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Nyhet!
3 dagars Hemlig Resa i Sverige
Hemlig Resa i Sverige
3-dagarsresa
Avresa 2/8

Vad kan vara mer spännande än att åka på
en hemlig resa till okänt resmål? I priset
ingår 2 nätter på 4-stjärnigt hotell med stor
frukost, lokalguide, 2-rätters middag dag 1
på trevlig restaurang, inträde till bilmuseum
och botanisk trädgård, kvällskryssning i
skärgården inkl. stor räkmacka dag 2, slottsbesök inkl.guidning och lunch dag 3.
Tveka inte! Boka dig idag!
Program
Dag 1
Efter uppsamling fortsätter resan och vi stannar för möjlighet
till lunch på egen hand.
På eftermiddagen tar vår lokalguide emot oss och vi får en
guidad rundtur med bussen.
Incheckning på 4-stjärnigt centralt hotell och därefter åker vi
vidare till en mycket trevlig restaurang, för att njuta av en god
2-rättersmiddag som ingår i resans pris.
Mätta och belåtna återvänder vi sedan till vårt hotell.
Dag 2
Stor Frukostbuffé. Dagen börjar med ett besök ”bland blommor o bin” och under eftermiddagen gör vi ett historiskt och
intressant besök på ett fint bilmuseum.
På kvällen ingår en 3 timmars härlig kvällskryssning i skärgården inkl. 1 stor räkmacka.

Dag 3
Efter ännu en stor frukostbuffé, tar vi plats i vår lyxiga buss,
för att åka vidare till ett guidat slottsbesök.
Besöket avslutas med en god lunch inkl. måltidsdryck samt
kaffe med muffins.
Därefter beger vi oss mot Skåne igen.

Pris
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4295:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresa, lokalguide dag 1, 2 nätter i
dubbelrum på 4-stjärnigt centralt hotell, 2-rätters middag dag 1, inträden dag 2 och 3, guidad slottsvisning och lunch inkl. måltidsdryck
dag 3 samt reseledare.
Enkelrumstillägg:				

1100:-

Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Bra att veta.
Vaccinpass krävs.
Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK).
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