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 Välkommen till Vänerbuss
 

Här finner du ett späckat program med resor för alla!

Vi på Vänerbuss har tillsammans skräddarsytt vårt program. 
Tillsammans har vi många år i branchen med olika specialiteter. 

Vi skräddarsyr även resor för 
föreningar, företag och grupper efter önskemål.

             Vår specialitet är resor för Handikapp grupper, 
då två av våra turistbussar är utrustade med HK lift. 
Vi kan även erbjuda vår nya konferensbuss eller vår

lyxiga lilla buss.

Vid bokning 6 veckor före avresa 
bjuder vi på avbeställningskyddet.

Reservation för ändringar och tryckfel.

Kom ihåg att du alltid har fri parkering 
hos oss  

Glöm ej pass eller Nationellt Id kort 
på alla utlandsresor

Välkommen ombord

    
 Bästa present tipset: Presentkort



Mässor
STOCKHOLM Linje11

Antik & Syfestivalen 20/2
Allt för sjön 5/3

Sportfiskemässan 19/3
Nordiska Trädgårdar 23/4

Hundmässa 3/12
GÖTEBORG Linje 9

Båtmässan 6/2
Bokmässan 24/9 Obs endast buss

ÖREBRO Linje 11
Din Trädgård 19/3

Travel & Taste mässa 13



Mälarkryssning
Populära utflyktsmål 

Lunchkryssning med hantverk
Från Torshälla tar vi en båttur med M/S 
Sjösaga alt M/S Havsörnen som också är 
anpassad för rörelsehindrade till det vackra 
Västerås.Under färden guidar kaptenen om 
det vi passerar, flera öar med bofasta, 
öppningsbara broar och unik natur. 
Ombord äter vi lunch. Vi ankomst till Väs-
terås sätter vi oss i bussen för vidare färd till 
hantverkshuset i Ramnäs. En plats för spän-
nande upplevelser, levande hantverk och 
nya bekantskaper. I Hantverkshuset finns 
tre hantverksföretag  Smedja Levay, Ramnäs 
Krukmakeri samt MABE SkinnFasoner. 
Vi fortsätter vår färd till Plantmarknaden i 
Lindesberg där vi dricker kaffe och kanske 
får med en och annan blomma.

Lunchkryssning med Skultuna
Vi åker från hemorten för att uppleva en 
skärgårdskryssning med M/S Havsörnen 
alt M/S Sjösaga. Under tiden äter vi lunch 
ombord medan kapten guidar oss mellan 
kobbar och skär. 
Vi ankomst till Västerås fortsätter vår färd 
till Skultuna mässingsbruk med outlet. Här 
får vi en guidad visning av bruket och tid för 
shopping i fabriksbutikerna. Efter en sevärd 
och fin tur beger vi oss mot hemorten. Vi 
stannar för fika vid Åsby Trädgård. Här finns 
även tid för inköp av blommor m.m 

23/5
Pris 595:-
Buss
Busskaffe på förmiddagen
Guidad båtresa på Mälaren
Lunch ombord besök  i Hantverkshu-
set och på plantmarknad 
L5 & 11

8/6
Pris 595:-
Bussresa 
Busskaffe på förmiddagen
Guidad båtresa på Mälaren
Lunch ombord
Visning av Västmanlands länsmu-
seum och konstmuseum. Besök på 
Skultuna mässingsbruk inkl. vising
Innan hemresa gör vi ett besök på 
Åsby trädgård
Linje 5 & 11



25/2, 25/3, 8/4, 22/4, 6/5, 
3/6, 12/8, 30/9, 7/10, 
21/10, 28/10, 11/11, 
25/11, 2/12, 9/12 
Karlstad - Väse - 
Ölme - Kristinehamn - 
Bäckhammar - Nybble 
- Gullspång

1/3, 22/3, 19/4, 17/5, 31/5, 
16/8, 13/9, 20/9, 4/10, 

18/10, 1/11, 22/11, 6/12

Pris: 300:-
I priset ingår:
•Bussresa i modern turistbuss
Betalning på bussen efter bokning.

Linje12

Ullared
Sveriges populäraste utflyktsmål 

Gekås Ullared är mer än ett varuhus. 
Vi är Sveriges största utflyktsmål och ett 
härligt shoppingparadis för alla som gillar att 
handla fyndasmart!
Här hittar du allt till hemmet som får
plats i en buss och varje år kommer över      4 
miljoner människor hit för att uppleva detta.

Vi startar på morgonen så ni får god tid
på Er att handla. Vi garanterar minst
5 ½ timmes shopping tid i
shoppingparadiset Ullareds alla butiker
såsom Gekås, Granngården,
Factory Outlet, Glasögonfabriken,
Skokanonen, MQ Outlet, med mera.
På resan stannar vi vid Rasta i Vårgårda för 
rast på både dit och hemväg.

Askersund 
med båttur på Vättern inkl. lunch

Pris 1425:-
20-22/3
I priset ingår:Buss
2 nätter del i dubbelrum på Globe hotell 
i Stockholm inkl. frukost. 

Enkelrumstilägg 500:-

1/6, 8/8
Pris 595:-

I priset ingår:

Bussresa, förmiddags fika, båtresa inkl. 
lunch

Anslutning från
Karlstad, Väse, Kristinehamn, Karlskoga, 
Degerfors

Guidning på Lerbäcks hembygdsgård, 
ett 1800-tals museum som är unikt då 
detta är 1 av 9 platser i Sverige där kyrka,  
gästgiveri, sockenstuga, kommunalhus 
och hembygdsgård är placerade i samma 
område. Innan guidningen så bjuds det på 
kaffe och ostsmörgås i en underbar miljö.
(Lerbäck ligger i Södra Närke. 1,5 mil norr 
om Askersund)

Avgång från Askersund med  
M/S Wettervik, nu står lunchen  
uppdukad till era gäster och Wettervik stävar 
ut mot Vätterns norra skärgård som består av 
ca. 250 st öar, kobbar och skär.
Lunchen består av inkokt Vätternlax, hollan-
daisesås, potatis, grönsaker, smör, bröd, läsk/
lättöl, kaffe och kaka, för de som inte tycker 
om fisk serveras panerad fläsknoisette. 14:00 
Ankomst Askersund. Tid på egen hand i 
Askersund.



Sköna Söndag
Unna Dig och din kropp en dag i Loka Brunn

På denna resa åker vi utan barn

21/2, 20/3, 24/4, 22/5, 
28/8, 25/9, 23/10, 20/11 
Pris: 795:-
 I priset ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	Lunch	 inkl.	 dryck,	 efterrätt	 o	 kaffe						
11.45--12.30
	•	Frukt,	vatten,	Badrock,	tofflor
	 •Tillgång	till	vattensalongen	med	bad,										
					bastur	samt	gym.
Tillägg:
	 •	Massage	o	Behandlingar	
	 	 bokas	direkt	med	Loka									
				Broschyr	bifogas	vid	bokning								

Linje	5	(ej	örebro)	
Linje	6

Vår succé forsätter även i år. Följ med oss en 
söndag till Loka Brunn. Vi åker på morgo-
nen och börjar dagen på Loka Brunn med en 
fantastisk god lunchbuffe Nu styr vi stegen 
mot Vattensalongen här finner du en unik 
SPA-upplevelse i form av bad, bastu, golfhall 
och gym. Du badar i poolerna, ute och inne 
eller njuter i den varma bubbel poolen. Vill 
man kan man köpa ett glas vin eller något 
annat i cafét. Här bjuds det på olika frukter, 
vatten och hälsote, för de som önskar.

När vi nu är här så har vi chansen att avnjuta 
allehanda underbara behandlingar för HELA 
kroppen fram till 16.30. Dessa bokar man 
själv efter smak och tycke. Rekommenderas 
att boka några dagar innan man kommer. Vi 
kan lova att man känner sej som en ny männ-
iska efter en dag på Loka. Både med bad 
och behandlingar är en dag på Loka mycket 
givande. Det finns mycket att se och uppleva 
på anrika Loka Brunn. 

Bohuslän
Strömstad

En promenad på det vackra området med-
byggnader och historia som sträcker sej långt 
bak i tiden och är vackert beläget vid sjön 
känns uppfriskande för själen. Loka Brunn 
är ett av Europas tre museer som berättar om 
svenska kurorter och brunnarnas historia. 

26/4, 14/6 

Pris: 580:-
I priset ingår 
Bussresa,	 busskaffe	 med	 fralla,	
lunch,	 Besök	 Göksäter,	 Malö,	
Faltö	 med	 besök	 i	 Flinks	 
Handelsbod,	Färja	Lysekil.

Tillägg	
Entré	med	guid	Havets	hus	130:-
Linje	1	(enligt	lista	t.o.m	Götene)

Vi stannar på trevlig rastplats efter vägen för 
kaffe och fralla.

Vårt första besök gör vi på Göksäters 
shoppingcenter.Bohusläns motsvarighet till  
Ullared heter Göksäter, som är ett stort varu-
hus på Orust. Varuhuset är inte lika stort 
eller känt som Gekås men faktum är att detta 
varuhus har bedrivit handel ända sedan 
1866. Själva ytan på varuhuset är över 5500 
kvadratmeter och här finns allt från 
leksaker, köksredskap, verktyg, tyger, kläder, 
skor, samt mattor och blommor. 
På säsongstorget säljer man dessutom säsongs-
betonade, billiga varor. Under sommaren 
kan man till exempel hitta spolarvätska, grill-
briketter och utemöbler. I likhet med Ullared 
handlar det om billiga varor.

Efter några timmars shopping åker vi vidare 
för att äta lunch hos Handelsman Flink

Därefter avresa över natursköna Malö och 
Flatön. Vi forsätter med färja över till Lysekil.
Där vi kan besöka Havets hus med  
dess akvarier eller också flanera runt i den 
mysiga Västkuststaden.

Efter en trevlig dag vänder vi tillbaka genom 
Dalsland mot hemorten.



Dalslands kanal

15/6, 18/7
Pris: 595:-

I priset ingår:
Buss resa
Båtresa inkl. lunch

  
 
Linje 7

Avesa enligt bekräftelse.

Vi kliver ombord på vår kanalbåt i Håverud, 
för att njuta av en tre timmar lång båtresa 
genom den vackra kanalen. Ombord äter vi 
en god lunch och beundrar utsikten 
Vid ankomst till Dalslånged står bussen 
och väntar på oss för att ta oss med till Dals 
Konfektyr. Sedan drygt 15 år tillbaka säljer 
de lösgodis i från egen fabriksbutik. Under 
sommarmånadernas högsäsong är de en av 
bygdens stora turistattraktioner. Inte undra 
på det! Med upp emot 140 olika godissorter 
att välja bland, dessutom till en billig pen-
ning, är de helt oemotståndliga.
Här finns det alltid färska godisar.

Innan hemresa gör vi ett besök i Halmens 
hus där var och en kan passa på att dricka 
kaffe.
Efter en trevlig dag åker vi mot hemorterna.

Dalslands kanal består av ett pärlband av 
stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-le-
der som binds samman av ca 12 km grävd/
sprängd kanal. Sjösystemets totala längd 
är ca 250 km och sträcker sig från Vänerns 
västra sida, passerar upp igenom landskapet 
Dalsland, vidare in i landskapet Värmland, 
upp emot norska gränsen och in i Norge. I 
sjösystemet finns 31 slussar fördelade på 17 
slusstationer. Fallhöjden är totalt 66 meter. 
Kanalen anses vara en av de vackraste vatten-
vägarna i Europa.

Nora med omnejd
Vi startar morgonen med att åka till Nora där vi får en guidad tur genom staden.
Nora är en välbehållen trästad med gatorna utlagda i det klassiska rutnätet. Många hus och 
gårdar ser likadana ut som de gjorde på 1700- 1800-talet.  Att besöka Nora är som att kliva 
rätt in i ett museum fast här är allt på riktigt. Staden lever med sin historia, och tack vare de 
stolta invånarna så är den i dag en av Sveriges mest välbevarade småstäder, fylld av spännande 
detaljer som påminner om hur livet var förr. Efter guidningen har ni ett par timmar till att 
shoppa fika eller bara njuta av allt fint.
Finns många små affärer med inredning, hantverk o annat smått och gott.

Nu tar bussen oss vidare och vi besöker Uskavi gården ,Tre sjöars kök där en sen lunch står 
uppdukat med närproducerad mat. Här får vi också möjlighet att handla i gårdsbutiken.
Lokal mat som ost, kött, råmjölk, oljor, konst och godis.

Nu sätter vi oss mätta och belåtna på bussen till vårt sista utflyktsmål  Lindesbergs 
Plantmarknad. Här finner du 450 olika sorters rosor, träd och buskar, frukt, bär, 
klätterväxter mm. Här finns ett av Sveriges största sortiment.
Inredning till din trädgård, presentavdelning och massor av inspiration hur du kan göra 
hemma hos dig. Efter att kikat runt och handlat kan du sätta dig i deras egna 
Café med massor av  hembakade godsaker.

18/5, 11/6
Pris: 495:-
Bussresa tur o retur
Stadsrundtur i Nora m guide
Lunch inkl dryck  och kaffe Uskavi
Tur till Plantmarknaden i  Lindesberg

Linje 5 (ej Örebro) 
Linje 6



Weekend Göteborg 3 dagar
Västkuststaden på egen hand

*3/6, 2/9
Pris*2015:-
        1530:-  
I priset ingår:
	•Bussresa	i	modern	turistbuss
	•2	nätter	del	i	dubbelrum	
	•frukost	

Tillägg
970:-	Enkelrum	3/6
700:-	Enkelrum	2/9
 
Hotell
3/6	Scandic	Opalen
2/9	Scandic	Europa

Linje 1

Dag	1		 Hemorten	-		Göteborg
Vi åker från hemorten till Göteborg.  
Här checkar vi in på vårt hotell

Dag	2	 Göteborg
Efter en god frukost har vi hela dagen till vårt 
förfogande. Besök Liseberg, Pampiga konst-
museet, fika i Haga, besök gärna
Trädgårdsföreningen – en av Europas bäst 
bevarade 1800-talsparker. Alternativ,  shoppa 
loss och gå på någon av de goda 
restaurangerna och låt maten kittla 
smaklökarna. 

