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Äntligen, efter en lång pandemi, kan vi återigen resa tillsammans. Och här i denna lilla broschyr har vi 
samlat lite restips och inspiration inför höst-vinter-vårsäsongen 2022/2023. 
Vi har på vår hemsida lagt upp mer information om våra resor. Du finner allt från längre resor ut i Europa 
till kortare turer i Sverige och Norden. 

Dessutom planerar vi en större katalog som vi kommer skicka ut i början av 2023. 

Så varmt välkommen tillbaka och välkommen ombord på våra bekväma och miljövänliga turistbussar!

välkommen OMBORD!

Jokkmokks marknad
med Ishotellet

6 dagar  - 8 295 kr
 
Följ med oss på en vinterresa upp i norr. Vi besöker Jokkmokks marknad med alla 
renar, utställare, mat och dryck. Många aktiviteter pågår under dessa dagar och har
vi tur kan vi få se ett äkta renrace eller hundspann. Mycket fin samisk hemslöjd finns
att titta på eller självklart att köpa.
Vi hinner även med ett besök på det fantastiska Ishotellet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, rundvandring och lunch på
Ishotellet, besök Jokkmokks marknad samt reseledare.
Avresedatum: 2/2
Pris: 8 295:-
Tillägg enkelrum: 2 350:-

Fira jul i Hälsingland
4 dagar - 5 995 kr

 
Vore det inte skönt att slippa alla julbestyr och all julstress? Följ med oss på vår 
julresa till Hälsingland, med boende på trevligt hotell i Bollnäs. 
Vi kopplar av och äter god mat, men får också möjlighet att tillsammans med en 
lokal guide göra en utflykt till en äkta Hälsingegård.
Avresa: 23/12
Pris: 5 995:-
Tillägg enkelrum: 850:-

Midnattssolens
förtrolande land      7 dagar - 9 295 kr

   
Uppe i midnattssolens förtrollande land väcks naturen till liv i en explosiv förvand-
ling under några få sommarmånader. Efter en lång och kall vinter så vaknar allt till 
liv. Branta fjällmassiv, och vilda fjällslätter, glaciärer, myrar och urskogar kantar vår 
väg norrut. Vi besöker Ishotellet i Jukkasjärvi och Båtsouj Skogssamecenter, vi tar 
oss ner i LKAB´s gruva i Kiruna. Torkat renkött och goda middagar står på menyn. 
På vår hemresa passerar vi Höga Kusten bron. Följ med och upplev midnattssolen.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
reseledare.
Avresedatum: 26/6
Pris: 9 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 850:-  



3

 

Ullared
Dagsresa - 250 kr

Följ med och fynda i Sveriges mest älskade varuhus – Gekås. Här hittar ni allt från 
tandborstar till kläder i det 35 000 m² stora shoppingparadiset! På nästan alla 
onsdagar under året så har vi avgångar. 
I resans pris ingår: Bussresa
Pris: 250:-
Avresa jämna veckor: Skara, Lidköping, Vara, Vårgårda, Alingsås, Göteborg
Avresa ojämna veckor: Skara, Skövde, Falköping

För tider och bokning se hemsidan eller ring.

Burg med julmarknad
i Lübeck    3 dagar -  2 695 kr

Följ med på en kombinerad shopping- och julmarknadsresa till Burg och Lübeck! 
Julmarknaden i Lübecks innerstad besöks av massor av turister, en av de mest 
kända för oss svenskar. Den gamla och fina Hansastaden lever upp med mängder 
av julkänsla och massor av stånd med julsaker. Kanske ett besök på Marzinpanhu-
set Niederegger kan locka. Middagarna äter vi på vårt hotell i Burg.  
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension
Avresedatum: 25/11, 9/12
Pris: 2 695:-
Tillägg, enkelrum: 350:-

julmarknad i Lübeck    
3 dagar - 2 595 kr

Traditionsenligt så kör vi till Julmarknaden i Lübeck. Kanske den julmarknad som 
är mest känd för oss svenskar. Här bor vi centralt med kort promenad till den 
trevliga och mysiga julmarknaden runt Rådhustorget. Här finns massor av stånd 
med både godsaker, mat, dryck och en hel del saker att köpa med hem. Ett besök 
vid stadsporten Holstentor, som uppfördes 1478, bör man besöka under en resa 
till denna sjudande Hansastad.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 7/12 
Pris: 2 595:-
Tillägg, enkelrum: 800:-

