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Pågaresan

Hej alla resevänner!
Finns det något bättre än att krydda tillvaron med en resa? Att känna den glädje och spänning som infinner sig innan resan,
under resan och inte minst efter resan med alla minnen som man får med sig hem! Att få lära känna nya länder, kulturer,
upptäcka nya smaker och inte minst få nya vänner. En del av livets goda!

Tjejresan

Vi är stolta att kunna presentera vår nya resekatalog för 2020. Här finner ni en spännande blandning av traditionella Thellsklassiker och intressanta nyheter att bredda sin reserepertoar med. Vi erbjuder såväl endagsresor som resor med övernattning.
Bland nyheterna finns Italiens vackra sjöar, en bussresa där vi besöker vackra sjöar i norra Italien, en upplevelseresa till
Österrike med Mainau och en huvudstadsresa till både Tallinn och Riga där vi får ta del av medeltida historia och stadsrundturer.
Vi på Thells vill tacka våra trogna resenärer för att ni än en gång ger oss förtroendet att få vara en del av era reseupplevelser.
Tack vare er kan vi fortsätta att skapa innehållsrika, trevliga, traditionsenliga och inte minst prisvärda resor. Det är en utmaning
att hitta nya, intressanta resmål men tack vare ert goda intresse och stora deltagande inspireras vi till att ständigt producera
lockande destinationer och utflyktsmål.
Med engagerade och kunniga medarbetare, egna bussar som borgar för en bra komfort och säkerhet och en vilja att alltid hitta
det lilla extra utmanar vi alltid oss själva att göra just er resa så upplevelserik som möjligt. Besök oss gärna på vår hemsida som vi
uppdaterar hela tiden med nyheter eller slå oss en signal om du vill prata resor med oss. Vi på Thells önskar er ett trevligt reseår
och hoppas att få se er på våra bussar även denna säsong!

Välkomna till pågarnas egen resa! Det blir en fulladdad helg i Szczecin med kompisarna – stadsrundtur, bryggeri med ölprovning
och ännu mer öl. I samband med andra världskrigets slut blev
den tidigare tyska staden polsk och det officiella namnet ändrades
från Stettin till Szczecin. Idag bor det ungefär 400 000 människor
här, vilket gör staden till Polens sjunde största och landets kanske
allra viktigaste hamnstad.

Nu kör vi!

Pris: 2 690:-

Kalendarium
JANUARI
18/1 – 19/1
25/1

–

alla Thells resor 2020

Reseträff Binz
Ullared dagstur

Februari
1/2 – 2/2
12/2
15/2 – 23/2
15/2 – 23/2
16/2 – 18/2
22/2
29/2

Reseträff Binz
Ullared
Skidresa Auffach
Skidresa Italien
Tropical Island
Heiligenhafen
Ullared dagstur

Mars
7/3
Bordershop och Heiligenhafen
14/3 – 15/3 Pågaresan
25/3 – 28/3 Hälsoresa till Polen

April
4/4
10/4 – 13/4
18/4

Ullared Dagstur
Påskresa i Tyskland – med Holland
Whiskymässa i Burg

Maj
2/5
3/5 – 6/5
8/5 – 10/5
9/5
9/5
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Shopping i Burg
Hemlig resa: Tyskland
Tjejresan
Ullared
Tulpanfestival på Gavnø

14/5 – 17/5
23/5

Sparrisresa till Tyskland
Heiligenhafen

Juni
6/6
13/6
18/6 – 21/6
26/6 – 28/6

Shopping i Burg
Ut i det blå: Sverige
Midsommar i Tyskland
Göta Kanal

Juli
4/7
8/7 – 15/7
16/7 – 19/7
25/7 – 30/7

Shopping i Burg
Alperna med Berninaexpressen
och Mainau
Dansbandsveckan i Malung
Höga kusten – med Östersund
och Inlandsbanan

Augusti
5/8 – 9/8
Norska pärlor
15/8
Heiligenhafen
23/8 – 26/8 Gotland – med Visby och Fårö
28/8 – 30/8 Vinfest i Bremen
28/8
Ullared

September
2/9 – 5/9
Hemlig resa: Tyskland och Tjeckien
12/9
Ullared
19/9
Shopping i Burg
20/9 – 24/9 Tallinn och Riga
25/9 – 27/9 Öland Skördefest

Oktober
2/10 – 4/10

Tjejresan

9/10 – 17/10
17/10
23/10 – 25/10
25/10 – 27/10
29/10 – 1/11
30/10

Italiens vackraste sjöar
Heiligenhafen
Oktoberfest i Bremen
Tropical Island
Hälsoresa till Polen
Jul, gås och krås

För tionde året i rad fyller vi en buss med bara tjejer för billig och
bra shopping i polska Szczecin! Alldeles bakom hotellet ligger det
stora shoppingcentret Galaxy och några hundra meter bort finns det
43 000 m2 stora shoppingcentret Kaskada som invigdes i oktober
2011. Tjejer, missa inte denna chans till fantastisk shopping och
avslappning tillsammans i Polen – ni kommer att komma tillbaka
utvilade med många nya minnen och förmodligen även några
härliga modenyheter!

2 dagar
Avresedatum: 14/3
Enkelrumstillägg: 390:Anslutning: T20

November
7/11 – 8/11
14/11
20/11

Vinprovning Burg med Lübeck
Ullared
Jul på Wapnö slott

21/11
27/11 – 29/11
28/11
30/11

Bordershop och Heiligenhafen
Julmarknad i Stade
Julshopping i Flensburg
Julshopping i Lübeck

Pris: 2 790:-

December
3/12 – 7/12

Julmarknad Berlin – med
Wroclaw och Cottbus
5/12
Julshopping i Lübeck
5/12
Julshopping i Flensburg
8/12 – 9/12 Julmarknad i Lübeck
11/12 – 13/12 Julmarknad i Wismar
12/12
Julshopping i Rostock
16/12
Julshopping i Lübeck
19/12
Julshopping i Lübeck
19/12
Bordershop och Heiligenhafen
23/12 – 26/12 Jul i Värmland
30/12 – 2/1 Nyårshelg i Bielefeld
Nästa års skidresor under vecka 8 finns tillgängliga för
bokning på thellsbussar.se från och med sommaren 2020

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum på Radisson BLU Hotel Szczecin
inkl. halvpension
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Stadsrundtur
Tvårättersmiddag inkl. ölprovning
Ölprovning på mikrobryggeriet Nowy Browar med 10-liters
öltunna
Tvårätterslunch inkl. två öl
Reseledarservice

3 dagar
Avresedatum: 8/5 och 2/10
Enkelrumstillägg: 650:Anslutning: T20

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på Radisson BLU Hotel
Szczecin inkl. frukost
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Bussvärdinneservice
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TROPICAL ISLAND

Hälsoresa i Polen

Påskresa i Tyskland
– MED HOLLAND

Thells presenterar i år en hälsoresa! Hotel Trzy Wyspy*** i Polen
är det perfekta stället för att ta det lugnt, umgås och ta en dag i
taget. Det är ett trivsamt trestjärnigt hotell i staden Swinoujscie
med cirka en kilometer till centrum och bara några meter ner till
havet. Ta del av hotellets swimmingpool, spabehandlingar, jacuzzi,
bastu och relaxavdelning eller ta en tur till deras fräscha gym. Det
finns alltså både möjligheter att få hälsobehandlingar, ta del av
staden Swinoujscie och att ta en tur ner till havet.