Dag 3 Göteborg-Hemorten
Frukost på hotellet. Utcheckning kl 12.00. 
Dagen fri för egna strövtåg fram till kvällen.

 Fredrikshamn 3 dagar
Utflykt till Skagen

Dag	1		 Hemorten	-		Fredrikshamn
Vi åker från hemorten till Göteborg. 
Här tar vi färjan över till Fredrikshamn och 
vårt hotell. Gemensam middag vid ankomst

Dag	2	 Skagen
Efter en god frukost har vi hela dagen till vårt 
förfogande. För de som önskar ordnar vi med 
en utflykt till  Skagen. Du har hela dagen till 
ditt förfogande för att upptäcka Skagen på 
egen hand. Vid det legendariska Bröndums 
Hotel ligger Skagenmuseet. Det var kröga-
rens filantropiska och framsynta inställning 
som är grunden till att muséet finns idag.

Tillsammans med lokala konstguider kan 
du får vara med om en ”hissnande” färd 
från 1870-talet till 1930-talet. Du får bland 
annat möta P.S Kröyer, Christian Kroghs, 
Michael och Anna Anchers konstnärskap. 

Dag	3	Hemorten
Efter frukost har vi fram till kl 11 på oss att 
bada. Kl 12.00 checkar vi ut från vårt hotell. 
Vi får lite tid över för egna upptäckter eller 
en bit mat innan Stena Linjes färja ska ta 
oss till Göteborg igen och för vidare färd 
mot våra respektive hemorter.

3/6, 2/9
Pris: 2345:-
I priset ingår 
• Resa	 med	 modern	
helturistbuss
•	2	nätter	del	i	dubbelrum
•2	frukost
•	Vägavgifter	och	Färjeavgifter

Tillägg 
•Enkelrum																														860:-
•Frivilligtavb.skydd											100:-	
•Platsbokning	på	buss															150:-
•Utflykt	Skagen	
			inkl.bussresa		t/r																										100:-	

Hotell	The	Reef	Fredrikshamn
Linje 1



Nettbuss linje trafikStockholm 2 dagar
12/3, 18/6
Pris: 1045:-
I priset ingår:
Buss
1 natt del i dubbelrum inkl. 
frukost. 
Guidad rundtur

Tillägg
Enkelrumstilägg 480:-

Hotell:
Scandic Klara

Linje 11

Vi erbjuder 1 natt på hotell i Stockholm 
inkl bussresa t/r. Vid ankomst får vi en 
kort guidad rundtur.

Hotell Scandic Klara är beläget mitt i centra-
la Stockholm endast 5 minuters promenad-
väg från Stockholms Central och Arlanda 
Express. Inredningen speglar element från 
Stockholms miljöer, en stad byggd på vatten 
med en blandning av modern arkitektur 
och historia. Du har ett fantastiskt utbud av 
shopping, restauranger och nöjen runt hör-
net och det är lätt att ta sig till Stockholms 
alla attraktioner. Boka din teater, show eller 
kosertbiljett eller shoppa loss i Stockholm.

Passa på att åka på en tvånätters kryssning till Köpenhamn. 
På DFDS Seaways som avgår från centrala Oslo kan du koppla av en 
stund i vår relaxavdelning med pool och jacuzzi, innan du gör dig redo 
för kvällens nöjen. Njut av långa frukostar, goda middagar, livemusik 
och utsökta drycker. Ta en uppfriskande promenad på däcket under 
stjärnorna och värm dig med en svängom på dansgolvet.

I Köpenhamn har du en hel dag till egna äventyr med caféer, shopping 
och sevärdheter. Komplettera din bokning med bussanslutning med 
Nettbuss. Ring så bokar vi  0550-34840- 0501-15500

Buss + kryssning Oslo/Köpenhamn
DFDS & Nettbuss

 Varför inte ta några dagar ledigt och göra något du tycker om, tillsammans med någon du tycker om?  Eller varför inte ta med barnen och 
hitta på något riktigt skoj på höstlovet? Det behöver inte kosta så mycket att komma iväg och få några extra sköna dagar. Nettbuss express och 
Bus4You kör fler gånger dagligen till bland annat Köpenhamn, Oslo, Västerås, Malmö, Göteborg, Stockholm och många fler städer. Att resa 
med buss är smidigt, bekvämt, avkopplande och prisvärt. Varmt välkomna!! Ring för mer information 0550-3480 alt 0501-15500



Kryssning M/S Birka 2 dagar När resan är målet

Pris fr 520 / fr 420:- 
/ fr 895:- 
Linje Hagfors Linje 3
23/2, 21/3, 28/3, 26/4, 31/5, 
3/6, 30/8, 27/9, 4/10, 25/10, 
22/11, 7/12

Linje Skövde Linje 5
2/2, 28/3, 26/4, 10/5, 31/5, 
27/9, 24/10, 1/11, 29/11, 
5/12, 9/12

Linje Storfors Linje 2
29/2, 22/3, 28/3, 12/4, 4/5, 
20/9, 17/10, 1/11, 26/11, 

30/11, 13/12

Linje Torsby Linje 4
2/1, 2/2, 29/3, 19/4, 30/5,  

6/9, 28/9, 26/10, 20/11, 5/12 
I priset ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	Del	i	2	bäddshytt	insides
	 •Smörgåsbord	inkl.	öl/vin
 
Tillägg	per	person:
	•	Enkelhytt	insides																				150:-
	 •	Enkelhytt	standard
				utsides																																				300:-
		*	Enkel	komfort	utsides												400:-
	 •	2	bäddshytt	standard	
				utsides																																					100:-
*			2	bädds	komfort	utsides										125:-
	 •	Frukost																																					95:-
	 •	Frivilligt	avb	skydd																	100:-
	 •	Platsbokning	på	buss														50:-					
smörgåsbord	från	13/11															60:-
 
Vid	bokning	uppge:
För	och	efternamn,	
personnr	(6	siffror)
Hyttkatergori	i	mån	av	plats.

Gör	en	22	-		timmars	kryssning	med	 
Birka	Stockholm	och	upplev	skillnaden

Dag	1		 Hemorten	-	Mariehamn
Vi stannar på vår väg mot Stockholm och tar 
en matrast. Vid ankomsten till Stockholm 
åker vi direkt till Stadsgården och vårt kryss-
ningsfartyg som avgår 18.00. På kvällen får du 
avnjuta smörgåsbordet, medan fartyget sakta 
glider fram genom Stockholms skärgård.
 
Väl ombord på Birka finns det många platser 
att välja på för en fördrink. Här finns den 
eleganta Seglarbaren för vin- och Champag-
nekännare, Pub Bryggaren för ölfantaster, 
Whiskybaren för smakprovnings- och cigarr-
lystna och  Panorama Baren för den som vär-
desätter panoramautsikt. 
På Terrassen finns artificiella solar som ger 
+27 grader värme året om. Här finns en 
härlig pool, bastu, bar och solstolar under ett 
stort glastak. Sommartid öppnas taket upp 
och Terrassen hamnar under bar himmel 
högst upp på fartyget. I Panorama Spa går 
det att njuta av behandlingar eller koppla av 
i inomhus- eller utomhusjacuzzi med första 
parkett mot skärgården.

För de shoppingsugna finns Taxfree-butiken 
med viner, öl, whisky, champagne, parfymer, 
krämer, väskor och mycket mer till betyd-
ligt lägre priser än i land. De som vill fynda 
fina märkeskläder gör det i Quality Market. 
Kvällstid finns alltifrån nöjesvärdar till dans-
band, DJ:s och partyband. Allt för att kvällen 
ska kunna bli lång.

Dag	2		 Mariehamn	-	Hemorten
Båten anländer Mariehamn tidigt på 
morgonen och vänder åter mot Stockholm 
efter ett par timmar. Vi äter en stor sjöfrukost 
för de som har bokat detta i Sjösalen 
samtidigt som vi njuter av den vackra 
skärgården. 
Vi anländer till Stockholm där vår 
buss väntar. Under hemresan stannar vi och 
rastar längs med vägen och vi är hemma på 
kvällen igen.



Långkryssningar M/S Birka 

Köpenhamn, Gotland, Bornholm och Warnemünde på Tysklands Riviera – upplev Östersjöns pärlor på en riktig kryssning 
med M/S Birka. Sommaren 2016 presenterar vi ännu fler spännande nyheter.

Nya strandhugg varje dag
Att resa bekvämt, äta gott och upptäcka flera platser under några dagar lockar allt fler. På en långkryssning med oss får 
du uppleva nya resmål varje dag utan att behöva åka till andra sidan jordklotet. En möjlighet att resa bort på riktigt över 
en långhelg. Utforska Warnemünde på Tysklands Riviera, njut av gotländska primörer, se solskensön Bornholm eller ät 
smørrebrød i Köpenhamn. Vill du uppleva ännu mer kan du välja någon av våra guidade utflykter.

En riktig kryssningsupplevelse
Resmålen är bara en del av resan. Avsluta dagen vid ett härligt dukat bord, njut av ett glas rosé i den ljumma sommarkvällen 
på soldäck, koppla av med en skön spa-behandling eller ta en promenad på vårt promenaddäck med milsvid havsutsikt.

Nyheter 2016
*Nyhet! Höga kusten och midnattssolens land, med strandhugg i Härnösand och Luleå. 3 dygn, 5-8/6 och *23-26/6
*Tema mat! Gotländsk smakresa, med primörpremiär i Visby. 2 dygn, 23-25/5
*Underbara Köpenhamn, med strandhugg på Gotland och Bornholm. 4 dygn, 30/6-4/7 och 14-18/7
*Tysklands Riviera, Warnemünde med strandhugg på Gotland och Bornholm. 4 dygn, 8-12/7, *4-8/8 och 15-19/8
*Sommar i Visby. 2 dygn, 22-24/7

* 23/6 och 4/8 kommer Vänerbuss ha en egen linje från olika städer i Värmland och Skaraborg.  Linje 5 & 11
Pris ej klart vi katalog tryck

Skansen med Birka 
kryssning

4/12
Pris 645 inkl.

 buss t/r
2 bädds insides, 

julbord, entré till Skansen
Linje 5 & 11

Adventskonsert 
i Blå Hallen 

och Julbord på 
M/S Birka

27/11

Stockholm
mellandags shopping
 med Birka kryssning

27/12

Pris 495 inkl. 
buss t/r

2bädds insides,
smörgåsbord 

tid för egna strövtåg 
i Stockholm
Linje 5 & 11



Åland på riktigt 4 dagar
Följ med till  den unika destinationen Åland. 

8/8
Pris 3295:-
I priset ingår 

•Resa  modern helturistbuss       
•2 bädds insides M/S Birka
•Buffé och frukost ombord
•2 nätter i del i dubbelrum       
•2 frukost på hotellet
•Middag Dag 2
•Guidad tur i Mariehamn med omnejd
   inkl lunch
•Guidad tur mot Eckerö

Tillägg 
•Enkelrum/hytt                           890:-       
•Guidad tur södra Åland              150:-
•Bryggerikväll med provsmakning 350
• Frivilligt avb skydd                    100:-
•Platsbokning på buss                 100:-
Hotell Adlon
Linje 5 &11

Dag 1 Hemorten- Stockholm
Vi startar vår spännande resa mot Stockholm  
och Stadsgårskajen där M/S Birka väntar på 
oss. Genom vackra landskap tar vi oss  mot 
huvudstaden.
Vi stannar på vägen för  lunch och kaffe.
Ca 17:00 anländer vi  till Terminalen. M/S 
Birka avgår 18:00. Efter att vi har  fått våra 
hytter står  ett fantastiskt smörgåsbord 
uppdukat.

Dag 2. Stockholm M/S Birka - Mariehamn
07:15 Ankomst Mariehamn.Vi äter tidig 
frukost på båten. Lämnar vårt färja 
M/S Birka och tar oss i land. 
I anslutning till terminalen ligger Hotell 
Adlon där vi skall bo under vår vistelse. 
Vi lämnar vårt bagage på hotellet och tar plats 
bussen för en guidad tur i Mariehamn med 
omnejd. Vår guide ger oss först information 
om staden. Sedan ger vi  oss av ut i det Åländ-
ska ö-landskapet till de nordligaste delarna av  
öarna. Vi kommer Getaberget i Geta som har 
en fantastisk utsikt ut över Ålandshav. Här 
äter vi en typisk Åländsk lunch . Den består 
av Laxsoppa med svartbröd samt kaffe och 
Ålandspannkaka .Mätta och belåtna styr vi 
nu bussen söder ut på  småvägar med mycket 
intressant info från vår guide. Åter i Marie-
hamn checkar vi nu in på vårt hotell. Vi får 
tid för egna strövtåg innan middagen  som 
serveras i hotellets restaurang.
Mätta och belåtna har vi nu en kväll med fria 
aktiviteter.

