kviske och Håkan Brink.
Välkomna på revy!

Vad som ingår i resans pris
Bussresa, revybiljett samt räksmörgås 
och kaffe antingen i pausen eller 
efter föreställningen.

Pris: 700 kr
Datum: 26/2, 3/3, 10/3
Tabell: Ring!
Internet: www.arlovsrevyn.se

Heiligenhafen
Följ med till shoppingparadiset Heiligenhafen (ca 2 timmars uppe-
håll). Där har ni möjlighet att besöka Fleggaard, Calles, Aldi och 
Famila. Efter att ha handlat billiga varor i köpcenterna väntar färjor 
med god mat och dryck. Åter i Helsingborg ca 19.30. 

I resans pris ingår: Bussresa, vägskatter och färjebiljetter.
Pris: 400 kr
Datum: 6/3, 3/4, 15/5, 12/6, 5/7, 11/9, 9/10, 14/11, 8/121
Tabell: 1
Internet: www.fleggaard.dk    www.calle.dk 

OBS! Chauffören har rätt att avvisa personer med större mängder 
alkohol/tobak! Max 40 kg/person. Bagagekärror/vagnar undanbedes!!

Bordershopen i Puttgarden 
Handla till låga priser i Bordershopen i Puttgarden. Inköpstiden ligger 
på ca 2 timmar. Efter ”kundvagnsrallyt” kan det vara skönt att slappna av 
på färjan. Under ner och uppresan gör vi en kort paus. (gäller när vi åker 
via bron). Åter i Helsingborg ca 19.30. Åter i Malmö ca 18.30.

I resans pris ingår: Bussresa, vägskatter och bro/färjebiljetter.
Pris: 380 kr
Datum via färjan:  23/2, 17/3, 11/4, 24/4, 8/5, 22/5, 29/5, 5/6, 24/7, 
28/8, 25/9, 6/11, 24/11, 6/12
Datum via bron: 25/1, 27/3, 18/4, 19/6, 28/6, 17/7, 16/8, 18/9, 25/10, 
20/11, 27/11, 13/12
Tabell: 1 (via färjan) 3 (via bron)
Internet: www.border-shop.dk 

OBS! Chauffören har rätt att avvisa personer med större mängder 
alkohol/tobak! Max 40 kg/person. Bagagekärror/vagnar undanbedes!!

Svenska Mässan i Göteborg
Vi åker upp till Göteborg och besöker en av nedanstående mässor. Vi 
stannar här ca 5 timmar. På vägen upp och ner stannar vi i Björkäng för 
en bensträckare samt för tillfälle till fika. Åter i Helsingborg ca 19.30

I resans pris ingår: Bussresa och entré till mässan.
Internet:  www.svenskamassan.se
Mässa:    Datum:  Pris:   Tabell: 
På två hjul/MC mässa  28/1 400 kr 2
Bok och biblioteksmässan  29/9 400 kr 2

Gavnö Slott
Via färjan Helsingborg-Helsingör når vi Danmark. Vi gör stopp i 
Naestved där tid ges på egen hand. Här kan vi bl.a se Danmarks äldsta 
rådhus, som staden stoltserar med. Lunchen intar vi på en av de trev-
liga danska krogarna. Vi åker vidare till Gavnö slott för att titta på den 
stora slottsparken med tulpaner i olika färger och former. Ett besök på 
slottet eller i fjärilsparken rekommenderas också. Vidare färd hemåt via 
färjan till Helsingborg, ankomst ca 19.00.

I resans pris ingår: Bussresa, färjebiljetter, vägskatter, 2-rätters 
lunch, eftermiddagskaffe från bussen och entré till Gavnö slott.
Pris: 650 kr  Datum: 10/5 Tabell: 1   
Internet: www.gavnoe.dk

Burg
Följ med till shoppingparadiset i Burg. Här besöker vi Scan Shop/
Nielsens Discount (1 ½ timmes uppehåll). Innan vi tar färjan hemåt 
passar vi på att göra ett stopp vid Bordershopen i Puttgarden. (1 
timmes uppehåll), här finns tid för ytterliggare inköp. Åter i Helsing-
borg ca 19.30 

I resans pris ingår: Bussresa, vägskatter och färjebiljetter.
Pris: 340 kr
Datum: 20/3, 2/5, 31/7, 16/10      Tabell: 1
Internet: www.nielsensdiscount.de  

OBS! Chauffören har rätt att avvisa personer med större mängder 
alkohol/tobak! Max 40 kg/person. Bagagekärror/vagnar undanbedes!!

Äpplemarknad i Kivik
äpplemarknaden är en stor folkfest där olika programpunkter avlöser 
varandra. Provsmakning, tävlingar, äppelkonst och underhållning av 
kända artister. Vi börjar vår resa på för-
middagen och stannar för lunch innan vi 
når Kivik. Då vi beundrat den gigantiska 
äppletavlan och sett dagens final, sker 
återresan. Åter i Helsingborg ca 19.00.