 

BURG Shopping
2 dagar - från 1 590 kr

En prisvärd shoppingresa till Tyskland, med möjlighet till bra shopping och en 
trevlig övernattning med en inkluderad middag på hotell IFA i Burg, (7/10 Gast-
hof Meetz). 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension
Avresedatum: 28/10, 18/11, 3/3-2023, 24/3-2023
Pris 28/10: 1 690:-, Pris 18/11: 1 590:-, 
Pris 2023: se hemsida 
Tillägg, enkelrum: 250:-
Fler datum kommer under 2023.
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julmarknad i Celle och 
Goslar  4 dagar - 3 695 k

På denna resa kombinerar vi två trevliga julmarknader. Vi besöker den fina kors-
virkesstaden Celle med sin trevliga julmarknad med allt som hör till och är ett 
underbart resmål att besöka under advent. På det vackra torget är det julstäm-
ningen och vi riktigt känner att julen närmar sig! Men vi hinner även med ett 
besök i den vackra staden Goslar med sina fina korsvirkeshus. En klassisk tysk 
julmarknad med allt man kan önska sig. Vi bor i Lehrte, strax utanför Hannover.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, reseledare
Avresedatum: 8/12
Pris: 3 695:-
Tillägg, enkelrum:  600:-

Berlin
4 dagar - 3 295 kr

En resa till Berlin kan man göra när som helst på året. Denna resa tar med dig till 
en av Europas mest expansiva storstäder. Berlin är en stad som passar alla med 
shopping, konst, kultur och historia.
Här finns mycket historia kvar sedan världskrigen och tiden då Berlin var delat. 
Muren är borta och mycket är uppfräschat men en del byggnader är lämnade som 
historiska monument. Är man mer intresserad av shopping så kan vi lova att man 
blir nöjd och konst finns det mycket av. Så följ med på en resa till en världsstad 
med mycket gemyt.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 24/11, 8/12
Pris: 3 295:-
Tillägg, enkelrum: 1 050:-
Tillägg, rundtur: 4 timmars guidning med svensktalande guide: 300:-

Julmarknad     
Hildesheim och Hameln

4 dagar -  4 295 kr
Julmarknad i Hildesheim kombinerat med Råttfångarens stad, Hameln. Följ med 
oss på denna trevliga resa till två städer med riktig Jultradition. Hildesheim med 
sina fina vackra korsvirkeshus och kyrkor och Hameln som ligger inbäddad på båda 
sidor om floden Weser.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, 2 middagar samt re-
seledare.
Avresedatum: 24/11
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 950:-

Julmarknad I Rostock
3 dagar - 2 695 kr

I många år var Rostock DDR´s största hamn och numera tredje största Östersjö-
hamn i Tyskland. Staden förstördes mycket under andra världskriget men fortfa-
rande finns möjlighet att se de trevliga gotiska gavelhusen och medeltida kyrkorna. 
Rostock har mycket att erbjuda och vi får dessutom tid att shoppa. Staden har en 
mycket trevlig julmarknad utmed sin fina gågata. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension.
Avresedatum: 21/11, 25/11, 2/12 
Pris: 2 695:-
Tillägg, enkelrum: 650:-
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Malmö med Köpenhamn
3 dagar - 1 995 kr

Följ med oss på en kombinerad resa med två fina städer, Malmö och Köpenhamn. 
Vi bor i Malmö och får här möjlighet att besöka denna vackra stad. För den som vill 
så besöker vi även den danska huvudstaden under en dag. En härlig kombination 
i denna storstadsregion. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, dagstur till Köpen-
hamn.
Avresedatum:  9/12
Pris: 1 995:-
Tillägg, enkelrum: 550:- 

Danska julmarknader
3 dagar - 3 795 kr

Följ med oss till Danmark och upplev en riktig dansk julmarknad, ja inte bara en 
utan här besöker vi både Helsingör med sin julmarknad, Gisselfeld och Bernstorff 
slott. Ett besök på Tivolis julmarknad i Köpenhamn hinner vi också med.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, entré Bernstorffs slott, 
Gisselfeld och Tivoli, reseledare.
Avresedatum: 18/11
Pris: 3 795:-
Tillägg, enkelrum: 750:-
 

