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Här ser ni en sammanställning på alla Thells resor 2022. Ni är alltid välkomna att komma in på kontoret och hälsa på eller att kontakta oss via mail, telefon
eller sociala medier för att ställa frågor eller boka er nästa resa.

Hej alla resevänner!
Att resa är att leva. Det är vår starkaste övertygelse. Det är med
hjälp av resandet som vi erbjuds nya perspektiv och nya sätt att se
på tillvaron runt omkring oss. De senaste två åren, som på alla sätt
sett annorlunda ut än vad vi trodde, har verkligen fått oss att inse
vikten av att resa, och att få möta det uppdämda behovet av att
åter få möta världen ser vi på Thells Buss som vårt kall.
Året som gått har sannerligen varit en utmaning för oss alla. Därför
är vi extra stolta över att kunna presentera vår nya resekatalog för
2022. Här finner ni en spännande blandning av traditionella Thellsklassiker och intressanta nyheter att bredda sin reserepertoar
med. I år erbjuder vi såväl endagsresor som resor med övernattning, både utomlands och här i Sverige för er som upptäckt hur
fantastiskt det faktiskt är att semestra på hemmaplan.
Vi på Thells vill tacka våra trogna resenärer för ert oersättliga stöd
under det föregående året. I tider som dessa har det blivit extra
tydligt att vi behöver varandra. Om vi hjälper varandra och samarbetar kan vi ta oss igenom vad som helst, det står klart efter
den här tiden.

Tack för att ni fortsätter att ge oss förtroendet att få vara en del av
era reseupplevelser. Det är en utmaning att hitta nya, innehållsrika
och intressanta resmål, men tack vare ert stora deltagande inspireras vi till att ständigt producera resor till lockande destinationer.
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Malika Haidari
med personal

FEBRUARI
11–13/2
12/2
19–27/2
26/2

Vad kan man få hjälp med av er på kontoret?
– Det är alltid kul med besök här på kontoret, så kom gärna förbi om ni har
tid och lust! Vi bollar mer än gärna idéer med er för era egna behov, men
också för bokningar av större grupper och föreningar. Här på kontoret kan
vi snabbt och smidigt hjälpa er med att boka er nästa resa, och ni kan även
Hur kom det sig att du började jobba på Thells och hur länge har du jobbat betala direkt med kort hos oss om det skulle underlätta. Har ni önskemål,
här?
speciella behov eller allmänna frågor är ni alltid mer än välkomna in hos oss!
– Jag fick in foten i bussbranschen redan som 16-åring då jag genom
kontakter fick chansen att vara reseledare. Några år senare var det dags Hur har det varit under de här två åren som gått? Och hur känns det att
att ta studenten och strax innan det fick jag ett erbjudande om att få äntligen få lansera katalogen för 2022 års resor?
komma till Thells och börja jobba här på kontoret. Under våren – De senaste två åren har varit tuffa för hela resebranschen och vi hoppas
jobbade jag extra på Thells och till sommaren fick jag komma in på att det från och med nu bara blir bättre. Vi har fått ställa om och hjälpas åt,
heltid när jag var klar med skolan. Nu har jag jobbar på Thells i ungefär två och det är det som har gjort att vi klarat oss ur det här. Nu ser vi fram emot
ljusare tider och ett fantastiskt resår 2022!
och ett halvt år och trivs som fisken i vattnet!
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Med engagerade och kunniga medarbetare, egna bussar som borgar
för en bra komfort och säkerhet och en vilja att alltid erbjuda det lilla
extra vill vi göra just er resa så upplevelserik som möjligt. Besök oss
gärna på vår hemsida där information om alla våra resor finns eller
slå oss en signal om du vill prata resor med oss. Nu återgår livet
äntligen till det vanliga, och vi på Thells önskar er ett trevligt år i
resandets tecken och hoppas att få se er tillbaka på våra bussar
denna säsong!

Vi åkte förbi kontoret och knackade på för att ta en liten pratstund med
Johanna Henriksson. Många av er har säkert träffat henne eller pratat
med henne när ni har bokat någon av era resor, och vi ville kolla läget inför
det nya resåret 2022.

Hur ser en vanlig dag på kontoret ut?
– Här på Thells finns nästan inga vanliga dagar! En vanlig dag på kontoret
kan nämligen se väldigt olika ut. Oftast finns det en del mejl att gå igenom,
både från er kunder och från de hotell och aktörer som vi samarbetar med
där offerter på resor ska fixas ihop. Detaljerna inför de resor som ska avgå
inom en snar framtid ska finslipas och hotellen ska få reda på namnlistor,
allergier och speciella behov. Andra dagar lägger vi istället tid på resor som
ska gå fler månader och år framåt för att vi ska kunna boka upp de bästa
hotell och besöksställena för er kunder.

KALENDARIUM

Vilken resa vill du rekommendera lite extra under 2022?
– Om man det nu ens går att välja en favorit bland alla härliga resmål så blir
det detta året Krakow – en underbar stad i ett land med så mycket att se!
Kultur, mat, historia, shopping, vackra vyer och mycket mer, allt samlat i en
stad! Jag hoppas att ni vill följa med oss till Krakow, och såklart till alla andra
platser som vi vill visa er under 2022!

Grafisk design: Nadia Törnlund, 2021

JULI
Reseträff i Polen
Heiligenhafen
Skidresa till Val di Sole
Ullared

1/7
2/7
9–10/7
16/7
22–24/7

Ullared
Bordershop och Heiligenhafen

AUGUSTI

MARS
2/3
26/3

APRIL
9/4
15–18/4
21/4
23–24/4

MAJ
7/5
8–13/5
21/5
25/5
26–29/5
28/5
29–30/5

Heiligenhafen
Norska pärlor
Västkusten – med Bohuslän
Kosta Boda-weekend

Påskmarknad i Rostock
Påskresa till Tyskland – med Holland
Dagspa på Ästad Vingård
SEPTEMBER
1/9
Dagspa på Ästad Vingård
Shopping och vinprovning i Burg
3/9
Burg
4–7/9
Hemlig resa: Tyskland och Tjeckien
10/9
Ullared
Burg
30/9–2/10
Ölands Skördefest
Krakow
Tulpanfestival på Gavnø
Ut i det blå – Sverige
OKTOBER
Sparris och vin i Hildesheim
1/10
Heiligenhafen
7–15/10
Italiens vackraste sjöar
Bordershop och Heiligenhafen
Kosta Boda-weekend
14–16/10 Oktoberfest
21–23/10 Szczecinweekend

JUNI
6/6
23–26/6
30/6–2/7

6/8
7–11/8
12–14/8
27–28/8

Ullared
Burg
Kulturweekend i Småland
Burg
Göta Kanal

Burg
Midsommar i Dalarna
Stockholmsweekend

19–20/11
26/11

Vinprovning i Lübeck
Bordershop och Heiligenhafen

DECEMBER
3/12
5/12
8–11/12
10–12/12
10/12
10/12
14/12
16–18/12
17/12
17/12
30/12–1/2

Julshopping i Lübeck
Julshopping i Lübeck
Julmarknad i Magdeburg
Julmarknad i Lübeck
Julshopping i Rostock
Julshopping i Flensburg
Julshopping i Lübeck
Julmarknad i Hildesheim
Julshopping i Lübeck
Bordershop
Nyårshelg i Bremen

KOMMANDE RESOR
Datum kommer senare under 2022
Jul, gås och krås
Jul på Wapnö slott
Jul på Huseby

2023
18–26/2

Skidresa till Val di Sole

NOVEMBER
5/11
7/11

Bordershop och Heiligenhafen
Ullared
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Thells favoriter

– MED HOLLAND

Även om vi på Thells älskar alla olika sorters resor har vi förstås ett antal olika favoritdestinationer.
Efter de här tuffa månaderna ser vi fram emot att åter ta er till dessa platser som vi nog saknat lika
mycket allihop. Vad sägs om den klassiska påskresan till Tyskland och Holland med besök på Keukenhof, eller kanske en annan av vårens mest populära resor – sparris och vin i Hildesheim? Möjligheterna
är oändliga och våra favoritdestinationer väntar på er!

Äntligen är det dags för en av Thells vårklassiker: den återkommande
trevliga påskresan! Detta året bär det av till den tyska orten Lingen nära
holländska gränsen, inte långt från gränsstaden Nordhorn. Här bor vi på
trevliga Hotel Am Wasserfall Lingen medan vi upptäcker två av våra vackra
närliggande länder. Vi lutar oss tillbaka och tar en tur mot sydväst för att
njuta av våren redan innan den kommit till Sverige.

Priset inkluderar:

OKTOBERFEST
I BREMEN

Pris: 4 890:-

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar på Radisson Blu Hotel
inkl. frukost
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Bord, middag och 1 liter öl i öltältet dag 2
Reseledarservice

Pris: 3 790:3 dagar
Avresedatum: 14/10
Enkelrumstillägg: 700:-

4 dagar
Avresedatum: 15/4
Enkelrumstillägg: 950:-

Dag 1: Hemorten–Lingen

Dag 3: Keukenhof

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 för
resan – Lingen. På kvällen blir vi serverade en god middag i hotellets
restaurang innan det är dags att vila efter en lång dag på resande fot.

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 – en riktig fröjd för ögonen! På kvällen
serveras en god middag på hotellet.