I resans pris ingår: Bussresa, entré och 
lunch.
Pris: 520 kr   Datum: 30/9  
Tabell: 4 + 2 timmar

Internet: www.applemarknaden.se

Shopping i Ullared
Vi besöker Gekås i Ullared och får möjlighet till fördelaktiga inköp. Vi 
har ca 5 timmar till förfogande för shopping. Under upp och nerresan 
gör vi en kort paus. Åter i Helsingborg ca 17.00. 

I resans pris ingår: Bussresa 
Pris: 190 kr
Datum: 21/2, 13/3, 22/3, 4/4, 17/4, 2/5, 7/8, 21/8, 6/9, 19/9, 4/10, 
18/10, 30/10, 13/11, 22/11, 29/11, 6/12
Tabell: 2
Internet: www.gekas.se
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daGsTuRER
Snapphanetur
Denna dag ägnar vi åt Skånes frihetskämpar på 1600-talet och deras öden och äventyr. Med vår guide tar vi oss igenom de täta göingaskogarna och 
besöker några av tidens kvarlämnade minnesmärken. 

Vi lämnar våra anslutningsorter bakom oss kör österut mot Göinge. I Tyringe svänger vi av söderut mot Matteröd och Brönnestad. Vi åker förbi byarnas 
kyrkor som bär en del historia från Snapphanarnas tid. Härifrån på små vägar tar vi oss till Hovdala slott, som var hårt ansatt under krigen på 1600-talet. 
Här blir vi serverade förmiddagskaffe innan våra två fantastiska guider tar emot oss och visar runt i den Ehrenborgska våningen och berättar slottets 
historia. Från Hässleholm styr vi kosan mot lunchen och sen vidare norrut på småvägar. Under eftermiddagen besöker vi Sporrakulla gård och vi åker 
en bit på Ryavägen som band ihop Småland med Skåne. Vi åker självklart också förbi Lönsboda och Loshult. På vägen söderut mot eftermiddagskaffet 
utanför Vinslöv, passerar vi Hönjarumsskans, den enda svenska befästningen som friskyttarna själva lyckades inta under Skånska kriget. Åter hemma 
under kvällen.

I resans pris ingår: Bussresa, guide, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, lokalguide och entréer enligt program. 
Pris: 625 kr    Datum: 5/5, 18/8
Tabell: 4 
Internet: www.hassleholm.se/hovdalaslott

Julmarknad på Liseberg
Liseberg har förvandlats till ett sagolandskap med en gnistrande isbana, 
drygt 20 pirriga åkattraktioner, 500 julgranar och ett par miljoner jule-
ljus. Här finns också en av de största julmarknaderna med hantverkare 
från hela Norden. Kort sagt här finns julen! Vi stannar här ca 4 timmar. 
Åter i Helsingborg ca 22.00

I resans pris ingår: Bussresa och entré till Liseberg
Pris: 400 kr 
Datum: 29/11
Tabell: 2 + 5 tim 
Internet: www.liseberg.se 

Julmarknad på Huseby
Följ med oss och besök den traditionella julmässan i Huseby. Här 
finner ni Smålands största julmässa samt drygt 150 av landets skick-
ligaste hantverkare (ca 4 timmars uppehåll). Vår julbuffé intar vi på 
värdshuset Stallet inne på Huseby. Vi gör även ett stopp för förmid-
dagskaffe. Åter i Helsingborg ca 18.30.

I resans pris ingår: Bussresa, förmiddagskaffe, julbuffé, inkl dryck 
och entré till julmarknaden.
Pris: 600 kr 
Datum: 13/11 (ej förmiddagskaffe)
Tabell: 4 + 3 tim

Pris: 640 kr 
Datum: 15/11
Tabell: 4
Internet: www.husebybruk.se

Södra Halland
Upptäck de sydligaste delarna av Halland på denna dagstur.
Idag sätter vi av mot vårt grannlandskap Halland. Vi håller oss i de sö-
dra delarna och börjar dagen med ett besök i Laholm där vi möts upp 
av lokalguide som visar runt oss i de centrala delarna. Härifrån kör vi 
ut till havet och äter lunch på Skummeslövstrand pensionat. Mätta och 
belåtna besöker vi Skottorps keramik, här får vi en kort indroduktion 
av verksamheten och vi får också se på när de arbetar. Vi avslutar da-
gen på Skottorps slott, där vi börjar med en visning på slottet innan vi 
besöker mejeriet och dricker eftermiddagskaffe i norra flygeln. Härefter 
åker vi hemåt och är åter i Helsingborg ca 18.00.