Äntligen är det dags för en av Thells vårklassiker: den återkommande trevliga påskresan! Detta året bär det av till den tyska
mindre orten Lingen nära holländska gränsen, inte långt från gränsstaden Nordhorn. Här ska vi bo på trevliga Hotel Am Wasserfall
Lingen där alla rum har dusch/WC, platt-tv, wi-fi samt radio och skrivbord. Vi lutar oss tillbaka och tar en tur mot sydväst för att njuta
av våren innan den kommer till Sverige.

Pris: 4 390:-

4 dagar
Avresedatum: 10/4
Enkelrumstillägg: 950:Anslutning: B20

Nu behöver du inte längre resa till andra sidan jordklotet för att
njuta av varmare temperaturer! Numera kan du faktiskt åka med oss
på Thells för att komma till badsemestern på bara några timmar.
Destinationen är Tropical Island, mellan Berlin och Dresden i utkanten av natursköna Spreewald. Här finns natur, kultur, arkitektur,
nöje och välbefinnande – allt under ett och samma tak. Tropical
Islands Resort är ett paradis för både barn och vuxna. Med sin
långa sandstrand, flera tusen sorters tropiska växter, flamingos,
subtropiska klimat och massor av kul för hela familjen är Tropical
Island ett underbart resmål!

Dag 1: Hemorten-Lingen

Vi avreser från våra hemorter och tar oss via Öresundsbron till Danmark. Färden går vidare mot färjeläget där vi ska åka med färjan
Rödby-Puttgarden. Väl framme i Tyskland passerar vi en del andra
trevliga städer, bland annat Hamburg, Bremen och Osnabrück. Kort
därefter når vi vårt mål Lingen och på kvällen blir vi serverade en
god middag i hotellets restaurang.

Dag 2: Lingen och Denekamp

Efter en god frukost gör vi en liten shoppingrunda till Lingen och
holländska gränsstaden Denekamp. Under eftermiddagen finns det
möjlighet att se sig omkring och undersöka staden på egen hand.
På kvällen avnjuter vi en påsksupé.

Dag 3: Keukenhof

Idag kör vi till Holland och den berömda blomsterparken Keukenhof.
Här får vi under några timmar beundra alla lökväxter och njuta av
vackra blomsteruppsättningar i växthusen. På kvällen serveras en
god middag på hotellet.

Dag 4: Lingen-Hemorten

Idag avslutar vi vistelsen i Holland med en god frukost innan vi
checkar ut från hotellet. Hemresan går samma väg som ditresan
och vi stannar längs vägen för möjlighet till lunch och andra inköp.
Vi anländer hem med många vackra intryck och härliga minnen av
en trevlig påsk tillsammans.

Priset inkluderar:
Pris: 3 590:-

4 dagar
Avresedatum: 25/3 och 29/10
Enkelrumstillägg: 590:Anslutning: F20

Pris: 2 790:-

3 dagar
Avresedatum: 16/2 och 25/10
Enkelrumstillägg: 650:Barn upp till 14 år/i extrasäng: 2 390:Barn 0-5 år i föräldrars säng: 995:Anslutning: D20

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på Comfort Hotel Lichtenberg inkl. frukost
Dagsentré till Tropical Island
Färjeavgifter samt vägskatter
Bussvärdinneservice

4

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Färjeöverfart Trelleborg-Sassnitz t/r
3 övernattningar på Hotel Trzy Wyspy*** inkl. frukost
3 middagar
2 luncher
4 st medicinska behandlingar (enligt läkarens ordination)
1 hydrojetbehandling
1 besök i hotellets saltcave (saltrum)
Tillgång till swimmingpool, jacuzzi, bastu, relaxavdelning, gym
samt badrockar i rummet
Reseledarservice

Resa i modern helturistbuss t/r
Färjeöverfart Rödby-Puttgarden t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Påsksupé
Utflykt till Lingen och Denekamp
Utflykt till Keukenhof
Inträde till Keukenhof
Reseledarservice
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HEMLIG RESA:

Tyskland

Varmt välkommen till en gemytlig midsommarhelg med bryggeribesök, Små grodorna, sill och nypotatis, en riktig jaktslottslunch
och mycket mer! Man skulle kunna tro att vår svenska midsommartradition bara går att uppleva på hemmaplan, men faktum är att
man i Tyskland kan få en minst lika underbar upplevelse. Kavla upp
ärmarna, plocka ihop en blombukett och häng med till Tyskland
så dansar vi kring midsommarstången hela natten lång!

Välkomna till en riktig klassiker hos Thells! Under de kommande
fyra dagarna kommer vi att få ta del av överraskningar och trevliga
besök i Tyskland. Vart vi ska? Det kommer att visa sig när bussen
lämnar Sverige. Endast chauffören och reseledaren är invigda i
resans detaljer. Vi bor på ett bra hotell, serveras god mat och får
minnesrika dagar att se tillbaka på! Välkomna!

Pris: 495:-

Pris: 4 690:-

1 dag
Avresedatum: 18/4
Lastvikt: 75 kg/person
Anslutning: S20

Pris: 4 490:-

4 dagar
Avresedatum: 3/5
Enkelrumstillägg: 690:Anslutning: F20

4 dagar
Avresedatum: 18/6
Enkelrumstillägg: 850:Anslutning: B20

PRISET INKLUDERAR:

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar på hemligt hotell inkl. halvpension
3 middagar
3 frukostar
1 lunch (dag 2)
Samtliga inträden och besök enligt hemligt dagsprogram
Reseledarservice

Priset inkluderar:

Resa i modern turistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Lastvikt 75 kg/person
Entré till whiskyfestivalen
1 st provsmakningsglas
5 st whisky- och rompoletter för provsmakning (möjlighet
att köpa till fler poletter finns på festivalen)
Bussvärdinneservice*

* = Resor med färre än 30 bokade resenärer körs utan bussvärdinna.
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MIDSOMMAR I TYSKLAND

Få primörer är så efterlängtad som just sparrisen. Under sparrissäsongen skördas närmare 60 000 ton vit sparris i Tyskland som
avnjuts över hela landet. Denna gång går vår sparrisresa till tyska
Hermannsburg i Niedersachsen. Vi ska besöka en sparrisgård och
få avnjuta en klassisk sparrismåltid. Vi ska också uppleva den
historiska salt- och hansastaden Lüneburg. Följ med oss på den här
härliga vårresan och ta del av Tysklands vita guld!