Julhyttsill i Glasriket med 
Robert Wells och Utvandrarna

3 dagar - 3 495 kr
Julhyttsill med Robert Wells, kan det bli bättre?
Följ med på en härlig julresa till Kosta. Här äter vi en fantastisk och mättande Jul-
hyttsill, uppträdande av Robert Wells, med många goda maträtter som de gamla 
Glasblåsarna åt efter arbetet slut. Vi besöker Kostas julmarknad och vi tar oss en 
tur runt i Glasriket. Vi får även höra mer om Mobergs och Utvandrarnas liv och 
historia.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum (Semesterhus), frukostpension, 1 mid-
dag på Kosta Lodge, 1 Julhyttsill, entré Kosta Julmarknad, lokalguide i Glasriket 
och Utvandrarna
Avresedatum: 9/12 Pris: 3 495:- Tillägg, enkelrum: 600:-

Julmarknadsresa
till Huseby och Kosta

2 dagar - 1 795 kr
På denna resa erbjuds vi två trevliga julmarknader. Huseby, kanske Nordens störs-
ta med många av landets bästa utställare. Dessutom besöker vi Kostas egen Jul-
marknad med många utställare även här. Smaka gott, ta in alla härliga dofter av 
Jul och flanera runt bland alla utställare.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum (Semesterhus), 1 Frukost, 1 middag, 1 
lunch, entré Huseby och Kosta julmarknader.
Avresedatum: 19/11
Pris: 1 795:-  
Tillägg, enkelrum: 300:-
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SKiDRESa KiRcHBERG
(Hotel Zentral) 10 dagar - 12 095 kr

Följ med oss till vår absoluta favortiort i Alpvärlden, Kirchberg in Tirol! 
Kirchberg är en del av skidsystemet Kitzbüheler Alpen där vi kan njuta av åkning 
i 170 km pist. Kitzbüheler Alpen är kanske mest känt för Hanenkamrhenen, den 
alpina tävlingsveckan som går av stapeln i januari varje år. Boende på högklassiga 
Hotel Zentral inkluderad halvpension och tillgång till hotellets härliga relaxavdel-
ning.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension på plats i Kirchberg
Avresedatum: 10/2
Pris: 12 095:- 
Tillägg, enkelrum: 2 000:-

SKiDRESa KiRcHBERG
(Hotel Kirchenwirt) 

10 dagar - från 9 895 kr

Vi kan även erbjuda ett annat boende i centrala Kirchberg, nämligen hotel Kirchen-
wirt. Vi kommer förutom vecka 7 även ha en avresa i mars, då vi förhoppningsvis 
kan njuta lite extra av vårsolen,
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension på plats i Kirchberg 
Avresedatum: 10/2, 10/3
Pris avr 10/2: 9 995:-, avr 10/3: 9 895:- 
Tillägg, enkelrum: 800:-

SKiDRESa ZillERTal
9 dagar  - 8 895 kr

En resa till Zillerdalen där vi bor i byn Stumm in Zillertal. Här  finns fyra skidom-
råden, och skidbussen tar oss lätt till HochZillertal ,Mayrhofen, Zell am Ziller och 
även Hintertuxer Gletscher, där det bjuds på glaciärskidåkning på över 3 200 me-
ters höjd.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension på plats i Stumm
Avresedatum: 18/3
Pris: 8 895:-
Tillägg, enkelrum: 900:-

SKiDRESa
DoloMiTERna PuSTERDal

10 dagar  - 9 295 kr

Denna resa går till Dolomiterna i norra Italien. Vi tillbringar vår skidvecka i byn 
Kiens i Pustertal på det familjeägda och mycket uppskattade Hotel Pustertalerhof. 
Hotellet håller hög standard och har både pooler och wellness som ingår i vårt 
pris. Vårt närmsta liftsystem är Kronplatz och inom bussavstånd finns även cortina 
d´Ampezzo och Corvara där man kan ansluta till Sella Ronda. Alla skidområdena 
ingår i Dolomiti Superski som är ett samarbete mellan 16 skidorter.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension på plats i Kiens
Avresedatum: 24/3
Pris: 9 295:-  Tillägg, enkelrum: 2 000:-
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ALMUNéCAR
22 dagar  - 14 995 kr