I resans pris ingår: Bussresa, lunch med måltidsdryck samt kaffe, 
eftermiddagskaffe, lokalguide i Laholm samt på Skottorpsslott
Pris: 590 kr 
Datum: 3/5, 15/8
Tabell: ring

Slottstur i Skåne
Under denna dagstur får du se några av Skånes många slott. Vi börjar 
dock dagen med de som arbetade för slotten, statarna. Vi åker från 
våra respektive hemorten på morgonen och sätter kurs söderut. Da-
gen börjar med ett besök på statarmuseet söder om Bara, först blir det 
förmiddagskaffe och sen får vi en guidad visning. Efter detta besök 
klättrar vi på samhällsstegen. Precis efter statarmuseet stannar vi till 
utanför Torups slott, innan vi åker vidare till Svaneholm där vi äter 
lunch. Om man så önskar går det fortfarande att för den ringa sum-
man av 30 svenska kronor bli delägare i slottet och således också bli 
slottsherre eller fru! Mätta och belåtna åker vi vidare till Krageholm, 
vi passerar Marvinsholm på vägen. På Krageholm tar Fritz Piper emot 
oss och visar runt oss på slottet. Via de tre andra Sjöslotten (Bellinga, 
Snogeholm och Sövdeborg) åker vi till eftermiddagskaffet hos Sjöbo 
kaffestuga. På vägen hem tar vi några omvägar förbi ett par slott. Vi är 
åter hemma ca 19.00.

I resans pris ingår: Bussresa, guide, förmiddagskaffe, lunch inklusive 
måltidsdryck kaffe med slottets bakverk, eftermiddagskaffe samt 
lokalguide på statarmuseet och Krageholm.
Pris: 750 kr 
Datum: 16/5, 9/8     Tabell: ring
Internet: www.svaneholm.se   www.statarmuseet.com
www.krageholm.se    www.snogeholmslott.se
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anslUtningsHotell
Vi kan erbjuda övernattning på Hotell Klip-
pan. Kontakta oss för prisuppgift.

Bagage
Ofta behöver man mindre bagage än man tror, 
välj med omsorg. Varje resenär är skyldig att 
själv se till att allt eget bagage lastas in och ur 
bussen vid respektive på- och avstigning. 1 res-
väska och 1 handbagage per person dock högst 
30 kg. Detta p g a säkerhets- och utrymmesskäl. 

BarnraBatt
Barn upp till 12-15 år i extrabädd erhåller 
rabatt med 2 fullt betalande, dock kan åldern 
variera. Se under respektive hotellfakta/pris-
lista. Generellt gäller att barn mellan 0-12 år 
erhåller 50% rabatt på våra utflykter. För ut-
flykter med mat-, biljett- och eller inträde kan 
andra rabattåldrar gälla. 

Betalning/Biljett 
Vi sänder ut bekräftelse och inbetalningskort 
till Er. Anmälningsavgiften (avdrages från slut-
betalningen) 400:- + ev. avbeställningsskydd 
skall vara betald senast 10 dagar efter utskick. 
Slutbetalning + ev. enkelrumstillägg skall 
vara gjord senast 14 dagar före avresa. Efter 
fullgjord betalning fungerar bekräftelsen som 
biljett. Vid teaterresor är anmälningsavgiften 
normalt 500-750 kr/pers. Vid avbokning av 
teaterresa återbetalas inte anmälningsavgiften.

Boka tiDigt raBatt
Vi erbjuder 400 kronor per vuxen på alla resor 
med pris över 4000 kronor. På resor med pris 
över 2000 kronor är “boka tidigt”-rabatten 200 
kronor per vuxen. Gäller vid bokning tom 
20120205. Kan ej kombineras med andra ra-
batter t ex barn- eller grupprabatt. Kan dock 
kombineras med internetrabatt. 

BUssen
Resorna genomförs med moderna långfärds-
bussar utrustade med bl a fällbara stolar, bord, 
fotstöd, läslampa och frisklufts uttag vid varje 
plats. På bussarna finns även klimatanläggn-
ing, WC, video, kyl och kaffekokare. Alla våra 
bussar är miljögodkända samt har bälten på 
alla platser. Vid våra dagsturer kan dock trans-
porten ske med andra bussar. 

Frivilligt avBeställnings-
skyDD
Ni kan gardera Er mot eventuell akut sjukdom 
som drabbar er, medresenär, maka/make, 

sambo, barn eller nära anhörig genom att i 
samband med anmälningsavgiften inbetala 
100:-/pers. Om resans pris överstiger 2000:- är 
avbeställningsskyddet 150:-. Kan Ni ej medföl-
ja på resan återbetalas hela den inbetalda sum-
man med undantag av expeditionsavgift och 
avbeställningsskydd. Sjukdom SKALL styrkas 
av ojävig läkare och läkarundersökningen skall 
ske snarast möjligt, dock senast avresedagen. 