Dag 3. Rundtur på  Åland.
Fria aktiviteter i Mariehamn förmiddag 
eller hela dagen. Muséer, shopping, egna 
upptäcktsfärder bad och god mat och dryck.
Eftermiddags utflykt till de södra öarna 
med vår guide (tillägg):
Vår buss och guide tar oss nu ut  på upp-
täcktsfärd i  Ålands södra arkepolag. Vi tar 
oss till öarna Lemland och Lumparland. 
Vi besöker b.l.a. Kastellholms Slott och
Bommersunds fästning med mycket histo-
ria. På lämpligt ställe med fin utsikt smakar 
busskaffe med färskt  kaffebröd från öarna 
gott.
Kvällsutflykt: Bryggeribesök på Stallhagen. 
(mot tillägg)
Vi tar oss med bussen ut till Godby där 
Bryggeri Stallhagen ligger.
Vi får en intressant visning av ett  Micro-bryg-
geri som haft en fantastisk utveckling. 
Här har vi en provsmakning öl  med 
smaktallrik i pub Stallhagen.

Dag 4. Eckerö- Hemorten
Ca 10:00 Utcheckning. Vår guide möter 
upp.
Hemresa: Kl 13:30(finsk tid) Mariehamn– 
Eckerö och Eckerö-linjen till Grisslehamn.
Vi får ytterligare info och historia av vår 
guide som följer med oss på den gamla Post-
vägen till Ekerö här ligger ett postmuséum 
som vi besöker innan färjan avgår. Nu 
lämnar vi vår guide efter intressanta och 
avkopplande dagar. Vi tar oss ombord på 
M/S Eckerö där vi nu har möjlighet att 
äta en sen lunch, handla taxfree eller ta 
en sväng om i dansrestaurangen. Ca 14:30 
svensk tid ankommer vi till Grisslehamn. 
Bussresan till hemorten dit vi anländer 
under kvällen. Vi stoppar givetvis  för mat 
och bensträckare.



Inredning & livsstilsresa 3 dagar 
En succé i repris 

13-15/5 

Pris 3330:-
I priset ingår:
• Bussresa i modern turistbuss
• 2 nätter del i dubbelrum
• 2 frukost
• Färje och vägavgifter
• Reseledarens tjänster

Tillägg:
• Enkelrum 1200:-
• Ansl. fr. Stockholm 600:-t/r

Avresa från:
Karlstad, Kristinehamn, Örebro, 
Kumla, Hallsberg, Mariestad
Vid minst 15 pers hämtar vi i Stockholm

Hotell The Square Köpenhamn

Alla som uppskattar mat, dryck, skratt, 
välbehag, resa,inredning, trädgård och 
blommor borde absolut följa med när vi gör 
södra Sverige och en del av Danmark. 
Inte ens om du anser det vara trist att åka 
buss bör du backa ur. För även på bussresan 
inträffar spännande saker så som lotteri och 
annat mys.

Vi kommer naturligtvis som föregående år 
göra besök i spännande butiker på nedvägen. 
Information ej klar vid katalogens tryck.
Mer informaton kommer att finnas på vår 
hemsida www.vanerbuss.se. 

På kvällen äter vi tillsammans på en trevlig
restaurang, anmälan görs innan om man vill
med på middag så att vi kan boka
bord och vänta in varandra i receptionen.

Dag 2 Ledreborg
På Pingstdagen är det dags för en av resans 
höjdare,vi reser till livsstilsmässan i 
Ledreborg slottsområde, mässan öppnar 
10.00 och stänger 17.00 och givetvis är vi där 
hela dagen. Missa inte denna förtjusande 
dag,titta in mer på
http://www.ledreborglivsstil.dk. Entré till 
Ledreborg ca 125 DKK betalas av var och en.
Aftonen är fri att spendera som du själv
önskar, och för dig som vill väntar Petra in er
på angiven tid i receptionen sen så är det bara
att följa med ut och äta och dansa 

Dag 3 Köpenhamn- Hemorten
På Söndag innan vi åker hem så gästar vi 
ytterligare en butik. Här äter vi även en lunch 
innan vi börjar vår färd mot Helsingör.
Reservation för programändringar!

Dag 1 Hemorten- Köpenhamn
På Pingstafton, rullar vi ut på vägarna ännu 
en gång.
En hel buss fylld med livsglada själar som ska
njuta till max i tre hela dagar. Med på färden
har vi inredningsbloggaren Petra Eriksson
www.romantiskahem.blogspot.com, som har
varit en succé flera år i rad.



Polen Kryssning  3 dagar
Välkomna med till VärldsmetroPolen 

Dag 3 Karlskrona - Hemorten
Innan vi kommer till Karlskrona så avnjuter 
vi en god sjöfrukost. Vi stannar även på hem-
resan för lunch och kaffestopp innan vi på 
tidig kväll åter är hemma igen.

Dag 1 Hemorten - Karlskrona
På förmiddagen startar vår resa söderut mot 
Karlskrona. Här går vi ombord på Stena 
Lines fartyg som kommer att ta oss till Polen. 
Vi äter en god buffé  och sedan kan vi ta del 
av båtens alla nöjen och aktiviteter.

Dag 2  Utflyktsdag
När vi har ätit en god frukost är det dags att 
äntra Polsk mark och utforska vad Polen har 
att erbjuda. 
Tillsammans med vår kunniga guide som 
kommer att vara med oss hela dagen så får vi 
lära oss mycket om norra Polen.
Städerna Gdynia, Gdansk och Sopot, ligger 
i ett pärlband utmed Gdanskbukten och 
tillsammans utgör de ett sammanflätat stads-
komplex. Att bara ströva runt i städerna och 
affärerna är en upplevelse. Handla i mysiga 
saluhallar eller marknaden. Här finns varu-
märken som du annars hittar i städer som 
Berlin, Paris eller Rom. På kvällen åker vi 
färjan tillbaka till Karlskrona.

17/4,19/6, 4/9
Pris: 1520:-
I priset ingår 
• Resa med modern helturistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides
	 •	2	frukost,1	st	buffé	inkl.	dryck	dag	1
	•	Guidad	rundtur	i	Trestadsområdet
 • Vägavgifter	och	Färjeavgifter	

Tillägg 
• Enkelhytt insides               250:-
•	 2-bäddshytt	utsides													150:-  
•		Buffe	inkl.	dryck	dag	2							179:-	  
•	 Frivilligt	avb	skydd													100:-
•	 Platsbokning	på	buss										100:-

Polen 4 dagar
En extra dag i Trestadsområdet

Dag 1 Hemorten - Karlskrona
På förmiddagen startar vår resa söderut mot 
Karlskrona.Här går vi ombord på Stena 
Lines fartyg som kommer att ta oss till Polen. 
Vi äter en god buffé  och sedan kan vi ta del 
av båtens alla nöjen och aktiviteter.

Dag	2	Polen
När vi har ätit en god frukost är det dags att 
äntra Polsk mark och utforska vad Polen har 
att erbjuda. 
Tillsammans med vår kunniga guide som 
kommer att vara med oss fram till lunch. Vi 
kommer bl.a besöka Salu hallen. 
Incheckning på vårt hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 3 Rundtur Trestadsområdet
Frukost. Idag har vi fri tid fram till 14.00.
Vår kunniga guide möter upp oss vid 
hotellet för att  först ta oss på en innehållsrik 
tur.

8/5, 28/8
Pris 3690:- 
Bussresa
Del	i	2	bädds	insides	hytt
3 frukost + 2 middag
1 natt i del i dubbelrum
Guidad	 tur	 trestadsområdet	 inkl	 entré	
Maria	Kyrkan	samt	lunch	dag	2
Guidad	tur	Solidaritetplatsen-	Westerplatte-	
Oliwia dag 3

Tillägg
Enkelrum/hytt	insides	950:-	
2	bädds	fönsterhytt	200:-	
Buffé	hem	179:-
Mat	på	hotellet	vid	ankomst	250:-	
Hotell	Mercure	Gdansk	8/5
Hotell	Qubus	Gdansk	28/8
Linje	1	samt	Skövde
(ej	 Götene,	 Skara,	 Vara,	 Vårgårda,	 Alingsås,	
Göteborg)

Vi kommer under dagen besöka Wester-
platte, Solidaritetsplatsen samt Oliwa kate-
dral och avslutar med köpcentret/gallerian 
(ca 2 timmar på plats). Efter trevliga dagar 
åker vi till vår färja. Kvällen fri 

Dag 4  Karlskrona - Hemorten
Innan vi kommer till Karlskrona så avnju-
ter vi en god sjöfrukost. Vi stannar även på 
hemresan för lunch och kaffestopp innan vi 
på tidig kväll åter är hemma igen.



Riga 5 dagar
Dag 1 Hemorten - Stockholm
Avresa från hemorten. Vi stannar efter vägen 
mot Stockholm för rast. När vi är framme vid 
terminalen checkar vi in på båten. 
Kvällen är fri för egna aktiviteter.

Dag 2 Riga
Frukost och ankomst till Riga. 
Vår svensktalande guide möter upp för att 
ta oss med på en rundtur. Efter rundturen 
är det dags för shopping. Några tips är att gå 
på upptäckstfärd i antikaffärerna, hitta unika 
smycken tex av bärnsten eller silver, fyndar 
kända märkesvaror till bra priser och givevis 
köpa unikt lettiskt hantverk av olika slag. Ett 
måste är ett besök på en av Europas största 
marknader – Centralmarknaden. 
Vi checkar in på vårt hotell, som ligger på en 
paradgata mitt i Rigas pulserande stadskärna. 
Tallinks nyaste förstklassiga hotell. 
På Tallink Hotel Riga står också till gästernas 
förfogande skönhetssalongen Hera Beauty & 

Wellness, gym, en beställningsbastu
och har kvällen fri för egna upptäckter.

Dag 3 Riga
Frukost. Dagen fri för egna strövtåg.

Dag 4 Riga- Stockholm
Frukost. Vid lunch checkar vi ut från vårt 
hotell men har eftermiddagen för 
slutshoppingen innan vi checkar in på färjan 
tillbaka till Sverige.

Dag 5 Stockholm- Hemorten.
Frukost på båten innan vi kommer till  
Stockholm. Givetvis så stannar vi även för en 
lunchrast innan vi på eftermiddagen når våra 
respektive hemorter.

2/6, 8/9
Pris: fr 3980:- 
I priset ingår:
•Buss och färjeavgifter
•2nätter 2-bäddshytt insides 
•4 frukost
• 2 nätter del i dubbelrum i Riga 
*  Buffe t/r
* guidad rundtur Riga

Tillägg:
• Enkelhytt insides                        410:-
*  Enkelrums tillägg                         980:-
• 2-bäddshytt utsides                      200:-
• Frivilligt avbeställningsskydd        50:-
• Utflykt rundtur inkl kuststaden
    Jurmala med lunch                     200:-
• Platsbokning på buss                  100:-
Hotell Tallink hotel Riga
Linje 5 & 11

Riga Kryssning 3 dagar 
Riga - den nya gamla staden

Riga är en charmig stad som har allt du kan 
önska dig. Billig shopping, supergod mat, 
kullerstensgränder, uteserveringar på torgen, 
billig öl och mysiga kaféer. Gamla stan är full 
av förundrande arkitektur och spännande 
hemligheter. Riga kallas för lilla Paris och är 
en av våra favoriter. En billig och mysig stad 
att vistas i.

Dag 1 Hemorten - Stockholm
Avresa från hemorten. Vi stannar efter vägen 
mot Stockholm för rast. När vi är framme vid 
terminalen checkar vi in på båten. 
Kvällen är fri för egna aktiviteter.

Dag 2 Riga
Frukost och ankomst till Riga. 
Vår svensktalande guide möter upp för att 
ta oss med på en rundtur. Efter rundturen 
är det dags för shopping. Några tips är att gå 
på upptäckstfärd i antikaffärerna, hitta unika 
smycken tex av bärnsten eller silver, fynda 
kända märkesvaror till bra priser och givetvis 
köpa unikt lettiskt hantverk av olika slag. Ett 
måste är ett besök på en av Europas största 
marknader – Centralmarknaden eller 

3/5, *29/8

Pris: 1575:-
        *1640:-
I priset ingår 
 • Resa med modern helturistbuss
 • 2 nätter del i 2-bäddshytt insides
 • 2 frukost, 1 st buffé exkl. dryck 
 • Guidad rundtur i Riga

Tillägg 
• Enkelhytt insides               220:-
• 2-bäddshytt utsides            100:-/pers 
• Buffe exkl. dryck dag        270:-                                 
• Frivilligt avb skydd            100:- 
• Platsbokning på buss         100:-
Linje 5 & 11

Centraltirgus som det heter på lettiska. 
En myllrande marknad som huserar i fem 
zeppelinhangarer från första världskriget.
Här finns allt från billiga kläder, mat av 
allehanda slag och prylar. Efter många upp
levelser åker vi med vår buss till Spirit and 
Wine för shopping. Efter vår shopping tar vi 
oss till terminalen för att checka in.

Dag 3 Stockholm - Hemorten
Frukost på båten innan vi kommer till  
Stockholm. Givetvis så stannar vi även för en 
lunchrast innan vi på eftermiddagen når våra 
respektive hemorter.



20/3, 10/4, 24/4 , *8/5, 
29/5, 5/6, 12/6, 25/9, 
9/10, 23/10, 20/11, 
4/12, *11/12
Pris: 1575:-
Pris*1495:Burg special 
I priset ingår:
	 •	Resa	med	modern	helturistbuss
	 •	1	övernattningar	del	i	dubbelrum
	•	1	frukost,	1	middag
	•	Vägavgifter	och	Färjeavgifter	
Tillägg:
	 •	Enkelrum																		150:-
	 •	Frivilligt	avb.skydd					100:- 
	•	Platsbokning	på	buss		100:-
Hotell:
Gasthof	Meetz,	IFA	auf	Fehmarn
Linje	9,	Linje	7.	Linje	8

Alkohol får föras in om du fyllt 20 år
Tobaksvaror får föras in om du fyllt 18 år. 