Dag 2: Lingen och Denekamp
Dag 1: Hemorten–BREMEN
Under morgonen lämnar vi Skåne för en fartfylld helg i Bremen. Via färjan
Rödby–Puttgarden når vi Tyskland. Efter ett shoppingstopp i Heiligenhafen
kommer vi under eftermiddagen till Bremen och inkvarterar oss på
Radisson Blu Hotel Bremen, centralt beläget nära både stadskärnan och
festivalområdet. För de som vill anordnas en stadspromenad där vi bekantar oss med Bremens kända landmärken och sevärdheter som Stadsmusikanterna, Rådhuset, Rolandstatyn och Böttcherstrasse. Kvällen är
därefter fri för egna upptåg.

Dag 2: BREMEN
Morgonen inleds på bästa sätt med en god hotellfrukost som man står
sig länge på. Sedan är det tid att ge sig ut i ett uppsluppet Bremen. Dagen
är fri för egna upplevelser och vi kan passa på att njuta av den härliga
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stämningen som råder i hela Bremen den här tiden på året. Rådhustorget
är fyllt med marknadsstånd med mat och dryck och i de romantiska
Schnoorkvarteren finner man många mysiga caféer och butiker. Tidig kväll
träffas vi och promenerar gemensamt till festivalområdet Burgerweide och
det stora öltältet. Kvällen kommer garanterat att bjuda på mycket skratt,
skummande öl, god mat, tysk musik och riktigt bra feststämning!

Dag 3: BREMEN–Hemorten
En god hotellfrukost avslutar vår vistelse i Bremen. På vår väg mot Puttgarden stannar vi för kaffe och lunch innan vi kör ombord på färjan. De sista
milen genom Danmark rullar snabbt förbi och under tidig kväll kan vi åter
skymta Malmös siluett från Öresundsbron.

THELLS FAVORITER

Påskresa till Tyskland

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

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:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Påskbuffé
Utflykt till Lingen och Denekamp
Utflykt och inträde till Keukenhof
Reseledarservice
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Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeöverfarter samt vägskatter
3 övernattningar i dubbelrum inkl.
halvpension
Besök och sparrislunch på Spargelhof
Heuer
Besök på Hildesheims vinfest
Reseledarservice

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum
inkl. frukost
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Bussvärdinneservice

THELLS FAVORITER

THELLS FAVORITER

Sparris och vin
		i Hildesheim

WEEKEND I SZCZECIN

PRISET INKLUDERAR:

Äntligen en avkopplande weekend på polsk mark! Ta en shoppingtur,
boka in en spabehandling eller två, fika på Café 22 eller ta en stadspromenad. Szczecin bjuder på allt och lite till för dig och dina medresenärer.

Pris: 5 990:4 dagar
Avresedatum: 26/5
Enkelrumstillägg: 700:-

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 Hildesheim i Niedersachsen. Vi ska besöka en sparrisgård och få avnjuta en klassisk sparrismåltid.
Vi ska också uppleva stadens traditionella vinfest. Följ med oss på den här härliga vårresan och ta del av Tysklands vita guld!

Dag 1: Hemorten–HILDESHEIM
Förväntansfulla startar vi vår resa från Sverige. Via Öresundsbron och genom
Danmark kommer vi till Rödby och tar färjan till Puttgarden. I Tyskland blir
det paus för både lunch och kaffe innan vi under sen eftermiddag når Van
der Valk Hotel i Hildesheim. Vi checkar in innan vi samlas för att för att avnjuta
resans första middag ihop på hotellets restaurang.

Dag 2: SPARGELHOF HEUER
Äntligen är det dags för sparrisutflykt! Vi beger oss till Spargelhof Heuer
och besöker en sparrisbonde som odlar denna högt uppskattade primör.
Sparrissäsongen är väldigt speciell i området och här ska vi få njuta av
en god sparrislunch. Vi kommer att få en rundvisning på gården och får
lära oss allt om hur man odlar, skördar och hanterar sparrisen innan den
förpackas och säljs. Det ges tillfälle att besöka gårdsbutiken där de säljer
både sparris och flera av sina andra produkter. Efter denna välsmakande
utflykt vänder vi tillbaka till vårt hotell. På kvällen äter vi middag på
hotellet.

Dag 3: HILDESHEIM
Idag har det blivit hög tid för oss att utforska Hildesheim. Efter en sovmorgon
och härlig frukostbuffé ger vi oss ut i vimlet på Hildesheims vinfest. Här
möts vi av flera vinproducenter och vinhandlare som dukar upp på det stora
torget – både mat, musik och självklart även vin i en trevlig festivalmiljö. Här
förvaltar ni själva er tid och ni har hela dagen på er att utforska allt vad
Hildesheim kan ha ett erbjuda innan vi möts upp för en gemensam middag
på hotellet.

Dag 4: HILDESHEIM–Hemorten
Efter frukost är det dags att lasta bussen och bege oss norrut. Vi stannar
för förmiddagskaffe och lunch. I nordligaste Tyskland passar vi på att göra
ett stopp vid en gränsbutik för shopping. Tillbaka i Danmark rullar milen på
och snart är vi åter i Sverige med många goda och glada minnen i bagaget.
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Dag 1: Hemorten–SZCZECIN
Medan fredagsmorgonen ännu är tidig tar vi oss över Öresundsbron mot
färjeläget i Gedser. Den två timmar långa överfarten till Rostock ger oss gott
om tid att äta en välförtjänt frukost och att sondera färjans utbud. Väl på
tysk mark har vi ett par timmars bussfärd innan vi vid lunchtid når Szczecin.
En härlig långhelg har tagit sin början! Under eftermiddagen checkar vi in på
högklassiga Radisson BLU Hotel, centralt beläget mitt i staden med gångavstånd till mycket av det som Szczecin har att erbjuda. 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. Här kan man lätt tillbringa ett par timmar. Naturligtvis hittar
man även marknader ute på stan som erbjuder ett stort utbud av oerhört
prisvärd shopping – allt från skor till fina festklänningar till riktigt bra priser!
Önskar man inte att ge sig ut på stan har hotellet en mysig relaxavdelning medswimmingpool, vilstolar och bastu. Vägg i vägg med vårt
hotell, i den höga Pazim-byggnaden, ligger Café 22 beläget på tjugoandra
våningen och här uppifrån har ni givetvis en fantastisk panoramavy
över staden Szczecin. Passa även på att smaka en av kaféets goda
bakverk och ta något gott att dricka medan ni insuper de vackra vyerna.

Dag 2: SZCZECIN
Idag är det fritt fram att tillbringa dagen som man själv behagar.

Dag 3: SZCZECIN–HEMORTEN
Efter en skön sovmorgon och ännu en god hotellfrukost lämnar vi
Szczecin. På vår väg hem genom Tyskland gör vi ett uppskattat shoppingstopp på Bordershop vid Rostocks färjeläge innan vi vid 19:30-tiden
åter ser Malmös siluett från Öresundsbron. Missa inte denna chans
till en fantastisk weekend tillsammans i Polen – ni kommer att komma
tillbaka utvilade med många nya minnen!

Pris: 2 290:3 dagar
Avresedatum: 21/10
Enkelrumstillägg: 750:-

7

THELLS REPRISER

THELLS REPRISER

Thells repriser

VInprovning i burg
– med Lübeck

Thells är ett företag med lång erfarenhet och många traditioner. Många av våra resor har vi kört otaliga
gånger med nöjda kunder år efter år. Även i år återkommer några av dessa resor, och vi ser fram emot att
ta med er ut i världen. Låt er överraskas och åk på vår hemliga resa till Tyskland och Tjeckien, upptäck
magnifika Krakow med oss på Thells för första gången på flera år eller besök ett av Sveriges genom
tiderna största bygge – Göta kanal!

Välkommen att följa med på en trevlig helgutflykt där vi kombinerar
vinprovning, shopping och övernattning med middag på Lübecker Hof
i Lübeck!

Pris: 2 190:2 dagar
Avresedatum: 19/11
Enkelrumstillägg: 300:-

HEMLIG RESA:

Tyskland och Tjeckien
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 1: HEMORTEN–Burg–LÜbeck

Dag 2: LÜBECK–HEMORTEN

Under morgonen startar vår resa söderöver. Via Öresundsbroförbindelsen
når vi snart Rödby och färjan till Puttgarden. Därefter väntar en intressant
vinprovning på Fleggaard i Burg innan vi ges möjlighet att inhandla både
goda viner och starkare drycker. Vid Lübeck svänger vi av från motorvägen
och tar oss istället in i centrala Lübeck. Här finns det möjlighet till att se
sig omkring, fika och ha det bra. Vi fortsätter därefter ut till vårt hotell
Golden Tulip Lübecker Hof****. Under sen eftermiddag checkar vi in och
när kvällen kommer serveras vi en god middag i hotellets restaurang.

Idag tar vi sovmorgon! Efter lunch återser vi vår bekväma buss och åker
mot Puttgarden. Vi gör ett kortare shoppingstopp så att de som önskar kan
komplettera sina inköp. Så småningom är vi åter i Danmark och snart ser
vi Öresundsbron och Malmös siluett. Tidigt på kvällen är vi hemma i Skåne
efter en avkopplande minihelg!

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Övernattningar i dubbelrum inkl.
halvpension
Vinprovning (fyra röda och ett vitt)
Bussvärdinneservice

Pris: 4 890:4 dagar
Avresedatum: 4/9
Enkelrumstillägg: 690:-

PRISET INKLUDERAR:
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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
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Göta kanal

VÄSTKUSTEN
– med Bohuslän

– 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.