WHISKYFESTIVAL I BURG
I april 2020 anordnar Calle i Burg sin trevliga whiskyfestival där vi
får möjligheten att provsmaka ett stort urval av olika whiskysorter
som presenteras av professionella whiskyfantaster. Nytt för i år är
att det även finns rom för den som önskar att provsmaka mer än
whisky!

Sparrisresa till
			 Tyskland

4 dagars resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar i dubbelrum på Van der Valk Landhotel
Spornitz*** inkl. halvpension
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Besök på ett lokalt bryggeri med ölprovning och lunch
Midsommarfirande
Lunch på jaktslott dag 3
Reseledarservice

Pris: 4 790:-

4 dagar
Avresedatum: 14/5
Enkelrumstillägg: 890:Anslutning: B20

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Bro- och färjeöverfarter samt vägskatter
Besök och sparrislunch på Spargelhof Heuer
Guidad stadsrundtur i Lüneburg
Entré och guidad tur på Salzmuseum
Reseledarservice
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UT I DET BLÅ:

Sverige

Välkommen till en hemlig dagstur i vårt vackra hemland där endast
reseledaren och chauffören vet vart vi ska. Vår destination förblir en hemlighet men vi lovar er en dag fylld med spännande
besök, god mat och trevligt umgänge!

Göta kanal

– MED KINDA KANAL
		OCH VADSTENA

Att åka på en tur på Göta Kanal är som att göra en resa genom
en stor del av den svenska historien. Baltzar von Platen startade
byggnationen år 1810 och 1832 stod hela kanalen klar. En av de
främsta anledningarna till att kanalen byggdes var att man ville
slippa danskarnas höga tullavgifter. Vi färdas på en del av kanalens
sträckning och under vår resa får vi dessutom uppleva en tur på
Kinda Kanal.

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Förmiddagsfika
Hemliga besök
Lunch
Eftermiddagsfika
Reseledarservice

Pris: 890:-

1 dag
Avresedatum: 13/6
Anslutning: C20

ALPERNA
– med

Berninaexpressen och Mainau

Precis i hörnet mellan Österrike, Schweiz och Liechtenstein, inte särskilt långt från Tyskland, hittar vi staden Feldkirch. Här ska vi spendera
några dagar tillsammans och upptäcka mer av området. Vi kommer ägna en dag åt Greve Lennart Bernadottes livsverk; Mainau, blommornas
ö, och dessutom ta en närmare titt på det lilla furstendömet Liechtenstein. Visste ni att Lichtenstein är så blygsamt i storlek att det sägs att
statschefen kan se hela sitt furstendöme genom sitt sovrumsfönster? Vår utflykt till Liechtenstein kommer vi att kombinera med ett
besök i Schweiz och naturligtvis får vi tillfälle att både provsmaka ost och se oss omkring i osterian – ett måste när man besöker Schweiz!
Dessutom ingår en biljett på Berninaexpressen där man bjuds på en fantastisk utsikt över den schweiziska naturen. Följ med
oss på en härlig resa till Österrike!

Pris: 9 290:-

8 dagar
Avresedatum: 8/7
Enkelrumstillägg: 1 795:Anslutning: B20

Priset inkluderar:
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Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på
Quality Hotel Ekoxen inkl. halvpension
Båtresa på Göta Kanal 3,5 timmar
Borensberg till Berg
Båttur på Kinda Kanal 3 timmar
med lunch inkl. dryck och kaffe
Reseledarservice

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
7 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Utflykt till Bodensjön
Utflykt till blomsterparken Mainau
Besök på osteria i Schweiz
Besök samt provsmakning på Appenzell Schaukäseri
Biljetter till Berninaexpressen
Åktur på linbanan Karrenbahn
Reseledarservice

Pris: 3 540:-

3 dagar
Avresedatum: 13/6
Enkelrumstillägg: 650:Anslutning: L20
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HÖGA KUSTEN
– med

Östersund och Inlandsbanan

Upplev Norrland när det är som bäst! Vi börjar med att besöka
Sveriges natursköna världsarv Höga kusten med världens första
surströmmingsmuseum, en vacker skärgård och Norrlands
hockeystad Örnsköldsvik med kända spelare som Peter Forsberg
och Marcus Näslund. Resan fortsätter sedan mot Östersund och
närkontakt med skogens konung älgen. Vi åker också en sträcka på
den klassiska Inlandsbanan.

Pris: 6 950:-

6 dagar
Avresedatum: 25/7
Enkelrumstillägg: 1 650:Anslutning: L20

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
5 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension på följande
hotell: 1 natt på Clarion Hotel Winn i Gävle, 2 nätter på
Scandic Örnsköldsvik, 1 natt på Scandic Östersund City
samt 1 natt på Best Western Gustaf Fröding Hotell i Karlstad
Skulebergets linbana t/r
Besök Naturum Höga Kusten inkl. guidning
Besök Surströmmingsmuseét inkl. kaffe
Tvårättersmiddag på Saltmagasinet
Båttur Ullånger-Ulvön t/r
Tvårättersmiddag på Restaurang Varvsberget
Besök Thailändska paviljongen inkl. guidning
Besök Döda fallet
Biljett Inlandsbanan Östersund-Mora
Övriga utflykter och arrangemang enligt program
Reseledarservice
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DANSBANDSVECKAN
I MALUNG

Gotland
– MED VISBY OCH FÅRÖ

Snöra på er dansmackorna och häng med till Malung på dansbandsfestival. På denna resa bor vi i Mora, och därifrån tar vi bussen till
Malung och dansbandsfestivalen. Med nästan 100 000 besökare och
över 80 dansband kan vi lova att det kommer svänga ordentligt!

Pris: 3 690:-

4 dagar
Avresedatum: 16/7
Enkelrumstillägg: 950:Anslutning: L20

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar i dubbelrum inkl. frukost samt 1 middag
Besök i Folkets park Orrskogen för danskväll
Stadspromenad i Mora
Biljett till Svenska dansbandsveckan
Besök på Svenska dansbandsveckan i Malung
Reseledarservice

Välkommen att följa med oss till den sagolika solskensön Gotland!
Vi bor i rosornas och ruinernas Visby, en av de bäst bevarade medeltida städerna i vårt land. På Fårö besöker vi bland annat Ingmar
Bergmans grav, vid kusten beundrar vi spännande raukar och under
hela resan njuter vi av det säregna landskapet. Givetvis väntar
också många intressanta besöksmål.