genomFöranDe av resa
Resor ur detta program kan inställas om an-
mälda deltagare understiger 25 personer. Med-
delande om ev. inställd resa lämnas minst 14 
dagar före avresa. Vid våra dagsresor lämnas 
besked minst 3 dagar före avresa. Vid våra 
utflykter är minsta antalet 10 personer, detta 
gäller dock ej när vi anlitar lokala bussbolag.

grUppraBatt
Vi erbjuder förmånliga grupprabatter om ni 
är fler än 10 personer. Den 11:e personen erb-
juds 50% rabatt eller 21:a personen en friplats. 
Dessa rabatter kan ej kombineras med andra 
rabatter t.ex. barn, internet eller boka tidigt 
rabatter. Vid grupprabatt skall en gruppledare 
utses som ansvarar för hela bokningen samt 
betalning. 

internetraBatt
Vi erbjuder 100 kr rabatt/vuxen på alla resor 
med pris över 1500 kr som bokas via Internet. 

moms
Alla priser inkluderar EU momsen.

omBokning
Vid ändring av inkvartering eller anslutning 
debiteras en ombokningsavgift på 200 kr/
bokning.

pass
För resor utanför Norden erfordras pass. För 
svenska medborgare behövs ej visum till något 
av våra resmål. Glöm ej att i god tid kontrollera 
sista giltighetsdagen för passet. Passet skall 
förvaras lättåtkomligt i handbagaget.

plats i BUssen
Boka tidigt. Större chans finns då att Ni får 
just den plats Ni vill ha. Vid hemresan på 
våra direktresor sköter reseledaren på plats 
placeringen i bussen pga. att många resenärer 
stannar 2 eller 3 veckor. De som bokat sin resa 

först har förtur om det är många som vill ha 
samma plats. Resenärer med anlag för åksjuka 
kan därför inte garanteras plats längst fram på 
hemresorna. Vi förbehåller oss rätten att i ens-
taka fall ändra platsnummer från det som angi-
vits på bokningsbekräftelsen. 

prisänDringar oCH tryCkFel
Förbehåll om valutaändringar och andra 
pålagor utanför vår kontroll. Dessa regleras 
enligt Allmänna villkor. Priserna i detta pro-
gram är räknade efter valutakursen 20111201. 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel som 
uppkommit vid tryck av detta program. An-
givna datum och öppettider för julmarknad, 
långlördag m.m. är lämnade av respektive 
stads turistbyrå. Vi reserverar oss för att av-
vikelser kan förekomma. 

reseFörsäkring
Kan köpas i samband med din bokning. Vi är 
återförsäljare av Europeiska reseförsäkringar. 

resegaranti
Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga 
resor i detta program är ResTeamet Klippan 
AB. Vi har hos Kammarkollegiet ställt den 
garanti resegarantilagen fastställt, vilket in-
nebär att våra resenärer har det skydd och de 
rättigheter bestämmelserna kräver. 

resenärer meD speCiella 
BeHov
Önskemål om speciell mat skall meddelas vid 
bokning. även eventuella handikapp skall 
meddelas så att vi kan hjälpa till vid val av resa. 
Dessa önskemål skall alltid finnas med på er 
resebekräftelse.

restplatser
I de fall då vi har lediga platser strax före avresa 
kan det hända att vi erbjuder rabatterade resor 
s k restplatser. Tänk dock på att vissa resor 
snabbt blir fullbokade. Inkvarteringen blir 
enkel, oftast på logi som inte ingår i det ordi-
narie programmet. Alla rum är med dusch/wc 
på rummet om inget annat anges. En ospec-
ifiserad resa väljer du bara om du nöjer dig 
med “tak över huvudet” på något av resmålens 
enklaste hotell/lägenheter. Frukost består i 
allmänhet av smör, bröd, marmelad kaffe/tee 
(kontinental frukost). Gå gärna in på vår hem-
sida och klicka på restplatser.

rUm
Enkelrummens standard är, trots pristillägg, 
ibland lägre än på dubbelrummen. Tillägget är 
en avgift för att ensam få disponera ett rum. 
Undantagsvis kan dubbelrummen vara kom-
birum eller med “grand-lit”, vilket innebär att 
två personer erhåller en extra bred säng med 
gemensamma sängkläder. Önskas del i dub-
belrum måste enkelrumstillägg betalas i sam-
band med bokningen av resan. Om lämplig 
rumskamrat kan hittas bland medresenärerna 
återbetalas enkelrumstillägget. 3-4 bädds rum-
men är oftast dubbelrum med 1-2 extra bäd-
dar. Tänk på att extrabäddar i första hand är 
avsedda för barn. 

tUll/Bagageövervikt
Chauffören har rätt att avvisa personer med 
större mängder alkohol och tobak. 

Utresa/Hemresa
Vi förbehåller oss rätten att ändra ut/hemresan 
till Helsingborg-Helsingör, Rödby-Puttgarden 
och Gedser-Rostock.