Pris: 3 990:3 dagar
Avresedatum: 22/7
Enkelrumstillägg: 650:-

Dag 1: Hemorten–GÖTA KANAL–LINKÖPING
Under morgonen börjar vår resa norrut. Vi stannar till för lunch på vår
väg mot Borensberg där dagens höjdpunkt, båtturen på Göta Kanal, tar
sin början. Framåt eftermiddagen lämnar vår båt Borensberg för att ta
oss med på en tre och en halv timme lång båtresa. Göta kanal är ett av
de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. Kanalen
sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är totalt
190 km lång med 58 slussar. Av denna sträcka är 87 km grävd kanal. Vi
njuter av de förbipasserande omgivningarna. När vi kommer till Berg
är det dags för oss att stiga av och låta bussen ta oss de sista milen
till Scandic City Hotell i Linköping. Vi checkar in på det centralt belägna
hotellet och blir under kvällen serverade en gemensam middag.

Dag 2: KINDA KANAL
Efter frukost väntar dagens äventyr, en båttur på Kinda Kanal. Vi stiger
på båten i Rimforsa och efter en vacker resa har vi nått vårt slutmål
Sturefors. Kanalens historia går tillbaka till 1810 då den första sträckan invigdes. Förr var kanalen viktig som transportled för virke och jordbruksprodukter, och idag är den minst lika viktig för den som söker
sköna naturupplevelser och avkoppling. I Kinda Kanal blir det nämligen
sällan någon trängsel i vare sig slussar eller sjöar, så här finns det möjlighet för alla att hitta sin ostörda badvik, fiskeplats eller smultronställe. Ombord på båten blir vi serverade lunch. När vi lägger till i Sturefors väntar
vår buss på att ta oss tillbaka till Linköping för fritid och strövtåg i
centrala Linköping. På kvällen är det gemensam middag på hotellet.

Dag 3: LINKÖPING–VADSTENA–HEMORTEN

Priset inkluderar:
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Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum på
Scandic City Hotell 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

Vi börjar dagen med frukost på hotellet innan vi lastar bussen och påbörjar dagens äventyr. Vi inleder med ett besök i Vadstena – staden som
var ett naturligt stopp under pilgrimsvandringen till Trondheim. Historien
kan dessutom berätta om kända personer som Gustav Vasa och Heliga
Birgitta som har tillbringat mycket tid i Vadstena. Vi stannar till för lunch
och sedan fortsätter vi mot Gränna där vi beskådar utsikten över Vättern
och passar på att besöka en butik där vi hittar polkagrisar i olika former.
Under kvällen är vi tillbaka i Skåne med härliga minnen efter en trevlig
resa. Tack för denna gång och på återseende!

Följ med genom Sommarsverige på en riktig
västkustsemester till Bohuslän med både fisklunch, båttur och västkustbuffé. Vårt underbara hemland har mycket att bjuda på, så
passa på att se Sverige när det är som bäst
med oss på Thells – ett sommarminne vi sent
kommer att glömma!

Dag 1: Hemorten–UDDEVALLA
Under morgonen börjar vår resa norrut. Vid 13-tiden når vi Uddevalla och
det är hög tid för lunch. Därefter vi checkar in på mysiga hotell Bohusgården. Därefter finns det möjlighet att följa med på en kort stadspromenad för att lära känna staden lite bättre. Under kvällen serveras
en gemensam middag på hotellet.

Dag 2: SKAFTÖLANDET, LYSEKIL OCH SMÖGEN
Efter en god frukost väntar dagens långa äventyr. Vi möter upp vår lokalguide som ska ta oss genom Grundsund och Skaftölandet. Det närmar
sig lunchtid och vi når Smultron och Tång Restaurang som serverar oss
dagens fisk. Mätta och belåtna går färden vidare till Lysekil. Här ska vi
promenera längs med gamla stans vackra gator medan vår reseledare
berättar om den flera hundra år gamla staden. Promenaden avslutas vid
den stora kyrkan som blickar ut över vattnet. Här finns det sedan tid
för egna besök i butiker eller de mysiga caféerna. Det börjar närma sig
kväll och – för en del – dagens höjdpunkt! Bussen tar oss från Lysekil och
upp till Smögen. Här kastar vi loss och vår guidade båttur genom Sotenkanalen börjar. Ombord serveras en härlig västkustbuffé med bland annat
räkor, rökt lax, inlagd sill, musslor, potatis, såser och nybakat bröd.
Med vinden i håret och intressanta berättelser väntar en mer än trevlig
kväll! Bussen tar oss sedan åter till hotellet och vi rundar av kvällen.

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum inkl.
halvpension
Lokalguide i Skaftölandet och
Grundsund

Lunch på Smultron & Tång
Besök i Lysekil
Båttur på Sotenkanalen inkl. västkustbuffé
Reseledarservice

Dag 3: UDDEVALLA–HEMORTEN
Efter en härlig sovmorgon och god frukost lastar vi åter bussen och påbörjar hemfärden. På vägen hem stannar vi till på Laxbutikens restaurang
strax utanför Falkenberg. Här finns det möjlighet att äta lunch och även
undersöka deras trevliga laxbutik. Under eftermiddagen är vi tillbaka i
Skåne med härliga minnen efter en trevlig sommarresa.

Pris: 3 890:3 dagar
Avresedatum: 12/8
Enkelrumstillägg: 900:-
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Dag 4: WIELICZKA SALTGRUVA
Dagen inleds med en stadig frukost innan det bär av till Wieliczka, den
berömda saltgruvan som är belägen några kilometer bort. Första upplevelsen blir att ta sig ner i underjorden, hela 800 trappsteg! Stora salar med
vackra saltstensskulpturer står inför våra ögon – en fantastisk promenad
i detta annorlunda landskap! Vi kan varmt rekommendera de olika saltprodukterna som finns till försäljning till såväl invärtes som utvärtes bruk.
Vi åker tillbaka till Krakows centrum och lunchen intas på egen hand denna
lediga eftermiddag. På kvällen promenerar vi till en mysig restaurang i
Gamla stan. Vi njuter av en fartfylld folkloreshow samtidigt som vi serveras
en god traditionell polsk middag. En fin avslutning i en härlig medeltida stad!

Krakow

Dag 5: KRAKOW–COTTBUS
Upplev Krakow i all sin prakt! Följ med Thells till Polen och njut av
mysiga Krakow, en av Europas vackraste städer. Under sex fina
dagar gottar vi oss med god mat, musik, härlig stämning och så
klart tar vi även del av tänkvärd historia och intressant kultur.
Dagarna fyller vi med spännande utflykter, allt för att lära känna
Polen bättre, denna oslipade diamant i Europa. Krakow är lätt
att älska!

Pris: 7 390:6 dagar
Avresedatum: 8/5
Enkelrumstillägg: 1 200:-

Dag 1: HEMORTEN–LEGNICA

Dag 3: AUSCHWITZ-BIRKENAU MINNESMÄRKE OCH MUSEUM

Vi lämnar Sverige denna morgon för att via Öresundsbron färdas genom
Danmark mot färjeläget i Gedser. Överfarten tar cirka två timmar och det
finns möjlighet att äta frukost antingen i restaurangen eller i cafeterian.
När vi kör av färjan börjar vår färd på Tysklands autobahn. Vi stannar till
för lunch under dagen och gör förstås välbehövliga pauser. Några timmar
senare då vi rundat Berlin och passerat den polska gränsen är vi framme i
Legnica och kan checka in på vårt fina hotell Qubus****. Efter incheckning
väntar en god middag i restaurangen.

Efter frukost har vi en halvdag full av tung historia framför oss. Vi åker
till Auschwitz-Birkenau där en lokalguide gör oss sällskap och berättar om det grymma öde tusentals gick till mötes efter att ha anlänt dit
under andra världskriget. Möjlighet finns att handla något lättare till lunch
mellan de olika platserna. Vid 13-tiden åker vi tillbaka till hotellet och eftermiddagen är fri för egna upptåg. Middag äter vi tillsammans på hotellet.

Dag 2: LEGNICA–KRAKOW
Efter en fin frukostbuffé lastar vi in våra väskor i bussen för att fortsätta
mot vårt mål Krakow. Denna dag färdas vi längs nya fina motorvägar och
några timmar senare är vi framme. Vi checkar in på vårt centralt belägna
hotell Wyspianksi*** och därefter intas lunchen på egen hand. Varför inte
besöka en trevlig restaurang i gamla stan? Under eftermiddagen väntar
en intressant stadsrundtur med en lokalguide. På kvällen intar vi en god
gemensam middag i hotellets restaurang.
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Under den tidigare halvan av dagen njuter vi av vår sista tid i Krakow för
den här gången, och kanske passar det bra att besöka ett fint museum
eller två. Under eftermiddagen tar vi oss till Cottbus och checkar in på
fräscha hotell Lindner Congress Hotel. En sista gemensam middag äter vi i
hotellets restaurang innan vi går till sängs.

Dag 6: COTTBUS–HEMORTEN
Mätta och nöjda efter frukost lastar vi bussen för att påbörja vår resa
hemåt. Vi åker genom Berlin, en mångmiljonstad i ständig utveckling som
alltid förvånar med spännande nyheter och tar dessutom kaffepaus på
vägen. Några timmar senare har vi åter nått Rostocks färjeläge där vi går
ombord på färjan som tar oss till Gedser. Under kvällens lopp är vi tillbaka
i Sverige med nya fina minnen i bagaget!

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
5 övernattningar i dubbelrum inkl.
halvpension
Stadsrundtur med lokalguide i Krakow
Besök och rundtur i Auschwitz-Birkenau
Besök och rundtur i Wieliczka Saltgruva
Trerättersmiddag med folkloreafton
Reseledarservice
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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!

Resa i modern helturistbuss t/r
4 övernattningar i dubbelrum
inkl. halvpension
Tågresa Bergensbanan
Tågresa Flåmsbanan
Båtresa på Nærøyfjorden
Besök på Hardangervidda
naturreservat
Reseledarservice

Varmt välkomna att följa med till Öland och den stora skördefesten!
Vi kommer att bo på trevliga Calmar Stadshotell 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!