Fly vintermörker och kyla och följ med oss till spanska solkusten! På resorna bor vi 
på den spanska soliga kusten, i almunécar, på fina Hotel Victoria Playa. Hotellet är 
beläget endast 200 m från stranden och en kort promenad från både köpcentrum 
och gamla staden.
I resans pris ingår: Flygresa, boende i dubbelrum, halvpension samt färdledare.
Avresedatum: 4/3
Pris: 14 995:-
Tillägg, enkelrum: 3 500:-

PRAG
6 dagar  - 6 350 kr

Vår resa till Tjeckiens gyllene huvudstad har i många år varit ett populärt resmål, 
och centrala Prag är en enda stor sevärdhet. Följ med oss och låt dig förtrollas av 
stadens magi, lyssna till dess historia och njut av alla vackra byggnader och vyer. 
Två extrautflykter kan tillbokas, läs mer på vår hemsida.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, två middagar, guidad 
stadsrundtur med lokalguide samt reseledare.
Avresedatum: 21/5
Pris: 6 350:-
Tillägg enkelrum: 1 550:-
Extra utflykter: Se hemsidan

ROSTOCK - PåSKMARKNAD
3 dagar - 2 775 kr

Följ med oss på en trevlig påskresa till Tyskland. Vi bor två nätter i Rostock och 
får en dag att bekanta oss mer med den vackra staden. Vi bor på centrala Penta 
Hotel strax intill gågatan Kröpeliner Strasse och fem minuters promenad från 
påskmarknaden.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 31/3
Pris: 2 775:-
Tillägg, enkelrum: 750:-

BREMEn MED PåSKMaRKnaD
4 dagar - 4 095 kr

Följ med oss på en trevlig vårresa till Tyskland med påskmarknad i Bremen. Här 
trivs vi med den tyska gemytligheten, kanske lite shopping. Vi bor centralt på fina 
InterCity Hotel och härifrån är det gångavstånd till påskmarknaden som arrangeras 
på samma område som den årliga oktoberfesten. Under en av kvällarna ingår en 
gemensam middag på hotellet. 

I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension och en middag
Avresedatum: 7/4 
Pris: 4 095:-
Tillägg, enkelrum: 950:-
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Holland
6 dagar - från 7 995 kr

Våra Hollandsresor är populära och omtyckta. Under resan besöker vi både Keu-
kenhof och Aalsmer och vi gör en kanaltur inne i Amsterdam. På resorna tar vi 
även en titt på det berömda Blomstertåget.  På MK:s resa bor vi i Almere och på 
EGE:s resa i nunspeet, läs mer på vår hemsida.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
entréer till Keukenhof och Aalsmer, kanaltur samt reseledare.
Avresedatum MK: 20/4, 21/4  EGE: 20/4
Pris MK: 7 995:- Pris EGE: 8 395:-
Tillägg, enkelrum: 2 500:-  

Rostock -weekend
3 dagar - 2 795 kr

I många år var Rostock DDR´s största hamn och numera tredje största Östersjö-
hamn i Tyskland. Staden förstördes mycket under andra världskriget men fortfa-
rande finns möjlighet att se de trevliga gotiska gavelhusen och medeltida kyrkorna. 
Rostock har mycket att erbjuda och vi får dessutom tid att shoppa, här finns ju ett 
rikt utbud av affärer och shoppingcenter. Julmarknadsresa, se hemsidan.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension.
Avresedatum: 28/4
Pris: 2 795:-
Tillägg, enkelrum: 800:-

 

Lübeck
Shoppingweekend
3 dagar - 2 795 kr

Ett av våra mest populära resmål för weekendresor är historiska lübeck. Vår resa 
innehåller massor av shopping och lite egen tid i den vackra hansestaden. Att 
vandra genom stadsporten Holstentor för att besöka den mysiga och intressanta 
innerstaden, är nästan ett måste när man besöker Lübeck. 
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension
Avresedatum: 24/3, 5/5, 17/7
Pris: 2 795:-
Tillägg, enkelrum: 800 :- 

 