Gällande	EU	Ranson

	www.tullverket.se

Följ med på en trevlig shoppingtur. 
Vi åker Helsingborg/Helsingör och vidare till 
Rödby/Puttgarden. Det sägs att tiden går fort 
när man har roligt! Vi stannar med jämna 
mellanrum efter vägen för både fika, lunch 
och bensträckare t/r. Vid ankomst shoppar 
vi på Bordershoppen ca 1 timme.
Vi övernattar i Burg med omnejd. 
Ankomst till  hotellet på kvällen med
middagen som vi avnjuter i hotellets 
restaurang. Drycken betalar Ni själv i Euro.

Dagen efter äter vi en god frukost innan vi 
åker och shoppar. Vi har totalt ca 2 timmars 
tid för shopping i Heiligenhafens butiker. 
Calles, Aldi, Fleggaard. 

Glöm	ej	pass/Id	kort!
Max	150	kg	/pp

Alla	varor	ska	märkas	med	namn	och	
avstigningsort

Hamburg 4 dagar 
Tysklands näst största stad

15/5, *27/11
Pris:   3350:-
  
I priset ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides	
				över	och	underslaf
	 •	1	natt	del	i	dubbelrum
	•	3	frukost,	1	middag
Tillägg:   
  •Enkelhytt	insides/rum																				1170:-
	*	2	bädds	golvtående	insides						170:-	
	*	2	bädds	fönster																							345:-			
•	Buffe	inkl.	dryck	/väg						314:-/*410:-
•	 Frivilligt	avb	skydd																	100:-
•	 Platsbokning	på	buss														100:-
	*		Båtutflykt	inkl.	lunch												350	:-

Hotell	Radisson	Blue	hotell
Linje	1

I	den	gamla	hamnen	och	numera	
världskulturarv	”die	Speicherstadt”	
finns	orientmattor,	kryddor	,	kaffe	
lagrat.	Världens	största	tågbana	
”Miniatur	Wunderland”	finns	i	ett	av	
de	gamla	magasinen.	Några	steg	från	
”die	Speicherstadt”	finns	Hamburgs	
nya	futuristiska	stadsdel	”HafenCity”,	
som	fortfarande	håller	på	att	ta	form.	
Välkomna	med	till	Hamburg.

Dag	1	Hemorten	-		Kiel
Vi avreser vid middagstid mot Göteborg
Under vägen stannar vi för ett fika stopp 
innan vi når färjan som tar oss med till Kiel. 
Kvällen fri för egna aktiviteter

Dag	2	 Kiel-	Hamburg
Frukost ombord. Vi samlas i bussen för 
vidare färd mot Hamburg. Vid ankomst får 
vi en guidad rundtur. Vi åker vidare till vårt 
hotell. Kvällen fri. 

Dag	3	 Hamburg	-	Kiel
Vi äter en tysk välsmakande frukost innan vi 
vår guide möter upp oss för en båttur på de 
slingrande kanalerna mellan floderna Alster 
och Elbe. Här finns mer än 2200 broar 
och staden kan väl anses vara ”Nordens 
Venedig”. Bokas vid beställning av resan 
som extra tillägg.  Framåt eftermiddagen 
åker vi till Kiel för att shoppa innan det är  
dags att gå ombord på båten som tar oss till 
Göteborg

Dag	4	 Göteborg-	Hemorten
Frukosten äter vi innan vi ankommer till 
Göteborg. Vi stannar för rast efter vägen.

Burg 2 dagar 
Det populära shoppingparadiset i norra Tyskland

 



 Berlin 5 dagar 
Tysklands huvudstad

 Dag 1 Avresa från hemorten. 
Vi stannar för rast efter vägen. Vid ankomst 
Trelleborg tar vi TT-line över till 
Travemünde.

Dag 2 Travemünde-Berlin
Vid ankomst Berlin möter vår guide upp oss 
för en guidad tur i Berlin fram till 
eftermiddagen. Vi checkar in på vårt hotell. 
Gemensam middag o kvällen fri. 

Dag 3 Berlin-Potsdam
Frukost. Dagen fri för egna strövtåg. 
Mot tillägg kan vi erbjuda en tur
till Potsdam. Vi besöker bl.a 
Sanssouci, som uppfördes 1745–47 
av Fredrik den store som sommarresidens.  
Flera medlemmar av kungafamiljen 
bebodde slottet många år.
Efter Fredrik Vilhelm IV av Preussens död 
1861 blev det så småningom museum.
I parken, som rymmer många fontäner och 
skulpturer, finns berömda byggnadsverk av 
stor historisk betydelse. 
Vi besöker Holländska kvarteret, där 
byggnaderna är uppförda i typisk holländsk 
stil. Vi avslutar med gemensam lunch.

Dag 4 Berlin-Travemünde
Efter frukost har vi tid på egen hand för egna 
upptäckter. Utchecking senast kl 12.00. Vi 
ställer väskorna i bussen. Avresa 14.00 mot 
färjan. Vi stannar för shopping på Citti i 
Lübeck innan vi går ombord på färjan.
Kvällen fri.

Dag 5 Trelleborg– Hemorten
Frukost ombord.
Vid ankomst Trelleborg samlas vi i bussen 
för vidare resa mot hemorten. Vi stannar på 
lämpliga ställen för rast

16/5, 13/6, *25/9, 
*21/11, *5/12  
Pris: 3700:-
I priset ingår 
•	 Resa	med	modern	helturistbuss
	 •	2	nätter	del	i	dubbelrum
	•	2	frukost,	1	middag	på	hotellet
 •	2	nätter	i	del	i	2	bädds	insides
	•	Vägavgifter	och	Färjeavgifter
 *		Stadsrundtur	Berlin
Tillägg
		*	2	bädds	fönster	hytt														900:-
	 •	Enkelrum																														650:-
		*	Enkelhytt			insides																	750:-
	 •	Frivilligt	avb.skydd																100:-	
	•Platsbokning	på	buss													150:-
	•Utflykt	Potsdam	inkl	lunch			350:-	

Hotel	Berlin	Markt	Hotel
*Hotell	Park	Inn	Alexanderplatz
Linje	1

         *21/2, *26/2, *20/3, *30/3
6/4, 20/4, 1/5, 21/9, 30/9, 
5/10, 28/10, 6/11, 28/11, 
5/12
Pris: fr *1460:- 
        fr   1540:-
	I	priset	ingår:
•Buss	och	färjeavgifter
•2nätter	2-bäddshytt	insides	våning
•2	frukost
•	Utflykt	till	Citti-Markt
21/2,	26/2,	20/3,	30/3	ingår	2	rätters	
Tillägg:
•	Enkelhytt	insides	530:-
•	2-bäddshytt	insides	golvbäddar	170:-
•	2-bäddshytt	utsides	golvbäddar	345:-
*	Buffé	314:-/väg	Julbord	fr	26/11	410:-
•	Frivilligt	avbeställningsskydd	50:-
Linje	8,	Linje	10

Kielkryss 3 dagar 

Dag	1	Hemorten	-	Göteborg
Vi avreser vid lunchtid för resa mot 
Göteborg och vår väntande färja, som ska ta 
oss till Kiel. Vi bor i bekväma hytter ombord 
och ni behåller dessa hytter även 
på hemresan. Hur sen kväll eller tidig 
morgon det blir är något Du själv avgör.

Dag 2 Kiel
Efter att i lugn och ro ätit en stor sjöfrukost 
angör vi hamnen i Kiel på förmiddagen. 
Med bussens hjälp går resan sedan till 
Citti-Markt

Här finner ni över 80 butiker att shoppa 
i. När vi är färdiga med handlingen, tar vi 
bussen in till stadens centrum. Där
eftermiddagen  är fri för egna strövtåg. 

Dag	3	Göteborg	-	Hemorten	
Medan vi färdas förbi Vinga Fyr mot 
Göteborgs hamn passar vi på att äta en 
härlig frukostbuffé. Efter att vi passerat 
tullen är vi åter på svensk mark, säkerligen 
med många och glada minnen rikare. På 
eftermiddagen är vi åter på våra hemorter.



Val Gardena, Italien
   ”Världens bästa skidort”

Med många års erfarenhet av  Alpresor rankar vi Val Gardena  i Italien som det mest 
ultimata.  Dalgången  som ligger  på 1560 m höjd i  Dolomiterna nordost om  Bolzano   
har allt man kan önska  inom vintersport. Man kan åka  från den ena dalgången till den 
andra. Varför  inte åka  Sella Ronda . En dagsutflykt på skidor runt bergsmassivet Sella,
(ca 70 km på  i olika backar hela  dagen). Man  har möjlighet att  göra utflykten  med eller 
mot sols,. En fantastisk upplevelse. I lift systemet ingår ca  450 liftar  med ca 1220 km 
preparerad pist upp till 2520 m höjd.

Dag 3 -8  Selva
Vi tar oss runt i det fantastiska skidområdet. 
Med sagolik natur och bästa  åkningen. 
Vi njuter av god mat och umgås med nya 
o gamla vänner. Dalgången har ett rikligt 
nöjesliv och någon kväll intar vi något av 
afterskiställena med hela gruppen.

Dag 9 Selva- Tyskland
Vi äter frukost i normal tid, checkar ut och 
packar vår buss. Avresa  ca: 9:30. 
Vi lämnar Val gardena och tar oss  upp 
genom Brennerpasset, vidare genom Öst-
errike  och Tyskland med jämna stopp för  
mat och toa.

Dag10 Tyskland- Hemorten
Efter midnatt når vi Puttgarden. 
Vi anländer tidig morgon i Helsingborg. 
Vi stoppar för frukost på lämpligt ställe.

12/2,19/2, 26/2
Pris 8850:-
I priset ingår:
Resa med modern helturistbuss
Del i dubbelrum.
Halvpension 
(7 frukost  o 7 middagar)
Färje och vägavgifter.
Reseledare och pistguides tjänster.

Tillägg:
Enkelrum 900:-  (i mån av tillgång)

Liftkort  Super Dolomiti  6 dgr:
Vuxen  2650:-
Junior (född efter 99-11-28)  1850:-
Barn (född efter 07-11-28)    Fritt
Senior( född före  50-11-28)  2350:-

Bokas  senast 10 dgr innan avresa.
Linje 1
OBS! 
12/2, 26/2 ej från Degerfors,Karlskoga, 
Örebro, Kumla.Hallsberg, Laxå, Hova 

Hotel Alpino i Selva Volkenstein( St 
Christina).  Trevligt familjeägt hotell 
i traditionell Italiens stil. Lungt läge 
några minuters promenad från cen-
trum. På promenadavstånd från hotel-
let kan man ta sig åt alla håll i det i det 
fanastiska liftsystemet. . Vi  undviker  
där med  köer och kollektiva färdmedel 
till  och från backen. Stor restaurangdel  
med ett fantastiskt och väl renomerat 
kök. Här serveras vi en stor frukost-
buffé varje morgon. Kvällens 3-rätters 
middagar, smakar fantastiskt efter en 
lång  dag i  pisterna.Här finns även en 
trevlig bar  där gästerna ofta samlas för 
afterski..

Dag 1. Hemorten- Tyskland 
Vi tar oss genom Sverige  ner till 
Helsingborg och färjan till Helsingör, 
Genom Danmark till Rödby och färja till 
Puttgarden .Vi fortsätter genom Tyskland 
hela natten. Vi gör stopp för lunch o 
bensträckare med jämna  mellanrum. På 
färjorna har vi också möjlighet till mat o 
shopping. (30 min + 45 min). 
Vi stoppar sen kväll i Tyskland för natt 
toalett.

Dag 2. Selva 
När vi vaknar i gryningen är vi nära gränsen 
till Österrike. Nu är det dags för frukost och 
morgontoalett. Vi har nu ca 4 timmar  kvar 
till vårt resmål. Ett fantastiskt Alplandskap 
öppnar sig nu. 
Förväntningarna stiger . Vi anländer till 
Selva och vårt hotell vid lunchtid.
Vi  checkar in , orienterar oss i  byn  och 
skidområdet. Vilar lite innan vi intar vår 
första middag.  Sedan känns sängen extra 
bra.



 Ön Losinj
Ön Losinj är ett sol- och badparadis men 
samtidigt en lugn och familjevänlig ö. Härligt 
grön, väldoftande och med fantastiska bad-
vatten ligger den en bit söder om den stora 
halvön Istrien.
Sedan 1800-talet har ön varit en välbesökt 
kurort. Den vänliga atmosfären, vacker natur 
med en rik flora i kombination med ett gynn-
samt klimat för personer med luftrörsbesvär 
har satt ön med dess största stad Mali Losinj 
på den europeiska kartan.