Pris: 5 190:-

4 dagar
Avresedatum: 23/8
Enkelrumstillägg: 1 250:Anslutning: E20

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Färjeresa till Gotland t/r
3 övernattningar på Scandic
Hotell Visby inkl. halvpension
Stadsrundtur med lokalguide
Utflykt till kalkbrottet, Fårö
med raukar och Fårö kyrka

Besök i Lummelundagrottan
Besök på Roma kungsgård
Besök på Etelhems krukmakeri
Middag på Restaurang Matmuren
Reseledarservice
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Ölands Skördefest

NORSKA PÄRLOR
Vi ska med både buss, tåg och båt ta oss fram för
att nå de allra mest populära destinationerna
Norge har att erbjuda. På denna resa har vi valt ut
några favoriter i vårt grannland i väster. Tillsammans kommer vi att uppleva utvalda sträckor
av Bergensbanan och Flåmsbanan, båda högt
rankade på listor över världens mest fantastiska
tågresor. Vi ska åka båt på en av Norges alla
fjordar – ett måste när man besöker just det
fjordrika Norge. Följ med på vår resa full av storslagen natur och se till att ha kameran beredd!

Pris: 6 290:-

5 dagar
Avresedatum: 5/8
Enkelrumstillägg: 1 600:Anslutning: L20

Dag 1: HEMORTEN-SKIEN

Vi tar plats i bussen och startar vår resa mot Norge. Fulla av förväntningar och med kameran lättillgänglig följer vi västkusten
upp mot den norska gränsen. Bland annat passerar vi precis vid
gränsen staden Halden som är en historiskt intressant plats. Till
exempel är det här som Fredriksten fästning finns, fästningen
som är uppkallad efter en dansk kung och som sedan skulle komma
att bli den plats där den svenske kungen Karl XII stupade. Vi
fortsätter till staden Skien i Telemark där vi övernattar och äter
en första gemensam middag på hotellet.

Dag 2: Skien-Geilo

Efter en god frukost packar vi bussen och ger oss av mot Hardangervidda, den största högfjällsplatån i Europa. Under dagen når vi
Geilo och Bardöla Höyfjellshotell där vi ska bo de kommande tre
nätterna. Under dagen passerar vi bland annat Rjukan, staden
som hamnat i skuggan av Gaustatoppen. Rjukan finns i dag med
på UNESCO:s världsarvlista för sin speciella arkitektur. Staden har
en spännande krigshistoria och är även känd för sin sabotageoperation under andra världskriget där den norska motståndsrörelsen sprängde ett vattenkraftverk som producerade tungt
vatten, en viktig beståndsdel i nazisternas kärnvapenprogram.

Dag 3: Bergenbanan och Flåmsbanan

Idag väntar transport med både tåg, båt och buss. Vi startar med
Bergenbanan, järnvägen som länkar samman Norges två största

städer, Oslo och Bergen. Vi hoppar på tåget i Geilo och åker först
Bergenbanan till Myrdal där vi byter till Flåmsbanan. Det tog nästan
16 år att bygga den två mil långa järnvägen mellan Myrdal och
Flåm som är en av världens brantaste järnvägar där vi tar oss an
en total fallhöjd på hela 864 meter. I Flåm byter vi till båt och fortsätter på Naeröyfjorden hela vägen in till Gudvangen där vi möter
upp vår busschaufför som kör oss tillbaka till vårt hotell där vi äter
en gemensam middag på kvällen.

HEMLIG RESA:

Tyskland och Tjeckien

Varmt välkomna att följa med till Öland och den stora skördefesten! Vi kommer att bo på trevliga Kalmarsund hotell och besöka
den årliga skördefesten som lockar till njutning. Hela Öland går man
ur huse och gårdsbutiker, affärer, kaféer och restauranger säljer
och serverar nyskördade godsaker. Skördefest involverar hela ön
och bjuder på allt från fyrverkerier, konstutställningar till Fårets
dag. Välkomna till Sveriges skafferi!

Välkomna till en riktig klassiker hos Thells! Under de kommande
fyra dagarna kommer vi att få ta del av överraskningar och trevliga
besök i Tyskland och Tjeckien. Vart vi ska? Det kommer att visa sig
när bussen lämnar Sverige. Endast chauffören och reseledaren är
invigda i resans detaljer, men vi bor självklart på ett bra hotell,
serveras god mat och kommer att komma tillbaka till Sverige med
minnesrika dagar att se tillbaka på! Välkomna!

Dag 4: Hardangervidda

I dag fortsätter vi västerut när vi ska besöka Hardangervidda
Natursenter, ett upplevelsecentrum fyllt med historia och kultur.
Vi får se panoramafilmen om livet på Hardangervidda och blir
serverade dagens soppa med bröd. På vägen gör vi dessutom ett
stopp vid Vöringsfossen – ett imponerande vattenfall som mäter
182 meter. Med det kan vi checka av ytterligare ett av Norges mest
besökta turistmål. Därefter återvänder vi till hotellet i Geilo och vilar
ut efter ännu en lång och händelserik dag.

Dag 5: Geilo-Hemorten

Med bagaget fullt av norska pärlor och härliga resminnen är det
dags för oss att tacka Norge för den här gången. Efter en god frukost
packar vi bussen och rullar mot Sverige. Vi kommer att stanna för
både lunch och kaffe under dagen och framåt kvällen når vi
hemorten igen.

Pris: 2 990:-

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar på hemligt hotell inkl.
halvpension
Samtliga inträden och besök enligt
hemligt dagsprogram
Reseledarservice

Pris: 3 990:-

4 dagar
Avresedatum: 2/9
Enkelrumstillägg: 690:Anslutning: F20

3 dagar
Avresedatum: 25/9
Enkelrumstillägg: 550:Anslutning: L20

Priset inkluderar:
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Resa i modern helturistbuss t/r
1 övernattning på Thon Höyers inkl. halvpension
3 övernattningar på Bardöla Höyfjellshotell inkl. halvpension
Tågresa Bergensbanan
Tågresa Flåmsbanan
Båtresa på Naeröyfjorden
Besök på Havdangervidda naturreservat
Reseledarservice

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Besök på Ölands Skördefest
Reseledarservice
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Tallin
och
Riga

Pris: 5 290:-

5 dagar
Avresedatum: 20/9
Enkelhytt: 450:Enkelrumstillägg: 900:Anslutning: L20

Thells Buss välkomnar er nu till Estlands huvudstad Tallinn –
en välbevarad Hansastad fylld av historia, god mat, dryck
och ett sprakande nattliv. Riga, som en gång i tiden var en av
Sveriges största städer men som numera är huvudstad i
Lettland, kan idag stoltsera med en myllrande stadskärna
kantad av små barer, mysiga kaféer och pampiga jugendbyggnader. Tillsammans med våra kunniga lokalguider
är det nu dags för oss att lära känna två av Baltikums
pulserande huvudstäder i öst, Tallinn och Riga!