Lübeck    Sparrisresa
3 dagar - 3 595 kr

unna dig en mysig vårweekend i lübeck! i den vackra hansestaden finns bland 
annat Holstentor, Mariakyrkan och den välbevarade gamla stadskärnan som ligger 
på en ö i floden Trave. Vi bor två nätter i centrum och gör en dagsutflykt till en 
sparrisgård utanför staden för att njuta av vårens primörer.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, utflykt till en sparrisgård för plock av 
sparris, sparrisbuffé, frukostpension och reseledare 
Avresedatum: 5/5
Pris: 3 595:- 
Tillägg, enkelrum: 800:-
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Hälsoresa till Polen
8 dagar - 8 795 kr

   
Att resa på Spa i Polen blir allt mer populärt bland oss svenskar, mycket beroende 
på hög kvalitet till ett mycket bra pris. Vår resa går till polska Swinoujscie och under 
dagarna får vi en hel massa behandlingar som ingår i resans pris, och möjlighet att 
njuta av härliga bad.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, 6 luncher, 1 konsultation 
av läkare, 8 behandlingar, tillgång till relax med pool och bastu.
Avresedatum: 18/3
Pris: 8 795:-
Tillägg, enkelrum: 1 750:-

 

Höga kusten
 4 dagar -  4 595 kr

Följ med till de höga bergens direkta möte med havet. Detta världsarv vid Bot-
tenhavet har med åren blivit ett begrepp för turister från när och fjärran. På vår 
resa bor vi i Kramfors och gör bland annat utflykter till thailändska paviljongen i 
Ragunda, Döda Fallet, Höga Kustenbron och gör en båtutflykt till ulvön.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykter enligt program, 
reseledare.
Avresedatum: 18/5, 17/6, 3/7, 17/7, 14/8
Pris: 4 595:-
Tillägg, enkelrum: 700:-  

Stralsund med Rügen
4 dagar - 4 295  kr

Vår resa går till de historiska svenskbygderna i nordöstra Tyskland till hansesta-
den Stralsund som ligger vid Östersjön. Vi upplever den historiska staden genom 
en guidad stadsvandring och gör en även en heldagsutflykt till ön Rügen som 
bland annat är känd för sina vita klippor och vackra natur.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension, en middag, utflykter 
enligt program, reseledare.
Avresedatum: 29/6, 7/9
Pris: 4 295:-
Tillägg, enkelrum: 850:-  

Spreewald  med vin & sparris
4 dagar - 5 695  kr

Vår resa går till Brandenburg som omgärdar Berlin. Här bor vi tre nätter och gör 
utflykter i området mellan Berlin och Dresden. Vi besöker bland annat en spar-
risgård där vi får en guidning på gården och äter en sparrislunch. Vi gör även en 
utflykt till Spreewald där vi gör en båtfärd på med de flatbottnade kahnbåtarna 
som används i det vackra kanalområdet.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, halvpension, utflykt till sparrisgård 
inklusive sparrislunch, båttur i Spreewald, vinprovning, samt reseledare.
Avresedatum: 18/5
Pris: 5 695:-
Tillägg enkelrum: 700:-
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Krakow
7 dagar - 7 595 kr

Följ med oss på en resa till Krakow, staden som anses som en av Europas vack-
raste. På denna resa blandas historia och kultur med god mat och bra shopping.
Intressanta guidningar men även tid att njuta av den vackra staden på egen hand.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, frukostpension, fyra midda-
gar, guidad tur med hörlurar i Krakow, entré, hörlurar och guidning på Auschwitz,
Publunch med ölprovning samt reseledare.
Avresedatum: 3/5
Pris: 7 595:-
Tillägg enkelrum: 1 800:-
Tillägg, utflykt Saltgruvan: 400:-

Porec
10 dagar - 9 595 kr

   
Res miljövänligt med oss till solen, och få en vecka i det ljuvliga Kroatien till riktigt
bra pris. Porec ligger vid Adriatiska havet, på halvön Istriens västra kust, och är en 
av de främsta turistorterna i området. Med en kortare promenad når man stadens 
centrala delar och den gamla stadskärnan, med historiska platser och trevliga barer 
och restauranger.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum, frukostpension på övernattningshotellet
i Hof, halvpension i Porec inkl. dryck.
Avresedatum: 12/5
Pris: 9 595:-
Tillägg, enkelrum: 1 800:-