Hotell
Hotell Aurora****
Hotell Vespera****
Hotell Punta****

Opatija
Opatija är en välkänd bad- och kurort sedan 
långt över ett sekel. Det första kurhotellet 
byggdes redan 1884 för att härbärgera för-
mögna österrikare som sökte sig till havet för 
att dricka brunn och vederkvickas.
På den tiden var det inte ovanligt att läkare 
kunde ordinera en resa till Opatija som ett 
universalmedel för en mängd olika sjukdo-
mar. Det blev starten på utvecklingen till 
ett världsledande hälsocenter. Alla hotell i 
området erbjuder ett brett utbud av hälsopa-
ket av olika slag.
Opatija idag som är en av Medelhavets 
pärlor, ofta jämförd med franska Nice för 
sin skönhet och sin 12 kilometer långa 
strandpromenad Lungomare där de stiliga 
1800-talspalatsen ligger som gräddtårtor 
på parad. Det finns en sofistikerad stil och 
stämning i Opatija som kan få den enklaste 
ryggsäcksluffare att känna sig som omsluten 
av en tidlös elegans. Likheterna med den 
franska rivieran är många, men prisbilden 
en helt annan. Bara en sådan sak har välgö-
rande effekt på de flesta.
Det anses vara läget som ger Opatija sitt fina 
och välgörande klimat med frisk luft och i 
skydd från kalla vindar. Lägg till välskötta 
stränder och kristallklart vatten så förstår 
vem som helst att man mår bra här.
Opatija är dessutom som gjort för genera-
tionssemestern där barn, föräldrar och mor- 
eller farföräldrar kan ha kul tillsammans 
utan att behöva kompromissa. Vad sägs om 
en båtutflykt till Venedig eller en kväll på 
utomhusbio? 
Hotell
Hotell Kvarner****
Hotell Admiral****
Hotell 4 opatijska cvijeta****

Kroatien med Flyg 8 dagar

17/5, 24/5, 6/9, 13/9, 20/9, 

27/9
I priset ingår
Flyg Karlstad – Rijeka t/r
Transfer Rijeka till hotell,
ca 2 timmar
Del i dubbelrum
Halvpension

Bussanslutning till Karlstad

Utflykter Kroatien – tillval
 Brijuni Nationalpark
 Venedig över dagen
 Shopping i Trieste
 Postojnagrottan
 Nationalparken Plitvice
 Kroatisk afton
 Vinprovningar
 Stadsrundturer

Endast flygstol kan även bokas
Priser ej klar vid  katalogens tryck

Sicillien med Flyg 8 dagar

26/3, 4/10, 11/10

I priset ingår
Flyg Karlstad – Catania t/r
Transfer Catania till hotell, 
ca 2 timmar, Del i dubbelrum
Halvpension
Bussanslutning till Karlstad
 
Utflykter Sicilien – tillval
Vinprovning
Siracusa stadsvandring
Vulkanen Etna
Siciliansk afton

Hotell
Hotell Sporting Baia****
Hotell Antares****
Taormina Park Hotell****

Endast flygstol kan även bokas
Priser ej klar vid katalogens tryck

Sicillien
Välkomna till Italien och den förtrollande 
ön Sicilien! En av de mest magiska 
platserna i Medelhavet är just Sicilien. Denna 
vulkanö har drygt fem miljoner 
invånare och regionens huvudstad är 
Palermo, som ligger på den nordvästra delen 
av ön. Legenderna är många och historierna 
otaliga om ön och dess befolkning.. 
Hollywood har porträtterat ön som maffians 
näste, - vilket så klart är enbart på film och 
något som invånarna själva skrattar över. Sici-
lien erbjuder en vacker natur, genuin lands-
bygd och ett spännande kulturarv.
Sicilien är en intressant ö med en 
spännande historia. De olika tidsepokerna 
har satt sina spår både på befolkningen och 
på arkitekturen.
Här finns fantastiska stränder och området 
är känt för sitt badvänliga och långgrunda 
vatten.



Rügen med Stralsund 5 dagar
Rügen, Tysklands största ö 

En historisk resa till Pommern i nordöstra 
Tyskland. Visste du att Pommern under 
den svenska stormaktstiden tillhört Sverige i 
nästan 200 år, från början av 1600-talet ända 
fram till början av 1800-talet.Det var under 
trettioåriga kriget, som den svenske kungen 
Gustav den 2:e Adolf blandade sig i kriget på 
tysk mark. I freden 1648 i Osnabrück 
tilldelades  Sverige det som kallades svenska 
Pommern. Rügen, som är Tysklands största 
ö är också numera tyskarnas mest besökta 
turistmål och har en fantastisk vacker natur 
med nationalparken Stubbenkammer och 
Kap Arkona i norra delen och klassiska 
badorter, vackra ängar och alléer i söder. Här 
finns också mer än 200 gods, herrgårdar och 
slott. Många av dem med svensk historia.

Dag 1 Hemorten- Trelleborg
Avresa från hemorten. Vi stannar efter vägen 
för lunch och kvällsmat. Framåt kvällen 
ankommer vi till vår färja, som avgår från
Trelleborg till Travemünde 

Dag 2 Travemünde- Rügen 
Vi ankommer Tyskland tidigt på morgonen. 
Vi samlas på bussen för att åka till Stralsund 
och stannar för kaffe efter vägen. 
Vid ankomst Stralsund väntar vår guide som 
tar oss med på en rundtur. Tid för egna 
strövtåg. Lunch på egen hand. Vi åker över 
till Rügen och kör norrut mot den lilla ön 
Ummanz, där vi besöker Edelstellerie för att 
prova likör gjord på äpple och bär. 
Framåt kvällen når vi vårt hotell i Bergen
Gemensam middag på kvällen. 

Dag 3 Rügen
Efter frukost erbjuder vi de som önskar en 
utflykt: Vi beger oss  söderut på Rügen, 
närmare bestämt till den vita staden som 
Putbus kallas. Staden byggdes av fursten 
Malte von Putbus. Vi fortsätter till Putbus 
hamnstad Lauterbach och tar utflyktsbå-
ten förbi den unika ön Vilm tillbaka till 
Mönchut. 
Vi far  vidare till Jagdschloss Graniz,  Binz 
och den berömda kolossen Prora innan vi 
fortsätter till vårt hotell i Bergen. Kvällen fri.

Dag 4 Rügen-Travemünde
Efter frukost checkar vi ut.  Idag kör vi en 
liten tur för att se  Königstuhl. 
Vi åker genom naturskönt område till slottet 
Spyker, innan vi startar vår resa mot 
Travemünde. 

Dag 5 Travemünde- Hemorten
Efter en god natts sömn är vi i Sverige.
Med många glada minnen åker vi mot våra 
hemorter. Vi stannar efter vägen för rast. 
Framåt eftermiddagen når vi våra hemorter.

3/6, 16/9
Pris: 4050:-

I priset ingår 
• Resa med modern helturistbuss
 * 2 nätter del i  2bädds insides hytt 
 • 2 övernattningar del i dubbelrum
 • 2 frukost, 1 middag
 • Guidad tur Stralsund
 • Provsmakning av likör
 *  Tur till Slottet Spyker m.m.
 • Vägavgifter och Färjeavgifter 

Tillägg 
• Enkelrum/hytt           1050:-
 • Frivilligt avb.skydd     100:- 
 • Platsbokning på buss  100:-
• 2 bädds med fönster    100:-
• Utflykt södra Rügen
     inkl lunch                   350:-

Hotell 
Parkhotel Rügen 
Detta familjevänliga, 4-stjärniga hotell 
ligger i staden Bergen på ön Rügen i 
Östersjön. Här erbjuds ett modernt spa
Hälsoavdelningen Alea erbjuder 
bastu, ångbad och ett brett utbud av 
skönhetsbehandlingar.

I restaurang Orchidee på Parkhotel 
serveras traditionella rätter. Gästerna 
kan även koppla av på sommarterrassen 
och i baren Störtebeker.

Linje 1



Wismar 6 dagar
Fira Sverigedagarna i Mecklenburg-Vorpommern

17/8
Pris 5995:-
I priset ingår 
• Bussresa i modern turistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides
	 •	3	nätter	del	i	dubbelrum
	•5	frukost,	2	middagar
  *  guidad tur i Wismar

Tillägg:   
  •2	bädds	med	fönster														100:-	
		•Enkelhytt																														750:-
			*Enkelrum																													2220:-
		•Buffe	inkl.	dryck	/väg											280:-
	 •	Frivilligt	avb	skydd																	100:-	
•	 Platsbokning	på	buss														100:-
*			Utflykt	Schwerin																			350:-

Hotel	Steinberger	hotel	Wismar

Linje	1
  

 

I	den	gamla	Hansastaden	och	svensksta-
den,	Wismar	firar	man	en	årligt	folkfest	
”Schwedenfest	 (Sverigedagarna).	 I	 tre	
dagar	 med	 pompa	 och	 ståt,	 musik	 och	
underhållning	 med	 svenska	 inslag	 och	
svenska	 flaggor	 firas	 dessa	 dagar.	 Med	
tidsenliga	återskapade	uniformer,	vapen	
och	instrument	får	vi	se	hur	Sveagardis-
ter	 såg	 ut	 och	 uppträdde	 på	 slagfältet	
under	1870-talet.		För	oss	som	inte	firar	
svenska	 nationaldagen	 hemma,	 kom	
med	och	fira	den	dessa	dagar.

Dag	1	Hemorten-Trelleborg
Vi startar vår resa söderut mot Trelleborg. 
Här vi går ombord på TT-lines fartyg 
som kommer att ta oss till Travemunde. 
Kvällen fri
 
Dag	2	Trelleborg-	Wismar
Ankomst Travemünde på morgonen.
Vi åker direkt till Wismar för att få en 
guidad tur med svensktalande guide. Vi 
får en inblick i Wismars historia innan vi 
under dagen bjuds på stadens festligheter. 
Du har hela eftermiddagen till ditt 
förfogande för avkoppling, shopping, 
eller fest med uppträdanden och öltält på 
torget. Middag på hotellet. 

Dag	3	Wismar
Frukost på hotellet.
Dagen fri för egna upptäckter.
Middag på hotellet.

Dag	4	Schwerin
Frukost på hotellet. 
På en ö i Schwerinersee, Tysklands fjärde 
största sjö, ligger ett sagoslott: Schloss 
Schwerin. Slottet har legat här, på samma 
ställe, sedan mitten av 900-talet. Det var 
här Henrik Lejonet besegrade Fürst Niklot 
och införde kristendomen i området. 
De hedniska slaverna höll dock ställning 
och efter 7 år fick Henrik Lejonet lämna 
tillbaka en del av Niklots arv till dennes son 
Pribisaw. Staden erbjuder självklart även 
utmärkt shopping och trevliga restauranger.

Dag	5	Wismar-	Travemünde
Frukost på hotellet.
Avresa efter lunch till Lübeck . Här har vi tid 
för själva att shoppa, gå på café och varför 
inte besöka den berömda Marsipansalon 
Innan vi åker till färjan och om tid finnes 
stannar vi vid Citti Markt. 
Incheckning på TT-lines färja
Kvällen fri.

Dag	6	Trelleborg-	Hemorten
Frukost ombord. Vi ankommer Trelleborg 
tidigt på morgonen. När vi alla är samlade 
åker vi mot hemorterna..Vi stannar för rast 
efter vägen..



Wien, Budapest & Prag 
10 dagar

En rundresa i hjärtat av Europa

Kryddat med intressant historia och stor-
slagna huvudstäder. Wien, Budapest och 
Prag!  

Dag 1 Hemorten- Trelleborg
Vi åker från hemorten enligt upptagnings 
tabellen för vidare resa till Trelleborg. 
Under vägen stannar vi för fika rast och 
middags paus innan vi går ombord på färjan 
TT-line till Travemunde. Kvällen fri

Dag 2 Travemünde- Berlin
 Ankomst Travemünde. Vi samlas i bussen 
för vidare färd mot Berlin. Vi stannar för 
bensträckare efter vägen. Här checkar vi in 
på vårt hotell. Kvällen fri

Dag 3 Berlin- Wien
Efter en god frukost sätter vi oss i bussen för 
vidare resa till musikstaden Wien. 
Vi stannar för bensträckare efter vägen.
Middag efter incheckning på vårt hotell.

Dag 4 Wien
 Efter en utsökt frukost samlas vi för en ca 
3 timmars guidning i med svensk guide i 
Wien. Som huvudstad i Österrike och med 
en befolkning överstigande 1, 7 miljoner är 
Wien en av de största städerna i Europa och 
en riktig skönhet att besöka. Som en kultu-
rellt huvudstad genom århundraden känner 
vi idag Wien som huvudstad för klassisk 
musik och vacker arkitektur.

Dag 5  Wien - Budapest
Frukost och vi säger ” Auf Wiedersehen” 
till Wien och beger oss till Donaupärlan 
Budapest.

Dag 6 Budapest
Efter frukost möter vår svensktalande guide 
upp oss för en ca 3 timmars stadsguidning.
Ungerns huvudstad Budapest består av två 

stadshalvor, vilka tidigare var två separata 
städer – Buda och Pest. Dessa har vuxit ihop 
under historiens gång och utgör nu staden 
Budapest. Buda ligger väster om floden 
Donau, och Pest öster om floden. Det var 
1873 som städerna Buda, Pest (samt även 
den mindre staden Óbuda) slogs ihop till en 
stad. Budapest anses vara en av de vackraste 
städerna i Europa och har flera byggnader 
och platser som är märkta som världsarv.

Dag 7 Budapest- Prag
Mätta efter vår frukost samlas vi igen för att 
fortsätta vår färd till Tjeckien och Prag.
Gyllene Prag, Staden med de hundra 
tornen, Magiska Prag - det är några av 
namnen på Tjeckiens huvudstad.
Floden Vltava flyter sävligt under urgamla 
broar, gamla stan lockar med gränder och 
hundraåriga hemligheter, och på höjden 
tronar den mäktiga Pragborgen. Snyggt som 
en målning. Men Prag har mer till sin fördel 
än bara utseendet. Staden är fortfarande 
billig att besöka och restaurangerna serverar 
vällagad och god mat till bra priser

Dag 8 Prag
Frukost. Vi samlas i bussen för att med vår 
svensktalande guide bege oss ut på en ca 3 
timmars guidad tur i den vackra staden.