öppet köp
Med öppet köp har du 10 dagar på dig att byta 
eller avbeställa resan utan att det kostar något. 
Förutsättningen är att du avbeställer resan 
inom 10 dagar från bokningsdagen och att det 
då är minst 30 dagar kvar till avresan. Vi er-
bjuder öppet köp på alla resor tom 20120205.
(Gäller ej teaterresor)

vår egen HotellBeDömning
Detta är vår egen bedömning av respektive 
hotell i förhållande till andra hotellen på 
resmålet. Ett Spanienhotell jämförs således 
med normal standard på hotellen på resmålet 
och inte med svensk hotellstandard.

Bra att veta

= Hög klass

= God mellanklass

= Mellanklass

= Enkel mellanklass

= Enkelt hotell

anslUtningstaBell

* Endast anslutning på våra resor till Spanien och Kroatien, samt våra resor under julmarknadshelgerna i Tyskland.
viktig inFormation!
Tiderna anger avgångstid från respektive ort. Vi rekommenderar er att infinna Er ca 10 min före avgångstiden. Om buss eller taxi ej kommit 15 min efter avgångstid ring 
vårt journummer 0706-519025. Detta nummer är endast bemannat vid anslutningar, annars ring vårt ordinarie nummer 0435-10001. Observera att ovanstående tider är 
preliminära. Vid ev ändring står korrekt tid på er resebekräftelse. Vid hemkomst kör vanligtvis bussarna via Helsingborg innan de kör vidare mot Kristianstad. 

 Halmstad, Eurostop *   05.00   05.10   07.10    --    --   --   --   300 kr                
 Mellbystrand,  3 laxar *   05.20   05.30   07.30    --    --   --   --   270 kr                     
 Höör, Järnvägsstationen    --   06.30    --    --    --   --   --                 
 Eslöv, Föreningstorget    --   07.00    --    --    --   --   --            

 avreseort   a   B   C   D  e  F  g pris   1   2   3   4 
 Kristianstad,  Järnvägsstationen   04.00   05.30   06.10   05.50   02.30   17.00   11.30  -- -- -- --   
 Önnestad,  Pendlarparkeringen   04.10   05.40   06.20   06.00   02.40   16.50   11.20  -- --   -- --   
 Vinslöv, fd Uno X   04.20   05.50   06.30   06.10   02.50   16.40   11.10  -- --   -- --   
 Hässleholm,  Ringcentralen/Shell   04.30   06.00   06.40   06.20   03.00   16.30   11.00  -- -- -- 09.00 
 Tyringe, Ivars Kiosk   04.40   05.00   06.50   06.30   03.10   16.20   10.50  -- -- -- 08.50
 Perstorp, Hotellet   04.55   05.10   07.05   06.40   03.20   16.10   10.40  06.10   06.45 --   08.40
 Klippan, Torget/Gästis   05.10   05.25   07.20   06.55   03.35   15.55   10.25  06.25   07.00   06.25   08.25 
 Kvidinge, fd banken   05.20   05.30   07.30   07.00   03.45   15.45   10.15  06.30   07.05   06.30   08.20
 Åstorp, fd Folkets Hus   05.30   05.40   07.40   07.10   03.55   15.35   10.05  06.40   07.15   06.40   08.10
 Ängelholm, Polishuset   05.50   06.00   08.00   08.00   04.15   14.45   09.15  07.00   08.00   07.00   07.20
 Helsingborg, Hamntorget   06.15   06.25   08.25   07.30   04.40   14.20   08.50  07.25   07.35 --   07.50 
 Helsingborg, Tretorns Parkering   --   --   --   --   --   --   --  07.35 -- -- --   
 Helsingborg, Södra infarten Statoil   --   --   --   --   --   --   --  -- --   07.25 --   
 Glumslöv, Milstolpen   06.30   06.40   08.40   07.15   04.55   14.05   08.35  -- -- -- --   
 Landskrona, Nya Järnvägsstationen   06.50   07.00   09.00   07.00   05.15   13.45   08.15  -- -- 07.55 --   
 Löddeköpinge, Center Syd/Shell   07.10   07.20   09.20   06.40   05.35   13.25   07.55  -- -- -- --   
 Lund, Shell, västra infarten vid hotell Ibis   07.30   07.30   09.40   06.20   05.55   13.05   07.35  -- -- -- --   
 Lund, Västra infarten samåkningsplatsen E6   --   --   --   --   --   --   --  -- --   08.20   --   
 Malmö, Drottningtorget   07.50   07.50   10.00   06.00   06.15   12.45   07.15  -- -- -- -- 
 Malmö, Svågertorp Jvg   08.05   08.05   10.15   05.45   06.30   --   --  -- -- -- --   
 Malmö, Lockarp Shell   --   --   --   --   --   --   --  -- --   08.50 --   
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Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens 
Riksförbund/BR har träffat överenskommelse om 
Allmänna villkor för paketresor med den lydelse som 
framgår av texten i detta dokument. ändringarna i 
Allmänna villkor för paketresor gäller för resor som 
säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 ok-
tober 2002. Kursiverad stil är Resteamet Klippan AB:s 
särskilda resevillkor.