Dag 1: Hemorten-Stockholm

Vi inleder vår resa med att ta oss upp till Stockholm där färjan mot
Estland och Tallinn väntar. Ombord på båten får vi våra hytter och
njuter av en gemensam middag. För den som önskar finns både
liveunderhållning, dansgolv och mängder av olika butiker ombord
att utforska innan det är dags att gå och lägga sig.

intressanta historien får vi förstås se under vår resa. Vi passerar
Pärnu, Estlands absolut populäraste sommardestination kantad av
SPA-anläggningar, där vi stannar för lunch innan vi når Riga. På kvällen
checkar vi in på centralt belägna Radisson Blu Latvija och äter en
gemensam middag på hotellet.

Dag 2: Tallinn

Dag 4: Riga-Stockholm

Dagen börjar med frukost till havs när vi så sakteliga närmar oss
Tallinn. Vår lokalguide välkomnar oss vid hamnen och visar oss
runt i den här spännande huvudstaden som faktiskt är en av
Europas bäst bevarade medeltidsstäder. Vi får ta en närmare titt på
både de gamla stadsdelarna och de moderna kvarteren samtidigt
som vår guide tar oss igenom stadens historia. Efter stadsrundturen finns det tid för att inte bara äta en god lunch, utan också för
att upptäcka staden på egen hand innan det är dags för oss att
checka in på vårt hotell Radisson Central Tallinn där vi tillsammans
äter en god middag på kvällen.

Dag 3: Tallinn-Riga

Det är dags för oss att lämna Tallinn för den här gången och vi
fortsätter istället mot vår nästa huvudstad, Riga. Idag byter vi ut
pittoreska stadsmiljöer mot den östeuropeiska landsbygden och
vyer över det äldre Baltikum. Både Estland och Lettland är historiskt
intressanta länder som har gått igenom både krig och ockupationer på sin resa mot självständighet, och många spår av den

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelhytt
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insides inkl. halvpension
Middag på färjan utresa
Frukost på färjan utresa
2 övernattningar i dubbelrum

Tiden har kommit för oss att lära känna Riga. Efter frukost möter vi
upp vår lokalguide som tar oss med på en stadsrundtur genom
Baltikums allra största stad. Riga är en inbjudande stad som med sina
kullerstensgator och färgglada hus är fullt av historia, och vi
kommer bland annat att se Svenskporten och passera några av alla
de kyrkor som staden kantas av.
Efter rundvandringen finns det tid att utforska Riga närmare och
passa på att äta lunch. Under eftermiddagen möts vi upp och går
ombord på Tallinks färja som ska ta oss tillbaka till Stockholm. Vi
äter middag ombord tillsammans och för den som vill finns återigen
möjlighet till underhållning, dans eller shopping ombord.

Dag 5: Stockholm-Hemorten

Vi stiger upp och äter frukost med Stockholms skärgård som
utsikt. När vi ankommer till Värtahamnen stiger vi på bussen och
fortsätter hemåt. Vi stannar för fika och lunch innan vi når
hemorten och tackar för den här resan.
inkl. halvpension
Stadsrundtur 3 timmar i
Tallinn med lokalguide
Stadsrundtur 3 timmar i Riga

Italiens vackraste sjöar
Följ med till några av Italiens mest berömda platser och beundra tre italienska sjöar i en och samma resa: Lago Maggiore, Lago Orta och
Comosjön. Alla tre är så vackra att turister från hela världen har kommit dit i över hundra år för att kunna kombinera ett gnistrande vackert
landskap med god mat och vin.

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
1 natt på Wyndham Garden Kassel inkl. halvpension
1 natt på InterCityHotel Ulm inkl. halvpension
4 nätter på Milan Speranza Au Lac inkl. halvpension
1 natt på Central Löwen Hotel inkl. halvpension
1 natt på Van der Valk Hildesheim inkl. halvpension
Båtresa Stresa-Isola Bella
Besök på Isola Bella Palats
Lunch dag 3 på Isola Bella
Besök på Winery Anzi Vini
Båtresa Lago Orta
Båtresa Comosjön
Reseledarservice

Pris: 10 790:-

9 dagar
Avresedatum: 9/10
Enkelrumstillägg: 2 300:Anslutning: B20

med lokalguide
Middag på färjan hemresan
Frukost på färjan hemresan
Reseledarservice
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Heiligenhafen

OKTOBERFEST VInprovning i burg
– med Lübeck
I BREMEN
Välkommen att följa med på en trevlig helgutflykt där vi kombinerar vinprovning, shopping och övernattning med middag på
Lübecker Hof i Lübeck!

2 dagar
Avresedatum: 7/11
Enkelrumstillägg: 290:Anslutning: B20

Pris: 85:-

Priset inkluderar:

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar på Dorint City inkl. frukost
Pris: 3 490:Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 dagar
Bord i öltältet
Avresedatum: 23/10
Middag i öltält
Enkelrumstillägg: 1 050:1 liter öl i tältet
Anslutning: B20
Reseledarservice

Vinfest i
Bremen
Välkommen till en härlig weekend i
en av Tysklands mysigaste städer!
Resan sammanfaller med den årliga
vinfesten på Hillmannplatz där vinproducenter från ett flertal tyska
vindistrikt låter oss prova deras
viner. Välkommen till årets vinfest
och en gemytlig sensommarstämning i Bremen!

2 dagars resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum på Golden Tulip Lübecker
Hof**** i Lübeck-Stockelsdorf inkl. halvpension
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Vinprovning (fyra röda viner och ett vitt vin)
Bussvärdinneservice

tulpanfestival
på gavnø
Vi lämnar glada och förväntansfulla Skåne äntligen för Gavnø –
slottet som ligger på en liten ö och har anor som sträcker sig tillbaka till 1400-talet. Vi har gott om tid att utforska den fantastiska
slottsparken som inte helt oväntat till och med kallas för “lilla
Holland”. Varje år planterar man här nämligen hela en halv miljon
lökar. Alla tulpanälskare kommer garanterat känna sig hemma!