Dag 9 Prag-Travemünde
Efter flera trevliga dagar är det dags att 
bege sig mot Tyskland igen och vår färja i 
Travemünde. Kvällen fri

 

Dag 10 Trelleborg - Hemorten
Vi anländer till Trelleborg på morgonen och 
börjar vår resa mot hemorten, med många 
minnen och förhoppningsvis nya vänner. 

6/5
Pris: 8995:-
 I priset ingår: 
•	 Bussresa		Väg	och	Färjeavgifter
	 •2	nätter	del	2	bäddsinsides	hytt	
	•	7 nätter del i dubbelrum 
				inkl	frukost.	
*		Buffé	ombord	t/r
*  4 Middagar
* 3 timmars stadsguidning i 
   Wien, Budapest och Prag 
   med svensktalande guide.

Tillägg
Enkelrum/hytts	tillägg												3465:-
Fönsterhytt	2	bädds																		250:-
Platsbokning buss                     200:-
Avbeställnings skydd                 200:-

Hotell
Van	der	Valk	Hotel	Berlin	Brandenburg
Hotel Ananas
Best Western Hotel Hungria
Botel Amiral

Linje	1



Oktoberfest Bremen 4 dagar
Tysklands äldsta folkfest

Bremer Freimarkt är den största och även 
den äldsta folkfesten i Nordtyskland. 
På Brügerweide har man slagit upp det 
stora bayerska öltältet. Doften av grillad 
bratwurst och flottyrdränkta 
kakor sprider sig i stadskärnan som är fylld 
av tivolin, glada människor och sprittande 
musik.

Dag 1 Hemorten- Bremen
På tidig morgon startar vår moderna 
turistbuss söderut. Vi åker direkt till Bremen 
via det danska landskapet.
Väl framme vid vårt hotell. 

Dag 2 – 3 Bremen
Nu är det dags att med ”hull och hår” 
ägnas åt det kulturella sevärdheterna och 
oktoberfesten. 

21/10
Pris: 2965:-
I priset ingår:
•Buss och färjeavgifter
•3 frukost 
•3 nätter del i dubbelrum 

Tillägg:
*  Enkelrum                                665:-
• Frivilligt avbeställningsskydd       100:-
• Platsbokning på buss                100:-
Hotell
Courtyrad by Mariott Hotell Bremen
Linje 1

Festligheterna och staden sjuder av liv.
Kanske vi njuter av en god öl i stora krus en 
strålande och glad atmosfär. Musik spelas 
i alla stilar. Nu har du chansen att sjunga, 
dansa och träffa nya vänner. Det finns tysk 
mat i alla former och smaker.
En och annan wurst slinker troligen ner och 
kanske åker du en och annan karusell på 
tivolit.

Dag 4 Bremen- Hemorten
Nu är det dags att packa bussen och starta 
hemresan mot våra respektive hemorter som 
vi når på sena kvällen.

Römö, Mandö och Ribe 5 dagar
Natursköna oasen, Römö Vadehavet sydjylland

Dag 1 Hemorten. Göteborg
Avresa från hemorten. Vi stannar för 
bensträckare efter vägen innan vi når 
Göteborg-. Här tar vi färja över till Kiel.
Kvällen fri.

Dag 2 Kiel- Römö
Frukost ombord. Vid ankomst till Kiel 
samlas vi på bussen för resa till Römö i Dan-
mark. Vi checkar in på vårt hotell. Därefter 
väntar vår guide på oss. Vi ser nationalmu-
seet, Danmarks äldsta och minsta skola. 
Nordeuropas bredaste strand m.m.
Kvällen fri

Dag 3 Ribe Mandö 
Frukost. Idag upplever vi Danmarks äldsta 
stad Ribe ochVästerhavet, ön Mandø. Ord-
ningen för dagen beror på tidvattnet.
Vi får en inblick i livet på ön samt öns 
historia från ca 1634.

Innan vi åker vidare till Ribe äter vi lunch 
på ön. Stadens medeltida centrum erbjuder 
en unik atmosfär med sina gamla korsvir-
keshus och kullerstensgator. Vår guide tar 
oss runt gamla stan och berättar om stadens 
storslagna och dramatiska historia. Guidade 
stadsrundtur avslutas med ett besök i den 
vackra katedralen. Det blir det fri tid att 
utforska denna vackra stad.

Dag 4 Römö- Flensburg- Kiel
Vi säger adjö till Römo och beger oss mot 
Flensburg. Här får vi tid på egen hand för 
shopping och lunch innan vi åker till Kiel för 
att gå ombord på vår färja.

Dag 5 Göteborg- Hemorten
Frukost ombord. Resa mot hemorten med 
många glada minnen i bagaget. 

21/8
Pris: 4440:-
I priset ingår:
•Buss och färjeavgifter
•4 frukost 
•2 nätter del i dubbelrum 
*  2 nätter i del i 2 bädds utsides
* buffé ombord utresan.
* guidade turer samt 1 lunch.
* lunch vid ankomst Römö
Tillägg:
* 2 bädds golvstående                   170.- 
*  Enkelrum/hytt insides                               930:-
• Frivilligt avbeställningsskydd       100:-
• Platsbokning på buss                100:-
Hotell Kommandörsgården
Linje 1



Gardasjön Italien 10 dagar
En fantastisk resa genom fem länder i kombination med kultur och 

6/5
Pris: 8795:-
I priset ingår: 
• Resa med modern helturistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides
	 •	7	nätter	del	i	dubbelrum	inkl	frukost
	 •	Färje	och	vägavgifter
	 •	7	middagar
	 •	Entré	Mainau	
   * Reseledare

Tillägg: 
• Enkelrum/Hytt																								2470:-								 
 • Frivilligt	avb	skydd														200:-
	 •	Platsbokning	på	buss											200:-
	•2	bäddsfönster																					200:-	
* Utflykt	Verona																								270:-	
 *		Utflykt	vinprovning														220:-
*			Utflykt	båt	på	Gardasjön								200:-					
*		Utflykt	marknad	o	olivmuseum		200:-										

Vid	bokning	av	alla	utflykter	vid 

bokningstillfället	ges	10%	rabatt			

Hotell 
Hotell	Bayrischer	hof,	Bayreuth
Hotel	Luise,	Riva	del	Garda
Central	hotel	Leonard,	Feldkirch
Fulda	Holiday	inn

Linje	1

Dag	1		 Hemorten	-	Trelleborg 
Vi stannar för kafferast efter vägen innan vi 
når Trellborg I bekväma hytter och trevlig 
överfart på en av TT-lines färjor tar vi oss till 
Travemünde

Dag	2		 Travemünde	-	Bayreuth
Vi äter en stor frukostbuffé innan vi går av 
båten och sätter oss i bussen  för vidare resa 
genom vackra Tyskland till den lilla  staden 
Bayreuth som är vårt nästa stopp. Bayreuth 
är av tradition staden för konstnärliga och 
kreativa genier, där det speciella är en del av 
vardagen. Här föddes kompositören Richard 
Wagner. Här checkar vi in på vårt hotell och 
äter en middag. 

Dag	3		 Bayreuth	-	Riva	del	Garda
Frukost serveras innan vi säger Auf Wieder-
sehen och fortsätter resan till Italien. Vi åker 
genom  södra Tyskland där fristaten Bayern 
ligger med delstatshuvudstaden München 
i ett nästan sagoboksvackert landskap. Här 
hittar man orörd natur, frisk luft, ett rikt 
kulturliv och förstås den berömda gemytliga 
bayerska livsstilen. Medeltidsborgar och små-
städer, ståtliga slott och barockkyrkor bildar 
tillsammans med storstäderna en fin kuliss 
för olika festligheter. Framåt kvällen når 
vi Gardasjön och Riva del Garda. Vi säger 
Buona sera och checkar in på vårt hotell. 
Under tre dagar har vi möjlighet att avnjuta 
Gardasjön, en vacker och solig bergsjö som 
är den största I Nord-Italien. Vattnet är azur-
blått och utomordentligt klart. 

Dag	4	-6	Riva	del	Garda
Olivträd och Citronträd, intensiv blå sjö 
och omringad av berg. Välkommen till Riva. 
Under dessa dagar kommer olika utflykter 
ordnas. Runt Gardasjön ligger kända städer 
som Verona. I Verona finns mängder av 
trånga gränder, trevliga restauranger och 
storslagna torg. 

Dag	9		 Fulda-	Travemünde
Efter frukost säger vi än en gång 
Auf Wiedersehen och börjar vår resa hemåt. 
Vi når Travemünde och vår båt framåt efter-
middagen. 

Dag	10	 Trelleborg	-	Hemorten
Vi anländer till Trelleborg på morgonen och 
börjar vår resa mot hemorten, med många 
minnen och förhoppningsvis nya vänner. 

För de som önskar kommer utflykt 
arrangeras till  Verona med omnejd.
 
 Utflykt till Byn Arco norr om Riva del Garda 
där vi besöker en vingård för provsmakning 
av vin. Under eftermiddagen gör vi en båtut-
flykt på Gardasjön till byn Limone.

Vi kommer ha mer fritid men för de som 
önskar ordnar vi en utflykt till
en typisk Italiens marknad och även ett besök 
på olivmuseum. Vi beräknar vara tillbaka 
tidig eftermiddag.
  
Dag	7	 Riva	del	Garda	-	Feldkirch
Efter en god frukost säger vi Arrivederci Italia 
och sätter oss i bussen för flera fantastiska 
upplevelser. Vi åker mot Merano genom 
Rechen pass. Vi kommer under vägen upp-
leva vackra Alperna, pittoreska byar med 
spännande upptäckter innan vi når Feldkirch 
i Österrike beläget söder om Bodensjön. 
Här checkar vi in på vårt hotel och äter en 
middag.

Dag	8		 Feldkirch	-	Fulda
Efter frukost åker vi till Mainau. Det var 
1932 som greve Lennart Bernadotte ärvde 
slottet av sin farmor, drottning Viktoria, och 
gjorde om trädgården till en av världens 
vackraste blomsterparker som idag förvaltas 
av hans barn. Det ges god tid att utforska 
denna fantastiska ö och njuta av blomster-
prakten samt alla subtropiska träd och växter 
som trivs här tack vare det milda klimatet. 
Här strövar vi omkring bland orkidéer,  rosor 
och palmer. Efter en trevlig dag åker vi vidare 
till Fulda. Fulda är en gammal barockstad 
med en 1250- årig historia.. Här checkar vi in 
på vårt hotell och äter en gemensam middag. 



Nice Cote d'Azur  13 dagar
Platsen för lyx och glamour men också för charm och avkoppling

27/6
Pris: 12635:-
I priset ingår: 
• Resa med modern helturistbuss
• 2 nätter del i 2-bäddshytt insides
• 10 nätter del i dubbelrum 
    inkl frukost
• 4 st middagar
• Utflykt till Monte Carlo
 *  Stadsrundtur i Nice
 *  Färje- och vägavgfiter

Tillägg: 
•Enkelrum/hytt                        4330:-
* Fönsterhytt 2 bädds                 200:-            
•Frivilligt avb skydd                    200:-
•Platsbokning på buss                 200:-
* Utflykt  Gourdon & Grasse 
    inkl lunch heldag                        475:-                         
*  Rivieran Nice- St Tropez     
    pic nic och mellanmål samt

     vinprovning , heldag                  420:-                       
*  Besök på vingårdar samt
    3-rätters middag Kvällstur          580:-                                                                                                                                  

Hotel
Hotel Excelsion Ludwigshafen
Mercure Grenoble Centre Alpotel
Hötel Univers Nice
Hotel Crown Andermatt
Linje 1

Dag 12 Ludwigshafen-Travemünde
Idag åker vi på Autobahn mot färjan, som 
ska ta oss hem till Sverige igen. Vi hinner 
under dagen med flera stopp för mat och 
fika.

Dag 13 Trelleborg mot hemorten.
Under hemresan stannar vi med jämna 
mellanrum innan vi når hemorten och tar 
adjö för denna gång.

Dag 1 Hemorten- Trelleborg
Vi stannar för kafferast och middag efter 
vägen innan vi når Trelleborg och går ombord 
på vår färja över till Travemünde.
I bekväma hytter och trevlig överfart på en av 
TT-lines färjor. Kvällen fri

Dag 2 Travemünde- Ludwigshafen
Rast och lunch efter vägen. 
Här checkar vi in på vårt hotell och intar 
en gemensam middag. Ludwigshafen am 
Rhein är en stad i den tyska delstaten 
Rheinland-Pfalz. Staden har cirka 164 000 
invånare och är belägen vid floden Rhen.

Dag 3 Ludwigshafen- Grenoble
Efter tidig frukost sätter oss sedan i bussen 
för vidare resa till Grenoble. Grenoble 
är dörren till Alperna och en geografisk 
korsning där floderna Isère och Drac möts. 
Vi stannar för lunch i Geneve. Vi äter vi en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 4 Nice via Route Napoleon
Idag åker vi på härliga bergsvägar på den 
berömda Route Napoleon. Vägen som 
Kejsare Napoleon Bonaparte tog 1815. 
Vägen går ifrån Golfe Juan på den Franska 
Rivieran till Grenoble. Vi åker i andra 
riktningen och kommer idag att njuta av 
en lunch i form av picnic i den lilla byn 
Sisteron. Vi färdas i lugnt tempo med härlig 
utsikt. Framåt sen eftermiddag når vi fram 
till vårt mål, hotel Univers i Nice.

