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Sommarspecial 2
Öresund Runt
Nyhet! Med stadsrundtur i Köpenhamn och
shopping i Helsingör.
1-dagsresa
Avgångar: 27/6 och 29/6
Därefter fortsätter vår rundtur till Geifion- statyn
och Den lille Havfruen.Resan går sedan vidare
norrut på den vackra Strandvejen, med sina tjusiga
villor och vackra trädgårdar. I Humlebäck stannar vi på Den gamle Kro, för att njuta av en läcker
dansk lunch bestående av 3 olika smörrebröd.
OBS. Att dryck tillkommer och betalas i d.kr.
Mätta och belåtna åker vi sen till Helsingörs centrum för den klassiska inhandeln av öl,vin, ost m.m.
Innan vi lämnar Helsingör ges det möjlighet till
Hagestad kaffe med danskt wienerbröd. (ingår ej)
Hemresa via Helsingör-Helsingborg.
Vi är åter på resp. påstigningsplatser tidig kväll.

Vid invigningen av Öresundsbron 1/7 -2000
körde Hagestad Touring med 20 bussar på
5 dagar till Dronningens By, Köpenhamn.
Nu 18 år senare tar vi upp denna igen. Men
ännu bättre! Och till ett fantastiskt pris!
I priset ingår bl.a. stadsrundtur, f.m. kaffe
med ost-och skinksnitt samt Kro-lunch. (3
st. smörrebröd.
Skynda att boka!
Program
Uppsamling: Hagestad kl 06.00 - Borrby kl 06.05 - Skillinge kl 06.15 - Simrishamn kl 06.30 - Gärsnäs kl 06.50Smedstorp kl.07.00 - Tomelilla kl 07.15 - Ystad kl 07.40
- Skurup kl 08.00 - Svedala kl 08.15 - Malmö, bussparkering Malmö Arena kl 08.30.
Resan går vidare över Öresundsbron och vi gör en
intressant stadsrundtur, då vi bl.a. får se Christiania,
Holmens Kirke, Christiansborg, Rådhusplatsen och vid
Amalienborg gör vi ett stopp för kaffe med ost-och
skinksnitt samt möjlighet att uppsöka toalett.

Pris 						

795:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresa, broavgift, EU-moms, vägskatt,
stadsrundtur, förmiddagskaffe med ost-och skinksnitt samt Krolunch exkl. dryck.
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