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Broavgifter samt vägskatter
Inträde till Gavnö Slott
Förmiddagsfralla med busskaffe
Lunch på Dalby Hotel exkl. dryck
Eftermiddagsfika, busskaffe och kaka
Reseledarservice

Pris: 3 590:-

PRISET INKLUDERAR:

3 dagar
Avresedatum: 28/8
Enkelrumstillägg: 900:Anslutning: B20

Resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar på Dorint Hotel inkl. frukost
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
1 middag
Reseledarservice
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ULLARED
Idag står det shopping på schemat! Den lilla butiken som en gång i
tiden startade på bottenvåningen i en villa i Ullared är idag Sveriges
allra populäraste besöksmål. Gekås Ullared är idag ett välkänt varumärke över hela Sverige. Mycket har hänt sedan starten på 60talet, men historien lever vidare och Gekås är hett som aldrig förr!

Pris: 1 790:Följ med på en av Thells mest klassiska resor och upplev tysk folkfest när den är som bäst! Bremens stora ölfest Bremen Freimarkt är
Nordtysklands svar på Münchens Oktoberfest. I över 950 år har man
varje höst dukat upp marknadsstånden och bjudit in till en folkfest
av sällan skådat slag. Missa inte detta festtillfälle!

Välkommen att följa med på Thells tyska shoppingklassiker! Precis
på andra sidan sundet i Tyskland ligger den lilla orten Heiligenhafen. Förutom shopping ges vi också möjlighet att äta lunch,
shoppa lite och bara njuta under en trevlig heldag tillsammans.

Pris: 890:-

1 dag
Avresedatum: 9/5
Anslutning: J20

1 dag
Avresedatum: 25/1, 12/2 samt 29/2
Anslutning: L20

Pris: 199:-

1 dag
Avresedatum: 4/4, 9/5, 28/8, 12/9
samt 14/11
Anslutning: L20

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bussvärdinneservice*
* = Shoppingturer med färre än 30
bokade resenärer körs utan
bussvärdinna.

Shopping i Burg
Precis på andra sidan sundet på ön Fehmarn i Tyskland ligger den
lilla staden Burg. Här har vi förutom shopping på Aldi, Calle och
Fleggaard också möjlighet att äta lunch, shoppa lite och bara
njuta under en heldag tillsammans.

PRISET INKLUDERAR:
Resa med modern
helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Lastvikt på 60 kg/person
Bussvärdinneservice*
* = Shoppingturer med färre
än 30 bokade resenärer körs
utan bussvärdinna.
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Pris: 490:-

1 dag
Avresedatum: 22/2, 23/5, 15/8 samt 17/10
Lastvikt: 60 kg/person
Anslutning: S20

PRISET INKLUDERAR:
Resa med modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Lastvikt på 60 kg/person
Bussvärdinneservice*
* = Shoppingturer med färre än 30 bokade resenärer körs utan bussvärdinna.

HEILIGENHAFEN och
		
bordershop

Pris: 550:-

1 dag
Avresedatum: 2/5, 4/7
samt 19/9
Lastvikt: 60 kg/person
Anslutning: S20

Pris: 400:-

1 dag
Avresedatum: 6/6
Lastvikt: 60 kg/person
Anslutning: S20

Välkommen på en annorlunda variant av shoppingresa – du väljer
själv var du vill spendera din tid; på Bordershop eller i Heiligenhafen. Under förmiddagen är vi framme i Puttgarden. För de som
vill göra sina inköp på Bordershop väntar tre timmars shopping i
Bordershops välfyllda fyravåningsbutik. För er som vill göra era
inköp i Heiligenhafen väntar ytterligare 20 minuter i bussen innan
ni får greppa taget om en kundvagn. En lysande möjlighet att fylla
på i alla förråd på en trevlig dagstur!

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Lastvikt på 120 kg/person
Bussvärdinneservice*

Pris: 590:-

1 dag
Avresedatum: 7/3, 21/11
samt 19/12
Lastvikt: 120 kg/person
Anslutning: S20

* = Shoppingturer med färre än 30 bokade resenärer körs utan bussvärdinna.
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JUL, GÅS och krås

Jul på
Wapnö slott
Varmt välkomna att följa med på en spännande kombination: julmarknad och gåsamiddag! Vi inleder dagen på hemtrevliga Sånnagården där vi serveras en god smörgås och kaffe. På gården finns en
välförsedd presentbutik som vi kan botanisera i. Efter det har det
blivit dags för den fina julmässan, Skånes största i sitt slag, på slottet
Wrams Gunnarstorp! Här bjuds besökarna på en julmässa helt enligt
gamla svenska traditioner. Över 80 av landets bästa hantverkare
berättar gärna för oss om sitt hantverk och i matboden finns alla
möjliga och omöjliga juldelikatesser samlade.
Nu väntar vår klassiska gåsamiddag som vi avnjuter på traditionsrika
Hurva Gästgifveri. Vi får tillsammans smaka den klassiska svartsoppan (alt. soppa finns att få) följt av en vältillagad gås med alla tillbehör. Som avslutning serveras vi skånsk äppelkaka med hemgjord
glass, och vi alla vet förstås att få saker smakar så bra som en ”välbakad äpplakaga”... Mätta och belåtna tar vi därefter plats i vår
bekväma buss och åker hemåt, nöjda efter en dag i julens och
gåsens tecken!

Vi startar dagen med att sätta oss i vår bekväma, varma buss för att
rulla mot dagens första stopp. På genuina och hemtrevliga Kvibille
Gästgivaregård serveras vi ett gott julbord innan vi fortsätter till
dagens huvudmål, Wapnö slott utanför Halmstad.
Bland glöggdoft och pepparkaksos i Magasinet, Hallands största
korsvirkeshus, och i mejeriets visningsrum bjuder 90 hantverkare
och matproducenter på julkänsla genom visning, försäljning och
provsmakning av sina härliga julprodukter. Julen börjar verkligen
på Wapnö!
Slottet är även ett stort mjölkproducerande gods och mjölk,
grädde och olika youghurttyper kommer från godsets 900 kor. På
det vackert julpyntade slottet serveras julgröt, hembakade julkakor, nygräddade Wapnövåfflor och varm choklad. Vi har god tid
på oss att utforska julmarknaden innan bussen tar oss hemåt igen.

Pris: 850:-

1 dag
Avresedatum: 20/11
Anslutning: P20

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Julbord på Kvibille Gästgivaregård
Entré till Wapnö julmarknad
Kaffe på hemvägen
Bussvärdinneservice

Pris: 990:-

1 dag
Avresedatum: 30/10
Anslutning: K20

JULSHOPPING I ROSTOCK
Priset inkluderar:

Pris: 590:-

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt
vägskatter
Bussvärdinneservice*

1 dag
Avresedatum: 12/12
Anslutning: F20

* = Resor med färre än 30 bokade resenärer körs utan bussvärdinna.