Dag 5 Nice
Som centrum för den Franska Rivieran 
ligger Nice vid Medelhavskusten i 
Frankrikes sydöstra del. Staden grundandes 
redan 350 f.kr när grekiska sjöfarare slog sig 
ner i området och just det historiska arvet 
är man mån om att bevara. Tänk dig 7 km 
strandpromenad, en egen matkultur och 
300 dagar solsken om året så är det lätt att 
förstå varför Frankrikes femte största stad 
har blivit en sådan populär turistort. 
Här möts palmer och pinjeträd tillsammans 
med en storstadspuls som innebär 
lyxrestauranger och kasinon.
Idag får vi en förmiddags stadsrundtur i 
Nice. På kvällen gör vi en utflykt där vi 
besöker två vingårdar och äter en tre rätters 
middag med vin och bordsvatten i genuin 
Provence miljö.

Dag 6 Utflykt Grasse
Efter en god frukost erbjuder vi mot ett 
tillägg ett besök i Grasse. En halvtimme från 
Nice tar vi oss upp genom Gorges du Loup. 
Litet Mellanmålsstopp på en flera hundra år 
gammal parfymväxtodling på en klippavsats. 
Vidare upp på höglandsplatån Caussols. 
Här samlas UFO-spanare från hela världen. 
Lunch i underbart vackra Gourdon och 
sedan Grasse med ett besök på en parfym-
fabrik. 

Dag 7 Fri tid i Nice

Dag 8 Kvällstur till Monte Carlo
Vi klär upp oss lite extra och umgås med 
Monacos jetset. Monte Carlo präglas av en 
700-årig kungahistoria med huset Grimaldi 
på tronen. Lyx och flärd med också ett 
underbart läge präglar staden. Efter vi 
provat lyckan på Casino De Monte Carlo 
beger vi oss tillbaka till Nice. 

Dag 9 Utflykt till St Tropez
Redan på morgonen åker vi kustvägen till 
St Maxime. Vi besöker Antibes och Cannes 
och ser vart filmstjärnorna brukar röra sig. 
Vi åker båt mellan St Maxime och St Tro-
pez, därefter har vi en vinprovning. Picnic 
som lunch och mellanmål ingår i utflykten.

Dag 10 Lugano och Andermatt. 
Nu börjar vår hemresa som går genom 
Italien förbi Genova och Milano till Lugano 
i Schweiz. Där får vi eftermiddagen fri för 
shopping och middag på egen bekostnad. 
Vi åker sedan upp till Andermatt (1444 m) 
där vi ska bo på hotell Crown.

Dag 11 Andermatt- Ludwigshafen
Vi lämnar Andermatt för att fortsätt vår 
hemresa. Vi åker via Altdorf (legenden om 
Wilhelm Tell) och ner mot Basel. Nu åker vi 
på tyska motorvägar mot vårt hotell i Lud-
wigshafen. Vi hinner också med ett besök i 
Heidelberg. 



Vinresa Mosel 7 dagar
Ett paradis för vinälskare

Upplev den makalösa atmosfären i den 
pittoreska Gamla stan, fylld med 
historia och kultur. Besök en stad med spår 
sedan romartiden. Njut av det berömda 
Moselvinet. Ni kan även lära känna Mosels 
kulturlandskap genom en romantisk båttur.   

Dag 1 Hemorten- Trelleborg 
Vi åker från hemorten, för vidare resa till 
Trelleborg. Under vägen stannar vi för fika 
rast och middags paus innan vi går 
ombord på färjan TT-line till Travemunde. 
Kvällen fri.

Dag 2 Travemünde- Bernkastel Kues 
Ankomst Travemünde. Vår färdväg går via 
Bremen, Köln och Koblenz till 
Bernkastel-Kues. Här har stadens årliga 
vinfest precis börjat.

Dag 3   Bernkastel Kues
På fredagen öppnas nöjesparken och konst-
närsmarknaden ”i mitt-Mosels vinfestival” 
invigs.Stadens konst- och hantverkmarknad 
öppnas. På kvällen runt 20:30 , firas det på 
historiska torget i stadsdelen Bernkastel, 
med trumpeter och trumslag förkunnas 
ankomsten av anhängare till riddaren av 
Hunolstein. Det glada budskapet till gäs-
terna om att vinfestivalen kan börja. 
Därefter blir den nya Mosella (vindrott-
ningen) krönt och avsked tas av 
föregångaren. 

Dag 4 Mosel
Efter frukost kommer vi göra en båttur på 
Mosel mot extra tillägg. Titta på de stolta 
borgarna och häpnadsväckande ruinerna på 
höjderna och studera det karga berglandska-
pet och de idylliska flodstränderna. 

En av höjdpunkterna är denna helgens stora 
lysande fyrverkerier på lördag kväll, som 
kommer att utföras samtidigt vid ruinerna 
av Landshut och stranden av Mosel i Bern-
kastel. Denna 20-minuters, färgsprakande 
ljusshow kan beundras av åskådare både på  
floden Mosel och från bron.

Dag 5 Trier
Efter frukost erbjuder vi även denna dag en 
utflykt mot tillägg. Kulturmetropolen Trier 
som är Tysklands äldsta stad och var den 
andra huvudstaden i det romerska riket. 
Vi möts av historiens vingslag där man rycks 
med på en tidsresa tillbaka till tiden då 
staden Rom grundades. Än idag vittnar 
romarnas storslagna byggnader om epokens 
livsstil. Men även andra folkgrupper såsom 
kelter, franker, fransmän och preusser har 
satt sina spår i staden. 
Nio historiska byggnader har fått status som 
världskulturminne av UNESCO

Den stora vin-paraden, staden Bernkas-
tel-Kues  traditionella procession, startar sin 
ca 2,5 km långa tur på söndag kl 14 i Gamla 
stan. Vid denna parad visar de lokala sam-
hällena i mitt-Moseln, upp sina vackra bilar. 
Här är de berömda vingårdarna i området 
representerade. Deras Majestäter, de lokala 
vindrottningarna, vinkar glatt till gästerna, 
medan nationella och internationella musik-
grupper följer med paraden.

Dag 6 Bernkastel Kues- Travemünde
Efter några oförglömliga dagar säger vi Auf 
Wiedersehen och börjar vår resa genom 
Tyskland till vår färja i Travemünde. Men 
en liten ”sevärdhet” till mångas förtjusning 
som vi inte får glömma. En kontrast till allt 
vi upplevt är den världsberömda formel-1-ra-
cerbanan Nürburgring. Ingen annanstans är 
motorsporten mer mångfaldig och naturen 
vackrare. 

Dag 7 Trelleborg- Hemorten
Trelleborg för vidare resa mot hemorten. 
Vi stannar med jämna mellanrum för 
bensträckare.

31/8
Pris 7855:-
I priset ingår:
• Resa med modern helturistbuss
*  2 nätter del i 2 bäddshytt insides
• 4 nätter del i dubbelrum
• 6 frukost, 3 middag
• Vägavgifter och Färjeavgifter
*  Reseledare

Tillägg:
• Utflykt Båttur Mosel 220:-
• Utflykt Trier              370:-
• Enkelrum/hytt           950:-
• 2 bäddshytt fönster    200:-
• Frivilligt avb.skydd    100:-
• Platsbokning på buss 200:-

Hotel Bären
Linje 1



Prag, Leipzig & Dresden 9 dagar
Magiska städer

12/8
Pris 8865:-
I priset ingår:
• Resa med modern helturistbuss
*  2 nätter del i 2 bäddshytt insides
• 6 nätter del i dubbelrum
• 8 frukost, 6 middag
 * Guidad tur i Dresden inkl. entré 
    till slottet Zwinger
*  Halvdags guidad tur i Prag med
   besök på Prag borg inkl. lunch
*  Guidad tur i Leipzig med entré
    till Rosenträdgården. inkl lunch
• Vägavgifter och Färjeavgifter
*  Reseledare

Tillägg:
• Folkloreafton med middag       370:-
• Utflykt heldag Prag med lunch 465:-
• Enkelrum/hytt                       2760:-
• Frivilligt avb.skydd                   100:-
• Platsbokning på buss                200:-

Wyndham Garden Dresden
Hotel Botel Admiral
Ramada hotel Leipzig

Linje 1

Prag är Europas vackraste huvudstad. 
 Dresden tronar fram som en vacker juvel i 
Sachsen. Leipzig, hjältarnas och den vackra 
musikens stad

Dag 1 Hemorten- Trelleborg
Vi åker från hemorten enligt upptagnings 
tabellen för vidare resa till 
Trelleborg. Under vägen stannar vi för fika 
rast och middags paus innan vi går 
ombord på färjan TT-line till Travemunde. 
Kvällen fri.

Dag 2 Travemünde- Dresden
Ankomst Travemünde. Vi samlas i bussen 
för vidare färd mot Dresden. Vi stannar för 
bensträckare efter vägen.

Dag 3 Dresden- Prag
Efter en god frukost möter vår svenskta-
lande guide upp oss för en ca 2 timmars 
guidad tur. Vi besöker bl.a slottet Zwinger. 
Zwinger i Dresden var en del av kurfurstepa-
latset och uppfördes 1718-1728. Det världs-
berömda Slottet är en av de mest storslagna 
barockbyggnader i Tyskland. Med sina 
paviljonger och gallerier, den ”Crown Gate”, 
den ”Nymfer” bad ”och inte minst trädgår-
darna i Zwinger gården, det är en oas för alla 
besökare till Dresden. Vi avslutar med lunch 
på egen hand innan vår färd går vidare till 
Europas vackraste huvudstad Prag.
Gemensam middag på kvällen.

Dag 4 Prag
 Utvilade och mätta efter en utsökt frukost 
samlas vi för en ca 4 timmars guidning i 
med svensk guide i Prag. Vi kommer bl.a 
besöka Prag borgen och avsluta med lunch. 
På kvällen erbjuder vi mot ett tillägg folklore 
afton U Marcau där vi avnjuter en 
3 rätters middag med dryck.

Dag 5  Prag
Idag är dagen fri för egna strövtåg alternativ 
mot tillägg följa med på en 
spännande heldagstur med svenskta-
lande guide. Vi kommer besöka slottet på 
Konopiste, Velke Popovice och även få en 
ölprovning efter en välsmakande lunch. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 6 Prag
Här är dagen fri fram till kvällen. Då samlas 
vi för att ha en avslutnings middag på en 
restaurang mitt i stan.

Dag 7 Prag- Leipzig
Efter frukost säger vi ”Setkat se znovu” till 
Prag och beger oss mot tyska gränsen igen.
Vid ankomst till Leipzig får vi en 2 timmars 
guidad tur med inträde till Sangerhausen 
Rosenträdgården. Idag finns över 8500 olika 
sorters rosor från olika delar av världen och 
tids perioder att beskåda. Här hittar man 
också den största samlingen med Vildrosor. 
Ca 300 sällsynta träd och buskar bildar 
kulisser för det unika doft och färgspel  
Totalt finns det ca 80000 rosenbuskar 
planterade. Berömd är den unika samlingen 
klätterrosor. 1993 fick Rosariumet titeln  
„Europa-Rosarium“ och Sangerhausen blev 
officiellt Rosenstaden. Eftermiddagen fri . 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 8. Leipzig- Travemünde
Idag börjar vi vår dag hemåt. Vi kommer att 
stanna till i Lübeck för shopping innan vi 
går på båten i Travemünde. 

Dag 9 Trelleborg- Hemorten
Ankomst Trelleborg för vidare resa mot 
hemorten. Vi stannar med jämna mellan-
rum för bensträckare.



Vandringsresa Kappl Österrike 
9 dagar

Vår vandringsresa går till det natursköna 
Kappl i Österrike. Resan har många upp-
levelser från dag 1 till dag 9 . Vi kommer 
att ta oss med TT-lines färjor till och från 
Tyskland med övernattning. Resan går 
olika vägar igenom Tyskland på väg ner 
och hem, för att ge er ännu mera utbyte 
av resan. Kappl är en liten pittoresk by i 
Paznaundalen intill Silvrettamassivet, ett 
fantastiskt Alplandskap i ”dreilandecke”
( tre länders hörn), där Österrike, Schweiz 
och Italien gränsar till varandra. Byn ligger 
på en bergskant en bit från huvudvägen 
som går upp igenom Paznaundalen.
Vi kommer göra vandringar i olika 
svårighets grader under ledning av vår  
reseledare ,som även är en erfaren alpinist. 
Alla har med eller utan tidigare erfarenhet 
möjlighet att följa med på våra turer. 
För de som önskar gör vi utflykter med vår 
buss till Innsbruck och Samnaun i Schweiz 
(en tullfri zon beroende på att enda vägen 
dit går igenom Österrike). 

Dag 1.  Hemorten– Trelleborg 
Avresa från respektive hemort enl. tidtabell. 
Vi tar oss till Trelleborg där TT-lines Färja 
avgår 22:00.  Ombord finns möjligheter till 
mat, nöje och shopping. Vi får en 
avkopplande sömn i de fina hytterna 
ombord

Dag 2.Travemünde– Bayreuth. 
Tidig morgon startar vi från Travemünde 
och kör autobahn förbi Lübeck, Hannover 
genom östra Tyskland och Leipzig till vårt 
mål för dagen Bayreuth. Staden som är 
Richard Wagners födelsestad med mycket 
historia. Vi checkar in och äter en god 
middag. 

Dag 3. Bayreuth-Kappl. 
Efter en god frukost är dags för nya upptäck-
ter. Resan går genom Bayern förbi Nürnberg 
och München . Vi tar oss in i alpvärlden 
stannar på ett litet Bayerskt Gasthaus för 
lunch med en Bayersk  öl. På slingriga 
alpvägar förbi den vackra sjön Tegnersee  
i gränstrakterna till Österrike. Nu följer 
vi floden Inn förbi Innsbruck och snart 
anländer vi till resans mål Kappl och vårt 
Hotell Neue Post. Vi installerar oss och äter 
middag.