5 dagar
Avresedatum: 7/8
Enkelrumstillägg: 1 500:-

Pris: 3 590: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 Nærøyfjorden 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.

Dag 4: Hardangervidda
Dag 2: Skien–Geilo

Ölands Skördefest

Pris: 6 990:-

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.
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Priset inkluderar:

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 en lunch. 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.

Efter en god frukost packar vi bussen och ger oss av mot Hardangervidda,
den största högfjällsplatån i Europa. Under dagen når vi Geilo och Geilo
Hotell 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 Dag 5: Geilo–Hemorten
viktig beståndsdel i nazisternas kärnvapenprogram.
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
Dag 3: Bergenbanan och Flåmsbanan
Idag väntar transport med både tåg, båt och buss. Vi startar med Bergen- kaffe under dagen och framåt kvällen når vi hemorten igen.
banan, järnvägen som länkar samman Norges två största städer, Oslo och

3 dagar
Avresedatum: 30/9
Enkelrumstillägg: 1 290:-

Dag 1: Hemorten–ÖLAND–KALMAR
Under morgonen lämnar vi Skåne och siktar in oss på vackra Öland. Vi
stannar för kaffe och lunch utmed vägen och väl framme på Öland startar
vi i Eriksöre. Eriksöre Bygata är drygt 200 meter lång med över 70 olika
aktörer ute vid gatan och inne på gårdarna. Här finns allt från veteranbilar
till grönsaksodlare och konstutställningar. Efter Eriksöre Bygata fortsätter
vi mot Ölands Örtagård som erbjuder ett brett sortiment av kryddor, teblandningar och mycket annat. Vi fortsätter sedan till Kalmar där vi checkar
in på vårt hotell Calmar Stadshotell och äter en god middag tillsammans.

Priset inkluderar:

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

Dag 2: ÖLAND
Vi ska fortsätta uppleva den speciella stämningen som råder på Öland under
skördefesten. Under de här dagarna finns det massor av saker att
se, göra och smaka. Idag börjar vi med Borgholm, där man bland annat
kan besöka Borgholms slott och Fårets dag där utställarna erbjuder
produkter och hantverk kopplat till får*. Vi äter lunch på egen hand
innan vi lämnar Borgholm, och tipset är såklart att passa på att prova
den lokala klassikern kroppkakan. Eftermiddagen ägnar vi åt Ekerum
Resort där vi hittar flera av Sveriges bästa slöjdare och hantverkare.
I matboden finns massor av småskaliga delikatesser och här finns
även en stor konstutställning. Vi avslutar dagen med ett besök på
Paradisverkstaden i Färjestaden där vi tittar närmare på glas och keramik
innan vi åker till Kalmar och äter en gemensam middag på hotellet.

* = inträde ingår ej

Dag 3: KALMAR–HEMORTEN
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Efter en god frukost tar vi en kort rundtur genom staden och bekantar oss
lite mer med Kalmar innan vi ger oss av hemåt igen. Vi tackar Öland för
spännande dagar, och kanske har vi fått med oss både lite godsaker och
vackra hantverk som påminner oss om våra fina dagar på Ölands Skördefest. Tack för den här gången och varmt välkomna att resa med oss på
Thells Buss igen!
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Italiens vackraste sjöar

Dag 5: Vinprovning vid Lago Orta
Idag är det dags för vinprovning av tre viner som är typiska för just den
här regionen. Ihop med lite gott tilltugg avnjuter vi vinerna på en vingård i Gattinara. Sen är det dags för oss att ta oss ut på sjön igen – vi ska
nämligen gå ombord för ännu en båtresa, den här gången på sjön Lago
Orta, som också kallas Italiens mest romantiska sjö. Den bildades nämligen
av en glaciär. Vi går ombord i San Filiberto och glider förbi pittoreska
byar, har utsikt över de gröna kullarna runt sjön och anländer vid ön Isola
San Giulio som ni får utforska på egen hand. Ön är bara 275 meter lång
och har en vacker basilika. Därefter återvänder vi till vårt hotell och äter
middag innan det är dags att gå och lägga sig efter en lång dag.

Dag 6: LAGO COMO
I Como har många kända filmer spelats in, och idag väntar det en båt där
som ska ta oss med på en tur på Comosjön till Bellagio. Även Comosjön har
en speciell charm eftersom många byar där har behållit sin ursprungliga
karaktär. Du ser vackra villor längs sjön vars ägare blev rika med hjälp av
sidenindustrin en gång i tiden. George Clooney valde rätt när han köpte en

Pris: 11 890:-

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 kombinera ett gnistrande vackert landskap med god mat och vin.

Dag 1: HEMORTEN–GÖTTINGEN

9 dagar
Avresedatum: 7/10
Enkelrumstillägg: 2 200:-

Dag 4: Båtresa till Isola Bella och Isola dei Pescatori

Vi lämnar Sverige på morgonen och åker söderut i vår bekväm resebuss
via Rödby–Puttgarden mot vårt boende Best Western Ambassador Hotel.
På kvällen njuter vi av en gemensam middag på hotellet innan vi säger gute
nacht.

Vi inleder vår vistelse i Italien med att äta en god frukostbuffé innan det är
dags att gå ombord på båten i Stresa. Under en spektakulär båttur lär vi
känna två av de borromeiska öarna som ligger i Lago Maggiore. Isola Bella
betyder ”vacker ö” och där beundrar vi de ståtliga palatsen och anläggningarna. Det sägs att det är just här som man hittar Italiens vackraste trädgårdar. Passa även på att ta ett kort av den vita påfågeln om du stöter på
Dag 2: GÖTTINGEN–ULM
Efter frukosten fortsätter vår resa och efter lunch- och kafferaster når vi den i parken. Vi får en guidning genom Isola Bella-palatsen, beundrar trädUlm, vars stadskyrka har det högsta kyrktornet i världen. I Ulm får vi en gården och avnjuter även en god lunch tillsammans på en restaurang på
läcker tysk middag och en god natts sömn på Leonardo Royal Hotel Ulm. Isola Bella.

Dag 7: STRESA–FELDKIRCH
Det har blivit dags för oss att säga arrivederci till Stresa och ta vägen norrut till Österrike, där vi ska övernatta i Feldkirch på Central Hotel Löwen –
ett fyrstjärnigt hotell som ligger inne i Feldkirchs historiska gamla stadskärna. På kvällen provar vi på det österrikiska köket och äter en middag
tillsammans.

PRISET INKLUDERAR:
Dag 3: ULM–STRESA
Fulla av energi efter en redig frukost stiger vi på bussen för att fortsätta
söderut mot Italien och vi anländer efter en fin resa genom Österrike
och landet med vyer som tagna från en bilderbok – Schweiz – till staden
Stresa. Den här lilla staden med bara 5 000 invånare ligger direkt vid Lago
Maggiore, den världsberömda sjön som är omgiven av Alperna. Dess
västra del ligger i landskapet Piemonte och den östra delen i Lombardiet. En
femtedel av den tillhör Schweiz. På vårt hotell Milan Speranza au Lac blir
vi välkomnade med en trerättersmiddag som italienska kockar har lagat
ihop till oss.
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Självklart vill vi sen lära känna ännu en ö i Lago Maggiore, så vi åker vidare
till Isola dei Pescatori (Fiskarnas ö). Där kan vi vandra genom de typiskt
italienska små gränderna och kanske prova en Castello-öl innan vi åker
tillbaka med båten. Vid hemkomsten finns det fortfarande tid kvar för att
hinna upptäcka Stresa på egen hand innan vi äter en god trerättersmiddag på hotellet.

sommarstuga här mellan palmer, citrusfrukter, cypresser och oliver.
Vi gör ett uppehåll i vackra Bellagio och sen åker båten vidare till Villa
Carlotta som är omgiven av en åtta hektar stor botanisk trädgård. Man ser
på alla blommorna och träden att de trivs i det milda klimatet, vilket
förstås inte är så konstigt. Härifrån tar bussen oss tillbaka till hotellet.
Under kvällens trerättersmiddag får vi diskutera vilken av de tre oemotståndliga sjöarna som är vår personliga favorit.

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
1 natt på Best Western Ambassador Hotel inkl. halvpension
1 natt på Leonardo Royal Hotel Ulm inkl. halvpension
4 nätter på Milan Speranza Au Lac inkl. trerättersmiddagar
1 natt på Central Löwen Hotel inkl. halvpension
1 natt på H4 Hotel Hannover Messe 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

Dag 8: FELDKIRCH–HANNOVER
Efter frukosten lämnar vi Österrike och tar oss upp på autobahn tills vi når
Hildesheim i Niedersachsen, tre mil från Hannover. Vårt sista hotell på den
här resan heter H4 Hotel Hannover Messe. Passa på att klämma in ett besök
på hotellets wellnessavdelning före eller efter middagen, så sover man
extra gott!

Dag 9: HANNOVER–HEMORTEN
Väskorna är packade och klara för sista etappen norrut genom Tyskland
och Danmark. Vi kommer hem med många nya intryck och fina minnen från
vår resa i det italienska paradiset. Arrivederci och på återseende!
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Thells nyheter

Gamla favoriter i all ära, men att ta fram nya reseupplägg till er och presentera dem här i vår katalog är
en känsla utöver det vanliga. I år har vi i enlighet med hemestertrenden fokuserat på vad vårt vackra
hemland har att erbjuda och kan presentera ett antal helt nya resor. Passa på att använda semestern
till att också insupa lite kunskap och åk på kulturweekend i Småland eller utforska vår vackra huvudstad – Sverige har så mycket fint att locka med!