JULSHOPPING I FLENSBURG
Välkomna att följa med oss till den mysiga julmarknaden i Flensburg! I denna 700-åriga hamnstad hittar vi en charmig blandning
av tyskt och danskt. Flensburg har även en lång historia som romstad, och för de som vill kan man gripa möjligheten att besöka
något av stans romhus och prova på vilken rom man gillar bäst.
Utöver den trevliga julmarknaden som vi hittar mitt i stadskärnan
finns det ett stort utbud av trevliga affärer och en fin shoppinggalleria. Vill vi vila fötterna en stund finns många mysiga
restauranger och kaféer att välja mellan.

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Förmiddagskaffe och smörgås
på Sånnagården
Julmässa på Wrams Gunnarstorp
Gåsamiddag på Hurva Gästgifveri
Bussvärdinneservice
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Rostock är en av Nordtysklands viktigaste hamnstäder och har så
varit under många hundra år. Än idag möts man av den medeltida
charmen från Hansatiden, inte minst när det lider mot jul. Under
adventstiden välkomnas vi till Rostock med en av Tysklands största
julmarknader. Längs den långa gågatan hittar vi hantverks-, mat- och
dryckesstånd. Doften av brända mandlar, kanderade äpplen och
glühwein ackompanjeras av traditionella julsånger. I butikerna
lockar ett trevligt utbud av allehanda varor och på mysiga
restauranger erbjuds vi god mat. Följ med och njut av den
gemytliga julstämningen!

PRISET INKLUDERAR:
Pris: 590:-

1 dag
Avresedatum: 28/11 och 5/12
Anslutning: S20

Resa i modern helturistbuss t/r
Broavgifter
Kaffe och fralla
Bussvärdinneservice*
* = Resor med färre än 30 bokade
resenärer körs utan bussvärdinna.

Julshopping
		 i Lübeck

Pris: 590:-

1 dag
Avresedatum: 30/11, 5/12, 16/12
samt 19/12
Anslutning: F20

Ta tillfället i akt och besök den stämningsfulla staden Lübeck och
dess mysiga julmarknad. På den vackra rådhusplatsen står julmarknadsstånden tätt och lockar med god mat, gott att dricka
och många fina fynd. Upplev Tyskland och en heldag i julens tecken!
Vid elvatiden anländer vi till Lübeck där julmarknadens kommers
är i full gång. Sedan har vi hela dagen på oss att mysa på
marknaden, äta något gott och förstås också njuta av en riktigt
härlig julstämning.

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Broavgifter
Bussvärdinneservice*
* = Resor med färre än 30 bokade
resenärer körs utan bussvärdinna.
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Julmarknad i Stade

Välkomna på en trivsam julmarknadsresa till den lilla pittoreska
hansastaden Stade. Redan på 1600-talet reste svenskarna hit, och
under en period var Stade till och med under svenskt styre. Idag
kan vi njuta av den välbevarade historiska stadskärnan med många
fina korsvirkeshus, mysiga gränder, trevliga butiker och kaféer. Den
genuina julmarknaden lockar med hantverk, Glühwein och brända
mandlar. Julstämning hittar vi överallt!

JULmarknad
I Wismar Pris: 3 390:-

3 dagar
Avresedatum: 11/12
Enkelrumstillägg: 790:Anslutning: B20

Den gamla hansastaden Wismars historiska stadskärna strålar
under adventstiden! Vi bor på ett fint hotell som är perfekt beläget
vid stadens torg med julmarknad och sevärdheter precis intill.
De trivsamma gågatorna med trevliga butiker och kaféer ligger
alldeles runt knuten.

Priset inkluderar:

3 dagars resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på
Steigenberger Hotel Stadt
Hamburg**** inkl. halvpension
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Stadsrundtur i Wismar
Besök på Rostock julmarknad
Reseledarservice

PRISET INKLUDERAR:
3 dagars resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på Ramada
Pris: 3 190:Hotel Herzog Widukind Stade**** inkl.
3 dagar
frukost
Avresedatum: 27/11
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Enkelrumstillägg: 650:Middag på lokal restaurang dag 1
Anslutning: B20
Reseledarservice

JULmarknad
I Lübeck
Pris: 1 890:-

2 dagar
Avresedatum: 8/12
Enkelrumstillägg: 350:Anslutning: B20

Priset inkluderar:
20

Julmarknaden i Lübeck tillhör de mest
populära i Tyskland. Hela Rådhustorget är fullt med marknadsstånd som
erbjuder fint hantverk, värmande
Glühwein, spännande kryddor, goda
små maträtter och julstämning.
Utöver allt detta är Lübeck även en
mycket trevlig stad att flanera runt
i. Varför inte ta en shoppingrunda
eller besöka det berömda marsipankaféet Niederegger?

2 dagars resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum på Holiday
Inn**** inkl. frukost
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Bussvärdinneservice

Julmarknad i Berlin

– MED WROCLAW och cottbus

Följ med oss på denna gnistrande bussresa med tre stycken julmarknader på samma tur. Vi startar med Tyskland och Berlin som
erbjuder över hela 80 stycken julmarknader. Därefter besöker vi
Polens vackraste och mest stämningsfulla julmarknad i Wroclaw,
innan av vi avslutar med en klassisk glittrande julmarknad i tyska
Cottbus. Efter den här resan kan vi garanterat lova er att ni har
kommit in i den rätta julstämningen!

Priset inkluderar:
Resa i modern hel turistbuss
t/r
4 övernattningar på angivna

hotell inkl. halvpension
Bro- och färjeavgifter samt
vägskatter
Reseledarservice

JUL i värmland
Välkomna att följa med på denna gemytliga julresa till Värmland och
Karlstad. Vi bor centralt på Scandic Hotell Winn där vårt julfirande
med god mat och dryck äger rum. Det finns möjlighet att följa med på
midnattsmässa och julotta i Domkyrkan för den som vill. Slipp alla julbestyr där hemma och följ med oss på denna avkopplande julresan!

Pris: 6 290:-

4 dagar
Avresedatum: 23/12
Enkelrumstillägg: 890:Anslutning: L20

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar i dubbelrum på Hotell
Scandic Winn inkl. helpension
Besök på Sandgrund
Julklapp och godis
4 luncher
3 frukostar
2 trerättersmiddagar
Julbord på julafton inkl. julmust och lättöl
Julvärd på julafton
Gottebord dag 1 och 2
Stadspromenad i Karlstad med julvärd
Reseledarservice

Pris: 4 990:-

5 dagar
Avresedatum: 3/12
Enkelrumstillägg: 1 550:Anslutning: F20
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Nyårshelg
i Bielefeld

2
0
2
1
Välkomna att följa med oss till en gemytlig nyårshelg på en oförglömlig
nyårsresa till den tyska universitetsstaden Bielefeld vid ändan av
Teutoburgerskogen. Vi bor fint på fyrstjärniga Mercur Hotel Bielefeld
Johannisberg som ligger centralt beläget in en vacker park och självklart blir
nyårsfirandet på hotellet en sprakande festlig upplevelse med stor nyårsbuffé, bubbel, fyrverkerier och livemusik!