Dag 4 – 6 Kappl
Vi äter en stor frukostbuffé. Vår reseledare 
och vandringsguide tar oss med på utflykter 
i olika områden och vandringsleder. Vi 
anpassar oss efter gruppen och finner lämp-
liga stråk, för att alla skall få ut så mycket 
som möjligt av resan. Vi gör också utflykter 
till Innsbruck och Samnaun. Vi njuter av 
hotellets faciliteter och äter goda middagar 
varje kväll.

Dag 7. Kappl-Fulda
Efter frukost lämnar  vi Kappl och vårt 
hotell. Vi tar oss väster ut genom Arlberg-
passet till Bregenz  vid Bodensjön. 
Här stannar vi för att njuta av staden och tar 
oss tid för lunch.
Nu lämnar vi Österrike och åker vidare på 
Autobahn norr ut mot Fulda. Även denna 
dag får vi njuta av landskap med vackra vyer. 
Väl framme i Fulda checkar vi in på vårt 
hotell och äter en god middag.

Dag 8. Fulda-Travemûnde. 
Frukost på hotellet. Vi tar oss ut på Auto-
bahn och passerar Kassel. Vi stoppar för 
lunch och sedan vidare mot Hannover och 
Travemünde där vår färja väntar. 

Dag 9. Trelleborg– Hemorten.
Vi anländer till Trelleborg tidig morgon. 
Tar oss genom Sverige till respektive hemort.
Med jämna mellanrum stoppar vi för 
bensträckare och mat.

11/7
Pris 7350:-
I priset ingår
• Bussresa i helturistbuss
• 2 nätter del i dubbelhytt insides       
    inkl. frukost
• 7 nätter i dubbelrum .inkl. frukost.                                                                              
• 7 middagar exkl.dryck
• Silvretta Pass ( liftkort)
• Vägskatter och färjeavgifter                                                                    
• Reseledarens tjänster

Tillägg:
• Utflykt Innsbruck, Samnaun :-
• Enkelrum                                  1750 :-
• Enkelhytt insides                            530:- 
• 2 bäddshytt fönster                  200:-
• Frivilligt avb.skydd                  100:-
• Platsbokning på buss               200:-

Hotel Neue Post
Ett fräscht hotell med hög standard på 
både rum och övriga faciliteter. Här finns 
en mycket trevlig restaurang där vi äter 
frukost och 3-rätters middagar varje dag. 
Hotellet har också en fantastisk Spa-av-
delning, där man kan njuta efter dagens 
strapatser .

Bayrischer Hof, Bayreuth
Holiday Inn Fulda

Linje 1



Julresor

Hamburg 4 dagar
27/11 

I priset fr 3330:- ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides	
				över	och	underslaf
	 •	1	natt	del	i	dubbelrum
	•	3	frukost,	1	middag
Linje	1

 
M/S Birka till 

Åland
med Julbord

20/11,22/11,26/11, 29/11, 
30/11, 5/12, 7/12, 9/12, 

13/12

I priset fr 480:- ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	Del	i	2	bäddshytt	insides
	 •Julbord	inkl.	öl/vin

26/11,	30/11,	13/12	Linje	2
22/11,	7/12	Linje	3
20/11,	5/12	Linje	4
29/11,	5/12,	9/12	Linje	5

Bremen 27/11

5 dagar
I	priset	3460:-	ingår:
	 •	Bussresa	i	modern	turistbuss
	 •	2	nätter	del	i	2-bäddshytt	insides	
				över	och	underbädd
	•	2	nätter	del	i	dubbelrum
	•	4	frukost,	1	middag	vid	ankomst
	*	guidad	tur	i	Bremen

Vi	 startar	 från	 hemorten	 och	 åker	
till	Göteborg.	Här	tar	vi	färjan	över	
till	 Kiel	 och	 fortsätter	 vår	 resa	 till	
Bremen.	
Incheckning	på	vårt	hotell	Maritim	
Hotel	 och	 Congress	 Centrum	
Bremen.	
Under	 två	 dagar	 får	 vi	 ta	 del	 av	
Bremens	fantastiska	julmarknad.	

Linje	1

Kiel 3dagar 
*28/11, 5/12 

I	priset	fr	1540:-	ingår:
•Buss	och	färjeavgifter
•2nätter	2-bäddshytt	insides	våning
•2	frukost
•	Utflykt	till	Citti-Markt

28/11	Linje	8
		5/12	Linje	10

Berlin 5 dagar
5/12

I	priset	fr	3660:-	ingår 
•	 Resa	med	modern	helturistbuss
	 •	2	nätter	del	i	dubbelrum
	•	2	frukost,	1	middag
 •	2	nätter	i	del	i	2	bädds	insides
	•	Vägavgifter	och	Färjeavgifter
 *		Stadsrundtur	Berlin

 
Linje	1

På vår hemsida hittar du 

fler julmarknadsresor

under hösten 2016

Glöm inte boka buss till ditt 

företag/grupp/förening

till årets julbord.



OBS! ENDAST BOKADE ORTER ANGÖRES.
Linje presenteras under varje resa. 

Reservation för ändringar

Linje 1 
Grums
Fagerås
Kil
Skåre
Karlstad
Väse
Kristinehamn, 
Gullspång, 
Sjötorp
Mariestad
Götene
Skara
Vara,
Vårgårda
Alingsås
Göteborg
Degerfors
Karlskoga
Örebro
Kumla 
Hallsberg
Laxå
Hova 

Linje 2
Storfors
Nykroppa
Filipstad
Persberg
Hällefors
Grythyttan
Nora
Lindesberg

Linje 3
Hagfors
Uddeholm 
Munkfors
Deje 
Forshaga 
Karlstad
Kristinehamn

Linje 4
Sunne
Kil
Karlstad
Björneborg
Degerfors
Karlskoga
Örebro

Vi bokar även 
anslutning med 

Nettbuss linjenät

Grupper 
hämtas utanför 

Vänerbuss 
linjenät enligt 

överenskommelse

Linje 5
Skövde
Mariestad
Sjötorp
Otterbäcken
Gullspång
Åtorp
Degerfors
Karlskoga
Örebro

Linje 6
Karlstad
Kristinehamn

Linje 7        
(Örebro)
Degerfors                 
Karlskoga                 
Kristinehamn           
Karlstad                   
Grums                     
Segmon                   
Säffle                       
Åmål   

 
Linje 8
Karlstad
Kristinehamn
Degerfors
Åtorp
Mariestad
Skara
Vara
Alingsås

Linje 9      
Kristinehamn          
Gullspång               
Mariestad                
Skövde                     
                               
                               
Linje 10
Örebro
Karlskoga
Kristinehamn
Karlstad
Grums
Säffle

Linje 11
Karlstad
Kristinehamn
Karlskoga
Örebro

Linje 12
Karlstad
Skattkärr
Väse
Ölme
Kristinehamn
Bäckhammar
Vall
Nybble
Gullspång
Otterbäcken
Sjötorp
Mariestad



ALLMÄNNA RESEVILLKOR för paketresor
Konsumentverket/KO och Svenska Bussbranschens Riksför-
bund/BR har träffat överenskommelse om Allmänna villkor för 
paketresor med den lydelse som framgår av texten nedan. Änd-
ringarna i Allmänna villkor för paketresor gäller för resor som 
säljs från och med 1 maj 2002 och avgår från 1 oktober 2002.
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 har träffats. Detta får dock endast ske om 
ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller bro-
schyren och om resenären tydligt informerats om ändringarna.
1.3 Arrangören skall hålla resenären underrättad om frågor av 
betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.4 Anslutningsresa ingår i avtalet endast om den säljs eller 
marknadsförs tillsammans med huvudarrangemanget för ett 
gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varan-
dra.
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. Arrangören skall bekräfta resenärens beställning 
utan dröjsmål.

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 annat särskilt överenskommits.
2.3 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första 
delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften skall vara 
skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet 
har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgif-
ten som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande. Vid 
fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad 
resenären erlagt för avbeställningsskydd. Avbeställningskostna-
den är alltid lägst 200 kronor per resenär.
3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall 
resenären erlägga 5% av resans pris.
3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 
dagar före avresan skall resenären erlägga 15% av resans pris.
3.1.3 Vid avbeställning senare än 14 dagar men tidigare än 24 
timmar före avresan skall resenären erlägga 50% av resans pris.
3.1.4 Sker avbeställningen inom 24 timmar före avresan skall 
resenären betala hela resans pris
3.1.5 För så kallade bilpaketresor (resa med egen bil, färjetran-
sport 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 avbeställningsskydd har rätt 
att avbeställa resan, enligt följande.
a. Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas 
vad resenären erlagt för avbeställningsskydd.
b. Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få 
tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.
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. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5% av resans 
pris, dock högst 200 kronor.

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 nedstigande 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 sjukdomstillstånd 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 drabbar resenä-
ren efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om 
händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det inte 
är rimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenä-
ren 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 resenären 
gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punk-
terna 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 resan med stöd 
av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering med samma 
standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/
anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till 
kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. 

Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvar-
teringen ske enligt avtalet utan någon ytterligare kostnad för 

resenären.
3.2.6 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter 
det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbe-
ställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller 
släktskapsintyg.
3.3 Avbeställning skall ske på det sätt som anges i katalog, bro-
schyr eller färdhandlingarna.
3.4 Efter avbeställning skall belopp som resenären har till godo 
enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter 
avbeställningen.

4. Resenärens rätt att överlåta avtalet
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla 
villkor för att få deltaga i resan. Ett sådant villkor kan t.ex vara att 
transportföretag eller annan som arrangören har anlitat enligt 
gällande regler skall godtaga byte av resenär. Resenären måste i 
skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren 
om sin avsikt.
4.2 När avtalet överlåts är överlåtaren och förvärvaren solidariskt 
ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för vad som 
återstår att betala för resan och för extra kostnader, dock högst 
200 kr, som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

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 fram-
går tydligt av avtalet att detta får ske.
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 arrangö-
ren eller återförsäljaren 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 5.2 har han rätt till annan paketresa som är av lik-
värdig eller högre kvalitet, om arrangören eller återförsäljaren 
kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättnings-
resa har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår rese-
nären från sin rätt till ersättningsresa, 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 inställande av 
resa I sådana fall som avses i 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:
1. att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält 
sig till resan och resenären senast 14 dagar före   avresan skrift-
ligen underrättats om att resan ställts in (vid resor med en var-
aktighet av högst 5 dagar gäller att resenären skall underrättas 
senast 10 dagar före avresan), eller
2. att resan inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utan-
för arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde för-
väntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne 
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 skadeståndsansvar enligt första stycket 2 
endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt 
den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till 
någon annan i ett tidigare led.

5.5 Ändring av priset. Inträffar kostnadsökningen för arrangö-
ren efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för par-
terna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som 
motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
1. Ändringar i transportkostnader,
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 föreligger endast om 
kostnadsökningarna överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under 
de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören 
skall så snart som möjligt underrätta resenären om prisföränd-
ringarna. Resans pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidi-
gare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl 
som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskningar enligt 1 
och 3 ovan skall priset sänkas endast omkostnadsminskningarna 
överstiger 60 kr.
5.6 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid 
ingripande händelser m m Arrangören och resenären har var 
och en 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 inträffar katastrof, 

krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, 
som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållan-
dena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. 
För att avgöra om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som 
ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myn-
digheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister
6.1 Uteblivna prestationer Om efter avresan en väsentlig del av 
de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören 
ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för 
resenären. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvi-
sar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall 
arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för resenären 
tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan 
eller till någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en 
förändring av avtalet enligt första eller andra stycket en försäm-
ring för resenären är han, om det är skäligt, berättigad till prisav-
drag 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 ska-
destånd, om inte felet beror på honom. Resenären har inte rätt 
till skadestånd, om arrrangören visar att felet beror på ett hinder 
utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde för-
väntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne 
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet 
inte beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören 
fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket endast 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 vill-
kor omfattar förutom ersättning för ren förmögenhetsskada, 
ersättning för personskada och sakskada. Skador som omfat-
tas av bestämmelserna i sjölagen (1994:1009), luftfartslagen 
(1957:297), järnvägstrafiklagen (1985:192) eller lagen (1985:193) 
om internationell järnvägstrafik ersätts enligt 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.

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 underrättar arrangören eller återför-
säljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.
7.2 Utan hinder av 7.1 får resenären åberopa fel, om arrangören 
eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot 
tro och heder.
7.3 Om resenären framför klagomål som inte är obefogade, skall 
arrangören eller dennes lokala representant genast vidtaga åtgär-
der 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 reseleda-
ren 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 arrangören genom försummelse, t.ex genom 
att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger 
resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot 
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 rese-
nären om sådana hälsobestämmelser 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 medborgare i stater 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Resenären är 
dock själv ansvarig för att iakttaga nödvändiga formaliteter för 
resans genomförande, som t.ex innehav av giltigt pass, visum, 
vaccinationer och försäkring. Resenären är själv ansvarig för alla 
kostnader som uppkommer på grund av bristerna i nämnda for-
maliteter, t ex hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte 
bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller 
återförsäljaren.
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 till-
lämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte 
kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden 

eller av allmän domstol



    

  

Vi finns på plats för Er 
Måndag - Fredag  helgfria vardagar

Du kan boka våra resor på telefon, eller på                     
vår hemsida: www.vanerbuss.se

info@vanerbuss.se
 

Gilla oss på Facebook

Välkomna att resa med oss 

0550-34840 eller 0501-15500

 Dye 5, 681 91 Kristinehamn, Resegaranti är ställd till Kommerskollegium
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