Kulturweekend i Småland
– MED helgasjön
OCH utvandrarnas hus

Pris: 2 590:-

Pris: 2 790:-

2 dagar
Avresedatum: 29/5
Enkelrumstillägg: 500:-

2 dagar
Avresedatum: 27/8
Enkelrumstillägg: 500:-
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Kosta
Boda

Avkopplande hotell och spaupplevelser att minnas länge står på schemat
under denna weekendresa. Vi beger oss till Småland och den lilla tätorten
Kosta. Här ska vi besöka det vackra och välrenommerade Kosta Boda Art
Hotel under två härliga dagar.

Dag 1: Hemorten–KOSTA
Vi lämnar Skåne, korsar landskapsgränsen och tar oss in i de småländska
skogarna och fram till Kosta Boda Art Hotel. Efter incheckning har vi hela
dagen att disponera på egen hand. Varför inte en promenad till glasbruket
innan vi vilar upp oss i spaet? Vi sammanstrålar för en gemensam middag i
Linnéa Art Restaurant innan det är dags att vila ut i den sköna hotellsängen.

Dag 2: KOSTA–HEMORTEN
Dag 1: HEMORTEN–VÄXJÖ

Dag 2: VÄXJÖ–HEMORTEN

Vi lämnar Skåne under morgonen och tar oss upp till Växjö. Väl på plats
äter vi en gemensam lunch innan det är dags att bege sig till Helgasjön.
Så här års är den vackrare än någonsin, och under vår tur med den gamla
ångaren Thor, som byggdes redan 1887, kommer vi att se både Kronobergs
slottsruin och Sveriges allra sydligaste sluss. Det är dags för avgång, så
ducka under låga broar och känn vinden fläkta i håret på öppet vatten. När
vi återvänder till land är det dags att titta närmare på Kronoberg slottsruin,
där vi får en guidad tur innan det är dags för oss att checka in på Elite
Stadshotellet Växjö. På hotellet avnjuter vi en trerätters middag innan det
är dags att gå till sängs efter en lång och händelserik första dag.

Efter en god natts sömn och en härlig frukostbuffé beger vi oss till Kulturarvscentrum, där vi får en guidad tur på både Öppet magasin och Glasmagasinet, där vi hittar en av Europas största samlingar av glasföremål
från 1500-talet och framåt. Mellan de olika utställningarna bjuds vi på förmiddagsfika, och därefter är det dags för lunch. Efter lunch är det äntligen
dags för vårt besök på Utvandrarnas hus och utställningen Det nya landet
– Drömmen om Amerika. Även här blir vi visade runt av en duktig guide
som ger oss en ny förståelse för alla de tusentals människor som valde
att lämna Sverige i hopp om ett bättre liv i Nordamerika. Därefter är det
dags för Smålands museum/Glasmuseet. Förutom att ta en titt på hur
det småländska glasets utveckling sett ut genom åren får vi alltså också
lära oss mer om Kronobergs kulturhistoria på Smålands museum. Därefter har det blivit dags för oss att börja köra hemåt, och vi tackar Småland
för två lärorika dagar när vi åter når Skåne. Det är dags att säga hejdå till
sina nya bekantskaper och tacka för den här gången. Vi ses snart igen!

Pris: 2 390:-

Priset inkluderar:
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Resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum
inkl. halvpension
Helgasjötur med ångaren Thor
Guidning på Kronoberg slottsruin
Trerättersmiddag på hotellet
Guidning på Kulturarvscentrum,
Glasmagasinet och Öppet magasin

2 dagar
Avresedatum: 9/7
Enkelrumstillägg: 350:-

Godmorgon världen och godmorgon Kosta! Vi avnjuter en härlig hotellfrukost innan vi får även denna dag att ägna oss åt valfria aktiviteter.
Idag kanske vi passar på att ta ett pass på gymmet, följt av en massage?
När vi alla fått njuta och vila upp oss riktigt ordentligt packar vi in oss i
bussen och tackar Kosta Boda Art Hotel. Tills nästa gång!

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum
inkl. halvpension
Tvårättersmiddag
Tillgång till gym
Entré till spaavdelningen
Reseledarservice

Förmiddagsfika dag 2
Guidning och inträde till
Utvandrarnas hus
Besök på Smålands museum
och Glasmuseet
Reseledarservice
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Pris: 5 250:4 dagar
Avresedatum: 23/6
Enkelrumstillägg: 1 050:Välkomna att följa med på en midsommarresa i dess allra mest rätta element, Dalarna! Här ska vi ta del av vackra vyer, sång och musik, spelmän
i vackra folkdräkter och det traditionella midsommarfirandet. Vi besöker
även dalahästtillverkningen i Nusnäs och Zorngården i Mora. En resa med
extra allt och mycket festligheter!

Dag 1: HEMORTEN–FALUN
Glada och förväntansfulla startar vi vår midsommarresa! Vi beger oss
norrut och stannar för både lunch och kaffe innan vi når vårt mål. Under
eftermiddagen är vi framme i Falun där vi checkar in på Clarion Collection
Hotel Bergmästaren – ett centralt beläget hotell i Falun omringat av världsarvsskyddad natur. Här gör vi oss hemmastadda och under kvällen äter vi
vår första gemensamma middag tillsammans.

Dag 2: MIDSOMMARAFTON

THELLS NYHETER

THELLS NYHETER

Midsommar i Dalarna

Dag 3: MIDSOMMARDAGEN
Midsommardagen tillbringas i Mora. Vi ska självklart passa på att besöka
dalahästtillverkningen i Nusnäs. Här får vi en guidad rundtur och får se hur
de tillverkar dalahästarna, på samma vis som de gjort sedan 1928. Här kan
man se alla stegen från träbit till färdig häst. Vi beger oss därefter vidare
mot dagens nästa utflykt efter att vi ätit lunch. Under eftermiddagen besöker vi Zorngården en en gång makarna Anders och Emma Zorns hem i
Mora där vi får en guidad tur. Den kända konstnären Anders Zorn blev känd
för sina porträtt av nakna, frodiga dalkullor. Gården har paret själv byggt
upp från endast en liten timmerstuga i grunden. med all konst och design
skapad av Zorn själv. Vi besöker även Zornmuseet där vi på egen hand får
uppleva ett av Sveriges mest omtyckta konstmuseer. Museet är tillägnat
Anders Zorn och briljerar med världens största samling verk av konstnären.
Efter alla våra besök i kulturens tecken avrundar vi dagen med en sista
gemensam middag på hotellet.

Dag 4: FALUN–HEMORTEN
Vi äter en ordentlig frukost innan vi tar plats i bussen för att åka söderut
mot Skåne igen. Vi stannar för både lunch och fika på vägen. Under kvällen
är vi hemma igen och vi hoppas se Dalarna snart igen!

Vi äter en god frukost på hotellet innan vi beger oss ut på dagens utflykter.
Först ska vi besöka Carl Larsson-gården i Sundborn där vi får en guidad
rundtur. Lilla Hyttnäs har följt släkten Larsson genom generationer och
förvaltas av Carl och Karin Larssons släktförening. Under den guidade
turen i huset får du veta mer om det världsberömda konstnärsparet och
deras färgstarka liv. Det har blivit hög tid för lunch och vi beger oss vidare
till Restaurang Hyttstugan som ligger ett stenkast från gården. Här serveras en god buffé som start på vårt midsommarfirande. Mätta och belåtna
tar vi åter plats i bussen för att ta oss till Leksand. Här får vi uppleva ett
riktigt traditionellt midsommarfirande! Här lägger kyrkbåtarna till under
ett fantastiskt skådespel och kransarna de har med sig ska komma att
pryda midsommarstången. Det blir dans och musik och festlig stämning
när spelmännen reser stången och många timmar därefter. Vi stannar här
under eftermiddagen, så ta gärna med en filt eftersom vi medtar en liten
midsommarpicknick för er alla. Vi återvänder sedan till hotellet för att äta
en god middag.

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
3 övernattningar i dubbelrum
inkl. halvpension
Besök med guidad rundtur på
Carl Larsson-gården
Lunchbuffé inkl. måltidsdryck
och kaffe dag 2
Midsommarfirande i Leksand
inkl. picknick
Besök och guidad rundtur på
dalahästtillverkningen Nils
Olssons Hemslöjd
Besök och guidad rundtur på
Zorngården
Entré på Zornmuséet
Reseledarservice
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THELLS NYHETER

THELLS NYHETER

Priset inkluderar:

SHOPPING OCH
Pris: 2 290:		VINPROVNING
				
I BURG

Resa i modern helturistbuss t/r
Övernattning i dubbelrum
Frukost på hotellet
Middag på hotellet
Bussvärdinneservice

2 dagar
Avresedatum: 23/4
Enkelrumstillägg: 300:-

Pris: 3 290:-

Stockholmsweekend

3 dagar
Avresedatum: 30/6
Enkelrumstillägg: 990:Tillägg Skansen: 250:Tillägg Movitz: 295:-

Dag 1: Hemorten–STOCKHOLM
Vi lämnar våra hemorter och tar oss upp mot Stockholm. Vi tar både bensträckare, kaffe och lunchpaus på vägen innan vi under tidig eftermiddag
når Stockholm och Clarion Hotel Amaranten. Under eftermiddagen kan
man följa med vår reseledare på stadspromenad till fots. Denna kväll
avslutar vi sedan med att bli serverade en god middag i hotellets restaurang.