1. avtalet
1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad 
denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret 
gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras 
av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är 
part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma 
sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer 
är bindande för denne. En arrangör får dock ändra 
uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal träf-
fats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt för-
behåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren 
och om resenären tydligt informeras om ändringarna. 
Programmet gäller med reservation för ändringar och 
tryckfel.

1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om 
frågor av betydelse för resenären som sammanhänger 
med avtalet.

1.4 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang 
ingår i avtalet endast om den sålts eller marknads-
förts tillsammans med huvudarrangemanget för ett 
gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna 
till varandra. Anslutning från hållplatser angivna vid 
respektive resa ingår i resans pris.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören 
skriftligen har bekräftat resenärens beställning och 
resenären inom avtalad tid betalt överenskommen 
anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Ar-
rangören skall bekräfta resenärens beställning utan 
dröjsmål. Avtalet är bindande så snart muntlig eller 
skriftlig beställning är gjord.

2. Betalning av priset För resan
2.1 Resenären skall betala resans pris senast vid den 
tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans 
pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte an-
nat särskilt överenskommits. För Resteamet gäller att 
slutbetalningen skall vara oss tillhanda 14 dagar innan 
avresa.

2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut 
en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmäln-
ingsavgiften skall vara skälig i förhållande till resans 
pris och omständigheterna i övrigt. För Resteamet 
är den ordinarie anmälningsavgiften 400 kr/pers. Vid 
teaterresor är anmälningsavgiften normalt 700 kr/pers. 
Vid avbokning av teaterresa återbetalas inte anmälning-
savgiften.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet 
med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och 
behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte 
detta är oskäligt. 

3. resenärens rätt till avBeställ-
ning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt föl-
jande.
- Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte 
inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
- Avbeställningskostnaden är alltid lägst 200 kronor 
per resenär.

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avre-
san skall resenären erlägga 5 % av resans pris. För 
Resteamet är denna kostnad 300 kr/pers. Vid avbokning 
av teaterresa återbetalas inte anmälningsavgiften.

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidi-
gare än 14 dagar före avresan skall resenären erlägga 
15 % av resans pris. För Resteamet är denna kostnad 
lägst 500 kr/pers.

3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar, men tidig-
are än 24 timmar före avresan skall resenären erlägga 
50 % av resans pris.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avre-
san skall resenären betala hela resans pris.

3.1.5 För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, 
färjetransport och inkvartering i stuga eller lägenhet) 
gäller att resenären skall betala hela resans pris vid 
avbeställning senare än 30 dagar före avresan. Vid 
avbeställning dessförinnan gäller punkt 3.1.1.

3.2 Resenär som har träffat avtal om avbeställn-
ingsskydd har rätt att avbeställa resan, enligt följande. 
Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte 
inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. 
Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären 
inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställn-
ingsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan 
i fall som anges i punkt 3.2.2 - 3.2.4 avbeställas utan 

annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår 
av arrangörens katalog eller broschyr. Expedition-
savgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock 
högst 200 kronor. För Resteamet är denna expedition-
savgift 200 kr/pers. Kostnaden för Resteamet avbeställ-
ningsskydd är 100 kr/pers, överstiger resans pris 2000 kr 
är avbeställningsskyddet 150 kr/pers.

3.2.2 Avbeställning får ske om resenären eller dennes 
make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/
makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigan-
de led eller syskon eller person med vilken resenären 
gemensamt beställt resan före avresan men efter det att 
avtalet blivit bindande för resenären enligt punkt 1.5 
drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstill-
stånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan 
art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drab-
bar resenären efter det att avtalet blivit bindande enligt 
punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande kara-
ktär för resenären att det inte är rimligt att kräva att 
resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte 
ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till 
eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan 
ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken re-
senären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa 
med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är 
oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den 
andra personens sällskap.

3.2.5 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering 
med annan resenär/andra resenärer som avbeställt re-
san med stöd av punkterna 3.2.2. - 3.2.4 skall erhålla 
inkvartering av samma standard som enligt avtalet på 
avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägen-
het som är storleksmässigt anpassad till kvarstående 
antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan 
inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen 
ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för 
resenären.

3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som 
möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkom-
mit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt 
sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg.

3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i kata-
log, broschyr eller i färdhandlingarna. Avbeställning 
skall omgående ske muntligt och vid flerdagarsresor 
även skriftligt.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har 
tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock 
senast 14 dagar efter avbeställningen.

3.5 Vid ändring av anslutning eller inkvarteringsalter-
nativ senare än 30 dagar före avresa debiterar Resteamet 
resenären med 200 kronor/bokning i expeditionsavgift.