PRISET INKLUDERAR:

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 500:-/person. För resor som kostar mer än
7 000 kr är anmälningsavgiften 1 000 kr. Den betalas senast det
datum som finns angivet på bokningsbekräftelsen. På resor där
flyg, kryssning, konsert, show, teaterbiljetter ingår kan andra
anmälningsavgifter förekomma.

Avbeställningsskydd

Thells Bussar förmedlar ej något avbeställningsskydd. I många betalkort ingår det en reseförsäkring om resan är betald med kort.
Dessutom kan det ingå en reseförsäkring i er hemförsäkring.

Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären
betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad, dock minst 200
kr. Vid avbeställning senare än 30 dagar men tidigare än 14 dagar
före avresa, är avbokningsavgiften 25 % av resans pris, dock lägst
anmälningsavgiften. Vid avbeställning senare än 14 dagar men
tidigare än 8 dagar före avresa, är avbokningsavgiften 50 % av
resans pris. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan skall
resenären betala hela resans pris. Utlägg av evenemangsbiljetter,
visumkostnader eller liknande återbetalas ej.

Betalning

Anmälningsavgiften betalas senast tio dagar efter att ni bokar er
resa. Betalning kan ske på vårt kontor eller via bank. På vårt kontor
och på hemsidan tar vi även betalkort. Slutbetalning sker cirka en
månad innan avresa, exakt datum framgår på respektive resa. Vid
slutbetalning från-räknas anmälningsavgiften. Vid betalning via vårt
bankgiro 651-2610, var god ange ert bokningsnummer.

När resan är bokad skickas ett resebevis. För att värna om vår miljö
skickar vi er gärna resehandlingarna via mejl.

Sjukdom under resans gång

Då Sverige har avtal om viss sjukvård har man som EU-medborgare
rätt till akut sjukvård inom EU. Trots dessa avtal bör man ha en reseförsäkring som kan täcka eventuell hemtransport pga sjukdom, olycka
eller liknande. Ett gott råd är att ta med ett europeiskt sjukförsäkringskort som kan beställas hos Försäkringskassan. Det ger dig rätt
till nödvändig vård när du tillfälligt besöker ett annat EU/EES-land.

Pris: 4 990:-

4 dagar
Avresedatum: 30/12
Enkelrumstillägg: 890:Anslutning: B20

Thells Bussar och Bilverkstad AB
Skogsvägen 6
247 31 SÖDRA SANDBY

Platser i bussen

Önskemål om speciell plats i bussen ska anges vid bokningstillfället.

Gäster med särskilda önskemål

Samtliga önskemål bör göras vid bokningstillfället för att vi ska ha en
större möjlighet att kunna hjälpa er. Meddela även reseledaren på
bussen. Vi gör vårt bästa för att uppfylla era önskemål men kan inte
ge er några garantier då vi ibland är beroende av tredje part. Vid
glutenintolerans rekommenderar vi er att själva ta med glutenfritt
bröd under resan.

Minimiantal

Avbeställningsregler

Inbetalningskort och bekräftelser

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar i dubbelrum på Mercur
Hotel Bielefeld Johannisberg**** inkl.
halvpension
Stadsrundtur Bielefeld
Nyårsbuffé
Mousserande vin till tolvslaget samt
dryck (öl, vin eller läsk) mellan kl 19-01
under nyårsaftonskvällen
Dagsaktivitet dag 3
Reseledarservice
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THELLS SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Vi reserverar oss för inställd resa vid ett för lågt antal bokade
resenärer. Meddelande av resans inställelse lämnas senast tre
veckor innan avresa.

Avresetider

De avgångstider som står i katalogen kan komma att justeras. Det här
gäller framförallt resor söderut från avreseort Helsingborg, Landskrona och Löddeköpinge, vars avgångstider kan bli senarelagda,
då de ofta körs med anslutningstrafik. Eventuella tidsändringar
meddelas berörda resenärer i god tid innan avgång. Observera att
tiden på resebeviset är bussens avgångstid. Ni bör vara på plats 15
minuter innan avgång för lastning och påstigning. Bussen väntar
inte på någon resenär längre än 5 minuter efter utsatt avresetid.

Prisjusteringar

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar till följd av valutaförändringar och bränsletillägg. Priserna i programmet är baserade
på valutakurser 2019-10-01.

Tryckfel i program

Förbehåll görs även för tryckfel och eventuella ändringar av dagsprogram i händelse av att oberäknade situationer inträffar.

Resegaranti

Thells Bussar och Bilverkstad AB med organisationsnummer 5561136762 har lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet.

ThellsBuss

®

046-570 03
info@thellsbussar.se
www.thellsbussar.se
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Anslutningar
Påstigningsort

PåstigningsPLATS

B20

c20

d20

e20

f20

j20

k20

l20

p20

s20

T20

helsingborg

hamntorget

05:30 06:20

07:15 04:20

09:20 07:50 10:35

02:55

landskrona

tågstationen

05:55 06:45

06:50 04:45

08:55 07:25 10:10

03:20

löddeköpinge

Pendlarparkeringen

06:15 07:05

06:30 05:05

08:35 07:05 09:50

03:40

fjelie

pendlarparkeringen

06:30 07:20

06:15 05:20

08:20 06:50 09:35

03:55

lund

godsmagasinet

06:45 07:35 08:00 06:00 05:35 08:35 08:05 06:35 09:20 06:15 03:50

södra sandby

thells buss

06:30 07:20 07:45 05:45 05:20 08:20 07:50 06:20 09:05 06:00 03:35

dalby

gästis

06:15 07:05 07:30 05:30 05:05 08:05 07:35 06:05 08:50 05:45 03:20

staffanstorp

lidl

05:55 06:45 07:10 05:10 04:45 07:45 07:15 05:45 08:30 05:25 03:00

malmö opera

malmö operan

07:15 08:05 08:30 05:50 06:05 09:05 07:55 06:25 09:10 06:45 04:20

malmö hyllie

arenans bussparkering 07:25 08:15 08:40

06:55 04:30

06:15 09:15

OBS! Vid bokning av minst 10 resenärer ordnar vi gratis anslutning*
* = Gäller flerdagarsresor samt avreseorter i Skåne

Thells Bussar och Bilverkstad AB
Skogsvägen 6
247 31 SÖDRA SANDBY

ThellsBuss

®

046-570 03
info@thellsbussar.se
www.thellsbussar.se