Dag 1: Hemorten–BURG

Dag 2: BURG–HEMORTEN

Vi beger oss ner till våren och Burg i Tyskland! Efter att ha tagit oss över
Öresundsbron och genom Danmark når vi färjeläget i Rödby. Väl på tysk
mark tar det mindre än en halvtimme innan vi är framme i lilla Burg. Vi inleder besöket med en vinprovning på Calle och gör därefter våra stora inköp
innan vi beger oss in till centrum. Här har vi fri tid att äta lunch, ta något gott
att dricka eller bara njuta av staden Burg. Framåt eftermiddagen tar vi åter
plats i bussen för en kort tur bort till strandhotellet IFA Fehmarn Hotel där vi
checkar in. Vi samlas under kvällen för en god middag i hotellets restaurang.

Morgonen därpå serveras en ordentlig frukost på hotellet. Efter vi checkat
ut tar vi en tur in till Burg stad för sista lunchen och shoppingen. Under
eftermiddagen tar vi åter plats i bussen för att påbörja resan hemåt. Vi
tar båten över till Danmark och har därefter ett par timmars tur framför
oss innan vi är hemma i Sverige igen. En mysig minisemester till Tyskland!

Dag 2: STOCKHOLM
Det serveras en god frukost på hotellet innan dagen är fri för egna upptåg
i huvudstaden. De som vill kan åka med en heldag till Skansen (se tillval vid
bokning) och på kvällen kan man även välja att följa med på tvårättersmiddag på Movitz Pub & Restaurang i Gamla stan (se tillval vid bokning).

Dag 3: Stockholm–Hemorten
Idag tar vi en ordentlig sovmorgon och efter lunchtid tar vi åter plats i
bussen för att rulla ner mot Skåne. Vi stannar återigen för bensträckare,
kaffepaus och en bit mat. Under kvällen är vi åter på våra hemorter och
vi tackar för en trevlig weekend tillsammans – på återseende!

PRISET INKLUDERAR:
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Resa i modern helturistbuss t/r
2 övernattningar i dubbelrum inkl. frukost
Stadspromenad med Thells reseledare
Middag på hotellet dag 1
Reseledarservice
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UT I DET BLÅ:

Sverige

Ibland behövs det inte så värst mycket för att väcka känslan av semester. Ibland behövs det bara en
dag. Det kan till och med vara det ultimata sättet att semestra – att verkligen krama musten ur allt vad
en enda dag kan ha att erbjuda. Därför vill vi på Thells mer än gärna ta med dig på någon av våra dagsturer under 2022. Låt dig överraskas och följ med ut i det blå, eller skäm bort dig och dina närmaste
ordentligt på en spadag utöver det vanliga på Ästad Vingård i den halländska naturen!

Dagspa på
Ästad Vingård
Pris: 1 190:1 dag
Avresedatum: 21/4 samt 1/9

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

Pris: 1 090:1 dag
Avresedatum: 25/5

DAGSPA PÅ ÄSTAD VINGÅRD

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Lunch på Ästad Vingård inkl. lättdryck
Spavistelse på Sinnenas spa
Lån av tofflor, handduk och badrock
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Idag har vi en härlig dagstur framför oss. Vi beger oss norrut och hela
vägen till mellersta Halland. Här ska vi besöka vackra och rofyllda Ästad
Vingård för lite välbehövd avslappning i en vacker miljö. När vi anländer
får vi avnjuta en god lunch i deras restaurang. Den nyfikne kan även ta en
sväng i deras härliga trädgårdar och se deras vinodling. Därefter är det
dags att besöka deras spa – Sinnenas spa. En dag på spaet är precis
vad som behövs för att väcka dina slumrande sinnen. Under dagen
utforskar du Sinnenas spa i din egen takt, med uppfriskande dopp, värmande bastubad och nya intryck – några timmars välbehövlig paus från
vardagen, helt enkelt. Sinnenas spa plockar smaker, dofter, material, ljud
och idéer från naturen omkring vingården. Här använder man bokskogar,
sjöar, virke och eld för att skapa unika känslor, dofter och upplevelser –
intryck som förhoppningsvis tar dig till platser du sällan är i kontakt
med och platser du gärna återkommer till. När vi närmar oss sen eftermiddag har det blivit dags att återta sin plats i bussen för att påbörja
resan ner mot Skåne igen. Under tidig kväll återser vi våra hemorter
och efter en heldag med balsam för själen rundar vi av denna
härliga spadag!

THELLS DAGSTURER

THELLS DAGSTURER

Thells dagsturer

Välkommen till en intressant
dag där endast reseledaren
och chauffören vet vart vi ska.
Vart vi åker förblir en hemlighet men vi lovar er en dag fylld
med spännande besök, god mat
och trevligt umgänge!

Priset inkluderar:

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

tulpanfestival
på gavnø
Vi lämnar glada och förväntansfulla Skåne för Gavnø – slottet som
ligger på en liten ö och har anor som sträcker sig tillbaka till 1400-talet.
Via Öresundsbron tar vi oss till Danmark och Köge. Där kan man på
egen hand ta en promenad i den pittoreska lilla staden innan bussen
öppnar upp för servering av gott kaffe och smörgås. Färden fortsätter
på mindre vägar till danska Dalby Hotel, och strax utanför äter vi en
riktigt god, dansk lunch. Vad kan egentligen vara mer danskt än en
vällagad flaeskesteg med tillbehör?
Strax därpå når vi äntligen Gavnø, och vi har gott om tid att utforska
den fantastiska slottsparken som inte helt oväntat till och med kal�las för “lilla Holland”. Varje år planterar man här nämligen hela en halv
miljon lökar. Alla tulpanälskare kommer garanterat att känna sig som
hemma! Det finns också möjlighet att titta på Danmarks största porträttsamling inne på slottet, och dessutom finns det stora fjärilshuset att besöka. Slottet har utöver det ett bryggeri, så de som önskar
kan köpa med sig lite äkta slottsöl hem. Missa inte heller att ta en titt
inne i Slottskyrkan där predikstolen bärs upp av ett huvudlöst troll...

Pris: 1 150:1 dag
Avresedatum: 21/5

Härnäst beger vi oss till det idylliska Karrebaeksminde. Vi tar en kopp kaffe
och en kaka på bussen, och väl framme i fiskeläget precis vid ön Enø kan
vi ta en lugn promenad eller kanske passa på att besöka byns lilla rökeri
innan vi styr hemåt. På snabba vägar tar vi oss hemåt och vi beräknas
vara hemma igen under tidig kväll. En trevlig och innehållsrik dag har gett
oss mängder av fina minnen!
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Att utföra alla sina nödvändiga inköp över en heldag i goda vänners lag gör att det känns mer som
ett äventyr än som ett måste. Effektivitet blandas med en härlig känsla av samkväm och umgänge.
Därför vill vi på Thells mer än gärna hjälpa er att göra er shopping till något mer än bara shopping. Tillbringa
en av vårens första lördagar med oss i Rostock och förbered er för påsken, eller följ med oss till
Tyskland för en välbehövd påfyllning av förråden!

PÅSKMARKNAD
I ROSTOCK
Vi startar tidig morgon från Sverige för att sätta fart mot Rostock och
påskstämningen. Över Öresundsbron och genom Danmark tar vi oss
med siktet på Gedser. Färjan över till Rostock ger oss gott om tid att
utforska färjans utbud och stärka kroppen med något gott från färjans
kafé eller restaurang. Strax efter att vi lämnat färjeläget gör vi vårt
första stopp på tysk mark, där butiken Calle bjuder in till shopping. Därefter beger vi oss in till Rostocks centrum. Här spenderar vi ungefär fyra
timmar på den härliga påskmarknaden och ser till att fylla upp vår kvot
med ägg, kycklingar och fjädrar så att det räcker för hela påskhelgen.

SHOPPING MED THELLS

SHOPPING MED THELLS

Shopping med Thells
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 60-talet, men
historien lever vidare och Gekås är hett som aldrig förr!

Heiligenhafen

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 och bara njuta under en
trevlig heldag tillsammans.

Pris: 200:1 dag
Avresedatum: 29/1 samt 26/2

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r

PRISET INKLUDERAR:

Pris: 250:1 dag
Avresedatum: 2/3, 1/7, 10/9
samt 7/11

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Lastvikt på 60 kg/person

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 och bara njuta under en heldag tillsammans.

Pris: 550:1 dag
Avresedatum: 12/2, 6/8 samt 1/10
Lastvikt: 60 kg/person

HEILIGENHAFEN och
		
bordershop

Pris: 620:-

Pris: 770:-

1 dag
Avresedatum: 9/4

Priisemodt erinnklheultuderisratbusr:s t/r
Resa
katter
Broavgifter samt vägs
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1 dag
Avresedatum: 7/5, 6/6, 2/7,
16/7 samt 3/9
Lastvikt: 60 kg/person

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Lastvikt på 60 kg/person

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

Pris: 650:1 dag
Avresedatum: 26/3, 28/5, 5/11,
26/11 samt 17/11
Lastvikt: 120 kg/person.......
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Julen närmar sig äntligen, och med det behovet av en riktigt mysig julstämning. Med oss på Thells kan
ni tillbringa en heldag på svensk mark och samtidigt förbereda er inför den stundande högtiden på alla
tänkbara sätt. Inled redan före adventstider med en klassisk gåsamiddag och julmässa på Wrams
Gunnarstorps slott, och följ upp med ett besök på Wapnös stora julmarknad, där vi även passar på
att göra ett stopp på fina Kvibille Gästis uppe i Halland. Julen kallar!

SVENSK JUL MED THELLS

SVENSK JUL MED THELLS

Svensk jul med Thells

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.