4. resenärens rätt att överlåta 
avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som upp-
fyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant 
villkor kan t ex vara att transportföretag eller annan 
som arrangören har anlitat enligt gällande regler skall 
godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före 
avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om 
överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvär-
varen solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller 
återförsäljaren för vad som återstår att betala för resan 
och för extra kostnader, dock högst 200 kronor, som 
kan uppkomma på grund av överlåtelsen. För Resteam-
et är denna kostnad 200 kr/pers.

5. arrangörens änDringar Före 
avresan oCH inställanDe av 
resan
5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren.
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens 
nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att 
detta får ske. Reserveras för ändringar i programmet. 
Priset kan höjas till följd av valutakursändringar, än-
drade flygpriser och ändrade skatter, tullar och andra 
allmänna avgifter. Priserna är räknade på valutakurs-
dag 2011-12-01, vid ändring räknas kusen mot slut-
kursen denna dag.

5.2 Resenärens rätt att frånträda avtalet.
Resenären får frånträda avtalet, om arrangören 
förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han 
åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse 
för resenären. Resenären får också frånträda avtalet 
om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. 
Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill 
ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta resenären 
snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att 
frånträda avtalet enligt första stycket. Resenären skall 
inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäl-
jaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, 
förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

5.3 Resenärens rätt till ersättningsresa.
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 5.2 har han 
rätt till en annan paketresa som är av likvärdig eller 
högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren 
kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre 

ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskill-
naden. Avstår resenären från sin rätt till ersättning-
sresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, skall han 
snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. 
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller 
också om arrangören ställer in resan utan att resenären 
är skuld till det.

5.4 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens instäl-
lande av resan.
I sådana fall som avses i punkt 5.3 har resenären rätt till 
skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till 
skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan 
föreligger inte om arrangören visar:
Att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal 
anmält sig till resan och resenären senast 14 dagar före 
avresan skriftligen underrättats om att resan ställts in 
(vid resor med en varaktighet av högst 5 dagar gäller 
att resenären skall underrättas senast 10 dagar före 
avresan), inställande av resa meddelas muntligen, 
vid 1-dagarsresor senast 2 dagar före avresan, vid 2-3 
dagars resor senast 7 dagar före och vid längre resor 
skriftligen senast 14 dagar före avresan, eller Att resan 
inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför 
arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde 
förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars 
följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit 
eller övervunnit. Beror det på någon som arrangören 
har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri 
från skadeståndskrav enligt första stycket 2 endast om 
också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den 
bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hän-
förlig till någon annan i ett tidigare led.

5.5 ändring av priset
Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att 
avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får 
arrangören höja priset för resan med ett belopp som 
motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. ändringar i transportkostnader, eller
2. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende 
tjänster som ingår i resan, eller
3. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens 
kostnader för resan.
Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenä-
rens andel av den kostnadsökning som arrangören 
drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att 
denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 
-3 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 
2 ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset 
höjas med samma belopp. Om resenären så begär är 
researrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen 
beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 3 ovan före-
ligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kronor. 
Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den 
avtalade avresedagen. Arrangören skall så snart som 
möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. 
Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader 
tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, 
av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kost-
nadsminskning enligt 1 och 3 ovan skall priset sänkas 
endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kronor.

5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda 
avtalet vid ingripande händelser m.m.
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda 
avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande 
för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av 
resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträf-
far katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan 
ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans 
genomförande eller förhållandena på resmålet vid 
den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda 
om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan 
angivits skall sakkunniga svenska eller internationella 
myndigheter rådfrågas. 

6. arrangörens änDringar eFter 
avresan, Fel oCH Brister.
6.1 Uteblivna prestationer.
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjän-
sterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna 
lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad 
för resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ord-
nas eller avvisar resenären på godtagbara grunder så-
dana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, 
utan extra kostnad för resenären tillhandahålla likvär-
dig transport tillbaka till platsen för avresan eller till 
någon annan ort som resenären godkänner. Innebär 
en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket 
en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, 
berättigad till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Andra fel och brister
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som 
anges i 6.1 har resenären rätt till prisavdrag och 
skadestånd, om felet inte beror på honom. Resenären 
har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att 
felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll 
som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat 
med när avtalet ingicks och vars följder denne inte 
heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, 
är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra 
stycket om också den som han har anlitat skulle vara 
fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet 
beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har 
sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller 
tredje stycket skall arrangören genast ge resenären den 
hjälp som behövs.

6.3 Skadeståndets omfattning.
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar förutom 
ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för 
personskada och sakskada. Skador som omfattas av 
bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen 
(1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen 
(1985:193) om internationell järnvägstrafik ersätts en-
ligt nämnda lagar i deras lydelse då skadan inträffade 
i stället för enligt dessa villkor. Arrangören är dock 
alltid skyldig att ersätta resenären för vad denne har 
rätt att fordra enligt de nämnda lagarna. Det åligger 
resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

6.4 Resteamet förbehåller sig rätten att ställa in utflyk-
ter/arrangemang då förutsättningarna för dessa förän-
drats så väsäntligt att de inte längre går att genomföra.