Wien
7 dagar - 9 295 kr

   
På den här innehållsrika resan ser och upplever vi den fantastiska staden Wien. Här
har världshistoria skrivits och innanför Ringvägen ligger den tidigare kejsarstadens
överdådiga barockpalats. Wien är en riktig juvel med sin otroligt mixade arkitektur,
sina moderna museer, mysiga caféer och restauranger. Under vår resa provar vi 
vin i Österrike och öl i den tjeckiska staden Plzen. Vi får på detta sätt se lite av den
Böhmiska landsbygden också.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum med frukostpension, fem middagar,
utflykter enligt program, lokalguide i Wien, entré och Highlight Tour på Schön-
brunn, en vinprovning och en ölprovning samt reseledare.
Avresedatum: 13/5
Pris: 9 295:-       Tillägg, enkelrum: 1 800:-

Polen Runt
7 dagar - 7 695 kr

   
Polen har upplevt både stormaktstid och krigets hemska fasor. Här blandas kul-
tur med mycket historia, men dagens Polen har så mycket mer att erbjuda. Bra 
shopping, god mat och magnifika byggnader. Så följ med oss på en intressant och 
upplevelserik resa.
I resans pris ingår: Boende i dubbelrum/dubbelhytt, halvpension, guidade utflyk-
ter med lokalguider i Warszawa, Krakow och Gdansk, entré, hörlurar och rundvis-
ning på Auschwitz samt reseledare.
Avresedatum: 25/5
Pris:  7 595:-       
Tillägg, enkelrum/hytt: 1 800: 
Tillägg, utflykt Saltgruvan: 400:-
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Kielkryssning
3 dagar - från 1 500 kr

   
Följ med oss på denna trevliga resa till shoppingstaden Kiel. Vi bor två nätter om-
bord på Stenas färja och får en heldag i Kiel på egen hand. ombord finns möjlighet 
att äta gott och shoppa. Ett besök på citti i Kiel hinns också med.
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt (våningssängar), frukostpen-
sion, transfer i Kiel.
Avresedatum: 4/11, 25/11, 8/12 (25/11 och 8/12 Julmarknad)
Pris 4/11: 1 550:-   Pris 25/11: 2 395:-  Pris 8/12: 2 095:-
Tillägg: mat ombord och andra hytter se hemsida eller ring.

Resor för 2023 kommer inom kort: Se hemsidan

Shoppingkryss 
till Tyskland 

2 dagar: 1 495 kr - 3 dagar: 1 895 kr
   
Följ med oss på en bekväm weekendkryssning till Tyskland. Vi reser med TT-Lines 
trevliga nattfärjor till Travemünde. Frukost ombord och sedan tar vi sikte på en av 
de stora gränshandelsaffärerna. På 3-dagars resan så handlar vi och får egen tid i 
Hansestaden Lübeck, innan vi återvänder till vår nattfärja.
I resans pris ingår: Boende i 2-bädds insideshytt, frukostpension 
Avresedatum 2-dagar:  4/11, 18/11 
Avresedatum 3-dagar:  2/12 (Julmarknad i Lübeck)
Pris: 1 495:- 2 dagar, Pris: 1 895:- 3 dagar
Tillägg, enkelhytt 2 dagar: 250:- Tillägg, enkelhytt 3 dagar: 350:-

Nöjeskryssning
med Viking Cinderella
2 dagar - från 565 kr

   
Följ med på en underhållande och trevlig kryssning med Cinderella. Vi har avresa 
måndagar, onsdagar och lördagar. Ombord njuter du av underhållning i världsklass, 
god mat och en välfylld taxfreebutik.
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa i insides tvåbäddshytt. Måltiderna ombord 
bokas med fördel i samband med att du bokar din resa.
Avresedatum: måndagar, onsdagar, lördagar
Pris vardagar fr: 565:-, Pris lördagar fr:755:-
Tillägg, enkelhytt och andra hyttkategorier: se hemsida eller ring.

Adventskryssning till Visby
med Viking Cinderella

3 dagar - 2 395 kr
   
Följ med till Visby på en unik adventskryssning. Ombord på Cinderella får vi upple-
va julstämning och bjuds på Kocklandslagets julbord och en god gotländsk middag!
I resans pris ingår: Bussresa, båtresa i vald hyttkategori, trerätters middag inkl. 
dryck, Kocklandslagets Julbord inkl. dryck, transferbuss i Visby.
Avresedatum: 11/12, 18/12
Pris: 2 395:- 
Tillägg, enkelhytt och andra hyttkategorier: se hemsida eller ring.
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