Jul på
Wapnö slott

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

Pris: Kommer i april 2022
1 dag
Avresedatum: Kommer i april 2022

JUL,
GÅS
OCH KRÅS

Bland glöggdoft och pepparkaksos i Magasinet, Hallands största korsvirkeshus, och i mejeriets visningsrum bjuder nittio 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.

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Förmiddagskaffe och smörgås
på Sånnagården
Julmässa på Wrams Gunnarstorp
Gåsamiddag på Hurva Gästgifveri
Bussvärdinneservice

JUL PÅ
HUSEBY
Pris: Kommer i april 2022
1 dag
Avresedatum: Kommer i april 2022

Pris: Kommer i
april 2022

Varmt välkommen att följa med på en njutbar kombination: julmarknad och gåsamiddag!

1 dag
Avresedatum:
Kommer i april
2022

Vi inleder dagen på hemtrevliga Sånnagården där vi serveras en god smörgås och kaffe. På gården finns en
välförsedd gårdsbutik 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 matbodarna
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 väl
tillagad gås med alla tillbehör. Som avslutning
serveras vi skånsk äppelkaka med hemgjord
vaniljsås, 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!
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Dagens resa går upp till mysiga Huseby Bruk i Småland. Här möts vi
av en varm och mycket uppskattad julmässa, som till och med är
känd som den allra största i hela Norden. Tillsammans tar vi del av
marknadsstånden som erbjuder unika hantverk, skickliga slöjdare, spännande gårdsföretag, fantastiska delikatesser och landets
bästa småskaliga mathantverkare och beger oss sedermera hemåt
under sen eftermiddag. En heldag på denna julmarknad kommer
att väcka julstämningen till liv ordentligt innan julen snart står inför
vår dörr!

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Entré till Jul på Huseby
Kaffe på ditvägen
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JULMARKNADER MED THELLS

JULMARKNADER MED THELLS

Julmarknader med Thells

JULMARKNAD I MAGDEBURG
Pris: 4 590:-

Finns det något bättre sätt att förbereda sig för julen än att göra det i just Tyskland, bland de gamla
husen i hansastäderna, där bodarna är fulla av rykande glühwein och adventsstjärnorna lyser klart?
Definitivt inte, säger vi på Thells. Därför presenterar vi i år sex olika julmarknadsresor, där det finns
alternativ både för dig som vill vara borta en hel helg och för dig som hellre somnar hemma i din egen
säng. Åk till Rostock för lite dagsshopping, eller följ med till Magdeburg för en hel helg i julens tecken!

4 dagar
Avresedatum: 8/12
Enkelrumstillägg: 750:-

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Stadsvandring med nattvakten
Reseledarservice

Här vid floden Elbe ligger Magdeburg som tronar på en intressant historia,
en imponerande stadsbild med vackra byggnader och bra shopping. Vi bor
bra på Hotel Ratswaage, med gamla staden och julmarknaden runt hörnet.
Följ med oss på en julmarknadsresa till denna utsökta shoppingstad!

JULSHOPPING I ROSTOCK
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. Följ med och njut av den
gemytliga julstämningen!

Priset inkluderar:

Pris: 640:-

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter

1 dag
Avresedatum: 10/12

Dag 1: Hemorten–MAGDEBURG

Dag 4: MAGDEBURG–HEMORTEN

Efter att alla är samlade börjar vår gemensamma resa söderut. Via Öresundsbron och färjeöverfarten Rödby–Puttgarden når vi Tyskland. Vi
stannar för lunch och fortsätter sedan söderut mot Magdeburg. Vi
checkar in på Hotel Ratswaage. Under kvällen äter vi en gemensam
middag i hotellets restaurang. Efter middagen bekantar vi oss en första
gång med Magdeburg. Vi följer med stadens nattvakt på en rundtur och
får oss såväl lite kuriosa som historiska fakta till livs.

Efter en god hotellfrukost börjar vår resa norrut. Vi tar pauser för kaffe och
lunch innan vi stannar till i norra Tyskland för en stunds gränshandel. Via
Puttgarden och färja till Rödby når vi Danmark. Snart återser vi Öresundsbron och är tillbaka i Skåne. Vi säger auf wiedersehen för den här gången
och syns säkert snart igen på en ny resa. God jul!

Dag 2–3: MAGDEBURG

Julshopping
		 i Lübeck
Ta tillfället i akt och besök den stämningsfulla staden Lübeck och dess
mysiga julmarknad. På den vackra rådhusplatsen står marknadsstånden
tätt och lockar med god mat, gott att dricka och många fina fynd. Upplev
Tyskland och en heldag i julens tecken!

Pris: 640:1 dag
Avresedatum: 3/12, 5/12, 14/12 samt 17/12

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
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Julshopping i
Flensburg

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
Kaffe och fralla

Nu har vi två härliga dagar att njuta av Magdeburg, alla dess sevärdheter,
julmarknaden och shopping. Här finns spännande modern arkitektur i form
av Hundertwassers Grüne Citadelle och historiska byggnader som domen
och rådhuset. På Alter Markt, på gångavstånd från vårt hotell, ligger den
ståtliga julmarknaden. Här finns allt den shoppingsugna önskar sig. Strax
utanför julmarknaden ligger varuhus och butiker med utsökt shopping.

Välkommen 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 man vila fötterna en stund finns
många mysiga restauranger och kaféer att välja mellan.

Pris: 640:1 dag
Avresedatum: 10/12
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Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
Övernattning i dubbelrum inkl. halvpension

Pris: 2 350:-

JULMARKNADER MED THELLS

JULMARKNADER MED THELLS

PRISET INKLUDERAR:

Pris: 3 990:-

2 dagar
Avresedatum: 10/12
Enkelrumstillägg: 550:-

2 dagar
Avresedatum: 16/12
Enkelrumstillägg: 650:-

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?

Julmarknad
		 i Lübeck

Dag 1: HEMORTEN–LÜBECK
Under morgonen lämnar vi Skåne och kör via Öresundsbroförbindelsen till
färjan som tar oss till Puttgarden. Väl på tysk mark har vi inte långt till den
gamla hansastaden Lübeck. Här checkar vi in på Atlantic Hotel, centralt
beläget i Lübeck. Nu har vi hela eftermiddagen och kvällen på oss att upptäcka Lübeck!

Dag 2: LÜBECK–HEMORTEN
En fin frukostbuffé inleder vår dag på bästa möjliga sätt. Därefter lockar
säkert ett besök på julmarknaden och shoppinggatorna igen. Kanske vill
någon besöka det fina museet i Holstentor, eller varför inte ta en tur på
kanalerna runt den gamla stadskärnan? Tidig eftermiddag har det blivit
dags att lämna Lübeck för denna gång. Vi stannar till för inköp av starkare
droppar innan vi tar färjan till Rödby. Under kvällen är vi tillbaka i Skåne
efter två intensiva, juliga dagar i mysiga Lübeck!

JULMARKNAD I HILDESHEIM
När julen åter står för dörren vankas det julmarknadsresor på Thells! För
att välkomna den härliga julatmosfären beger vi oss till den mysiga staden
Hildesheim. Här bor vi fint på hotell Van der Valk**** mitt i centrum vi det
gamla torget – ett perfekt utgångsläge för ett julmarknadsbesök. År 1367
blev staden medlem i Hansan, och än idag finner vi platser som minner
om en svunnen tid. Den 22 mars 1945 förstördes Hildesheims historiska
centrum totalt under ett allierat bombanfall. Idag är staden restaurerad
och erbjuder en pittoresk stadskärna med mysfaktor tusen.

Dag 1: HEMORTEN–HILDESHEIM
Tidig gryning lämnar vi Skåne och färdas ner genom Danmark mot färjeläget Rödby där båten tar oss över till Puttgarden. På färjan finns möjlighet
att äta lite frukost och ladda för dagen. Väl framme i Tyskland gör vi ett stopp
i Heiligenhafen för lite shopping. Under eftermiddagen anländer vi till
Hildesheim där vi checkar in på vårt trevliga och centralt belägna hotell
Van der Valk****. På kvällen väntar en god gemensam middag i hotellets
restaurang.

Dag 3: HILDESHEIM–HEMORTEN
Efter ännu en god frukost har det blivit dags för oss att lämna Hildesheim.
Vi lastar bussen för att åter bege oss norrut. Hemresan går längs liknande
vägar – under eftermiddagen kör vi ombord på färjan i Puttgarden och
några timmar senare är vi tillbaka på våra respektive slutstationer redo
att möta julen hemma i Sverige.

Dag 2: HILDESHEIM
Efter en riklig frukost väntar en heldag full av julaktiviteter. Dagen står
öppen till fritt förfogande. Det gamla torget har ni utanför hotellentrén
och alldeles runt knuten ligger affärer, kaféer och restauranger. Dags att
dricka glühwein, smaka på brända mandlar och god choklad! På kvällen
väntar åter en gemensam middag i hotellets restaurang.

PRISET INKLUDERAR:
Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter
2 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Reseledarservice
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3 dagar
Avresedatum: 30/12
Enkelrumstillägg: 890:-

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens
(SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den
28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens
särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren
anges med kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är
motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund
av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på
resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda
villkoren är en del av avtalet.

Välkomna att följa med oss till en gemytlig nyårshelg på en oförglömlig nyårsresa
till Bremen – stadsmusikanternas hemvist! Vi bor fint på det nästintill femstjärniga
Radisson Blu Hotel som ligger centralt beläget. Självklart blir nyårsfirandet på
hotellet en sprakande festlig upplevelse med stor nyårsbuffé, bubbel, fyrverkerier
och livemusik!