7. reklamation oCH avHjälpanDe
7.1 Resenären får inte åberopa fel i vad han har rätt att 
fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid 
efter det att han märkt eller bort märka felet under-
rättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta 
bör om möjligt ske på resmålet. Reklamation skall ske 
direkt utan dröjsmål till färdledaren på resan.

7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om 
arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vård-
slöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obe-
fogade, skall arrangören eller dennes lokale repre-
sentant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig 
lösning. 

8. resenärens ansvar UnDer 
resan
8.1 Arrangörens anvisningar m.m.
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans 
genomförande som lämnas av reseledaren eller av 
annan person som arrangören anlitar. Resenären är 
skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för 
resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så 
att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären 
på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören 
häva avtalet.

8.2 Resenärens ansvar för skada.
Resenären är ansvarig för skada som denne vållar ar-
rangören genom försummelse, t ex genom att inte följa 
lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger re-
senären att ersätta skada som är lagligen grundad gen-
temot någon som arrangören anlitar för att medverka 
vid resans genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser m.m.
Innan avtal sluts skall arrangören eller återförsäljaren 
på lämpligt sätt informera resenären om sådana häl-
sobestämmelser som blir tillämpliga under resan 
samt, i den mån det har betydelse för resenären, om 
vad som gäller i fråga om pass och visum för med-
borgare i stater inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet. Resenären är dock själv ansvarig för 
att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genom-
förande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vac-
cinationer, försäkring. Resenären är själv ansvarig för 
alla kostnader som uppkommer på grund av brister i 
nämnda formaliteter, t ex hemtransport i följd av av-
saknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig 
information från arrangören eller återförsäljaren. är 
resenär ej svensk medborgare skall detta anmälas vid 
bokningstillfället.

8.4 Avvikande från arrangemanget.
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker 
från arrangemanget är skyldig att meddela detta till 
arrangören eller till dennes representant. Resenären 
skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven 
återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter 
om hemresan.

9. tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen 
eller tillämpningen av avtalet genom förhandlin-
gar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas 
av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän 
domstol. Konsumentverket/KO har träffat överens-
kommelse om ovanstående villkor med följande bran-
schförbund: Svenska Bussbranschens Riksförbund 
Rese- och Turistindustrin i Sverige, RTS Föreningen 
Svenska Bilresearrangörer Nätverket Svensk Turism 
(utom punkten om antal tillgängliga platser vid an-
nonsering i dagspress). 

pressläggning
Denna katalog är presslagd den 1 december 2011. 
Samtliga pris och faktauppgifter är baserade på up-
pgifter som var tillgängliga vid pressläggning. Vi re-
serverar oss för eventuella tryckfel samt ändringar som 
vi tvingats göra efter pressläggning. Angivna datum 
och öppettider för julmarknad, långlördag m.m. är 
lämnade av respektive stads turistbyrå.

arrangör enligt resegarantilagen för 
samtliga resor i denna katalog är:
ResTeamet Klippan AB
Box 166, 264 22 KLIPPAN
Orgnr: 556578-1787
Tel: 0435-10001
Fax: 0435-12501

allmänna oCH särskilDa resevillkor För paketresor



ResTeamet Klippan AB
Järnvägsstationen
www.resteamet.se
Tel. 0435-100 01
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www.scandlines.se

Ta en skön paus på vägen.
Sjöväg är genväg. Scandlines ger dig en skön paus på vägen, oavsett om du åker via Helsingborg till Danmark eller längre söderut,  
eller via Trelleborg till Tyskland. Färjorna är både en bra genväg på resan och en plats för avkoppling, god mat och shopping.

Välkommen ombord och trevlig resa!

Välj  
sjövägen till Danmark och  kontinenten

För offert/reseförslag: Tel. 0435-100 01 • 040-12 10 01
info@resteamet.se • www.resteamet.se

Ordinarie öppettider: 
Mån 08.45-18.00      
Tis-Fre 08.45-16.15
Lör-Sön Stängt

Öppettider 9/1 – 5/2: 
Mån-fre 08.45-18.00
Lördag Stängt
Söndag 10.00-12.00

Öppettider 15/6-15/8: 
Mån 08.45-18.00
Tis-tors 08.45-16.15
Fre 08.00-12.00
Lör-Sön Stängt

Hos oss bokar Ni enkelt allt från 
er jordenruntresa till tågbiljetten till Stockholm.

Välkomna in till oss på ResTeamet!

Moderna turistbussar från 16 till 57 personer

Boka er buss 
hos oss 

till firmafesten, 
konferens-, skol-, 

eller föreningsresan.