2023

Dag 1: HEMORTEN–BREMEN
med dess mysiga gator och torg. De finns både shopping och kaféer
runt om i den inre stadskärnan där vi bor. På kvällen är det dags för vår
lyxiga nyårsbuffé och vid tolvslaget skålar vi in det nya året med
mousserande vin medan vi beundrar fyrverkeriet från hotellets utsida.
Drycker att njuta av under kvällen som till exempel fatöl, husets vin
och läsk bjuder hotellet på under kvällen, nyårsaftonen till ära. Efter att
Dag 1: NYÅRSAFTON I BREMEN
Nyårsafton är äntligen här och vi startar dagen med en trevlig stadsrund- vi lämnat 2022 bakom oss och klockan har slagit om till 2023 går vi till
tur tillsammans där vi bekantar oss med Bremens kända landmärken sängs upprymda efter en nyårsafton i festlighetens tecken.
och sevärdheter som Stadsmusikanterna, Rådhuset, Rolandstatyn och
Böttcherstrasse. Under dagen kan man på egen hand ta sig an Bremen Dag 3: BREMEN–HEMORTEN
Efter en sista frukostbuffé är det dags att återvända hem. På vägen åker vi
självklart inom någon av de många gränsbutikerna där det finns möjlighet
att inhandla drycker, godis och mycket mer. Med många fina minnen och
kanske en tysk souvenir i bagaget återser vi snart Sverige igen och är mer
än redo för det nya året 2023!
På morgonen stiger vi på bussen och tar oss genom Danmark för att med
färja ta oss över till Puttgarden. Vi fortsätter söderut och under eftermiddagen når vi Bremen. Där checkar vi in på vårt hotell Radisson BLU
Hotel. Vi blir välkomnade med en god middag som vi avnjuter tillsammans.

PRISET INKLUDERAR:
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THELLS RESEVILLKOR

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
3 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
Stadsrundtur
Nyårsbuffé
Mousserande vin till tolvslaget samt
dryck (öl, vin eller läsk) under nyårsaftonskvällen
Reseledarservice

1. AVTALET
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats.
Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på
annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt
avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske
av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären
blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören
med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som
omfattas av avtalet.
1.3. Om resenären är under 18 år och reser utan målsman
måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören
innan betalning av resan görs
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är
preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20
dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla
för resan.
1.5 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av
betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.
1.6 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet
endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med
huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda
priser som är knutna till varandra.
1.7 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens
begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.8 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingar så snart
de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En
avgift kan tas ut vid rättelse av uppgifter.
1.9 Eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens
möjligheter att kontakta resenären ska meddela omgående
till arrangören.
1.10 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan
ska kunna genomföras. Thells Bussar reserverar sig för att resor med färre än 20 resenärer kan komma att ställas in.
2. PRIS OCH BETALNING
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt
som framgår av avtalet.
2.2 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut
en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften
ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.3 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet
har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
2.4 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid
inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum
avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en
tilläggsavgift.
3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger
detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader
för resenären från arrangören eller annan.
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de
kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade
avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings-avgifter, har arrangören rätt till en skälig
avbeställningsavgift.
3.2.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.2.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska
resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad,
dock minst 250 kr.
3.2.2 Vid avbeställning därefter, ska resenären erlägga hela
resans pris.
4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla

villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara
att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt
gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i
skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar
före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför
för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga
gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som
återstår att betala för resan och för de extra kostnader som
överlåtelsen medför.
5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt
att arrangören informerar resenären om ändringen på ett
klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om
ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd.
Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt,
erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan
avbeställningsavgift.
5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror
på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter
eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar
resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören
drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av
skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100
kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en
motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under
de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten
att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans
totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet
sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från
det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör
resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades
upp återbetala hela resans pris.
5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid
oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp
avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av
passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga
och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter
avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala
någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i
enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på
det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid
tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär
som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella
myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är
en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan
omfattar tidpunkten för resenärernas resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om
det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till
grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet
vid tidpunkten för resenärens resa.
6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören
avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig
att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet
skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören
inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och
skadestånd.
6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna
likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror
på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar
att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar
anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i
paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är
arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor
endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri
enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på
någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in
resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer
än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och
resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas
om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren
förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är
skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller
annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada
begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning
gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats
uppsåtligen eller av oaktsamhet.
7.7 Thells Bussar förbehåller sig rätten att ändra i dagsprogrammet då förutsättningarna för utflykten förändrats.
8. REKLAMATION
8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller
bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren
om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet.
Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för
skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett
sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha
avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller
i strid mot tro och heder.
9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som
arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda
så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett
väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet
utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning
av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav
av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller
annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som
uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till
exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte
bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller
återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som
tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller
dennes representant.
10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är ar-

rangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp.
Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och
sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd.
Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp
om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från
resenärens sida.
11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller
tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden
(ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän
domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr
Vi reserverar oss för eventuell felskrivning.
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. Ibland finns det
särskilda önskemål inför en resa. Meddela alltid medtagande
av eventuella hjälpmedel såsom rullator, rullstol, barnvagn eller
liknande. På bekräftelsen framförda önskemål kan i vissa fall ej
garanteras. Vi kan inte garantera att alla önskemål tillgodoses
men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas.
Platser i bussen
Önskemål om speciell plats i bussen ska anges vid bokningstillfället
Enkelrumstillägg
Våra resepriser avser pris per person i dubbelrum. Vid boende i
enkelrum tillkommer enkelrumstillägg vilket ses som ett tillägg
för att ensam få disponera ett rum, en kostnad som hotellen
tar ut. Enkelrumstillägg tillkommer även när en tilltänkt rumskamrat avbokar kort tid före en avresa.
Avresetider
De avgångstider som står på hemsidan 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.
Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopoverhotell utan föregående varning. Ordningen i dagsprogrammet kan
komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta
för att anpassa resan efter rådande förhållanden.
Bussplacering
Önskemål om speciell plats i bussen ska anges vid bokningstillfället.
Våra reseledare
På en del av våra resor medföljer reseledare, som gör allt för att
alla skall trivas. Förutom att de har goda kunskaper är de kända
för sitt trevliga och hjälpsamma bemötande.
Minimiantal
Vi reserverar oss för inställd resa vid ett för lågt antal bokade
resenärer. Meddelande av resans inställelse lämnas senast tre
veckor innan avresa. Ställer arrangören in resan återbetalas
100 procent av den summan resenären betalt.
Corona
På grund av rådande pandemi kan besöksmål, restauranger
och utflykter att ändras på de planerade dagsprogrammen. Vi
gör alltid vårt bästa för att genomföra så bra resor som möjligt.
Skulle programmet för en resa ändras väsentligt kommer vi att
kontakta er. Vi hoppas på förståelse för att detta kan inträffa.
Våra garantier
Vi ställer även lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet,
tel.08-700 08 00 eller www.kammarkollegiet.se.
GDPR
Thells Bussar utför all hantering av personuppgifter i enlighet
med EUs integritetslagstiftning GDPR (General Data Protection
Regulation) som börjar gälla den 25 maj 2018.
Förbehåll görs för tryckfel och ev. ändringar efter publicering.
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för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt
prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om
dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle
tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte
kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om
resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan
resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av
paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig
tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till
prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller
om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären
rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan
extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

Skidresa till
Val di Sole
med ThellsBuss

®

Under sportlovsveckan 2023 erbjuder Thells en favorit i repris – en skidresa till Dolomiterna i norra Italien för alla vintersportare som brinner för
sagolik alpin- och snowboardåkning! Dalen och skidparadiset Val di Sole är dörren in till ett omfattande skidområde med över 380 km preparerade
pister och 150 moderna liftar.
Med liftkortet Skirama Skipass får ni tillgång till områdena Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida, Marilleva, Pejo, Ponte-di Legno-Tonde, Paganella,
Monte Bondane och Alpe Cimbra: Folgaria Lavarone. Trentinoregionen med bergskedjan Brentadolomiterna bjuder på ett makalöst fint skidområde
med välpreparerade pister, varierad åkning och magisk utsikt. Det finns övervägande röda pister, men även blåa och en del svarta pister. Åkhöjden i
systemet ligger på 1 300–2 504 meter över havet vilket ger bra snötillgång och långa härliga pister. Tillsammans skapar Madonna di Campiglio, Pinzolo
i Val Rendena och Val di Sole ett italienskt vintereldorado, så oavsett om ni är skidåkare eller snowboardåkare eller nybörjare eller veteraner har
pisterna i detta enastående skidområde något som passar alla.
Vårt hotell, Holiday Mountain Boutique Hotel, är ett traditionellt bergshotell som ligger i den lilla staden Monclassico, vackert omgivet av Dolomiterna. I
priset ingår halvpension och restaurangen på hotellet specialiserar sig på regionala och italienska rätter. På hotellet finns givetvis gratis wifi, och även
en hälsoavdelning där du som gäst har fri tillgång till relaxavdelningen med bastu, turkiskt bad och bubbelpool. Med oss på Thells får ni möjlighet att
njuta av fantastisk skidåkning, äkta italiensk landsbygdscharm och utsökt italiensk mat, så den här pärlan vill ni inte missa. Fira sportlov med familjen
och åk på skidresa med Thells – det blir en vecka ni sent kommer att glömma!

Priset inkluderar:

Resa i modern helturistbuss t/r
Bro- och färjeavgifter samt vägskatter
6 övernattningar i dubbelrum inkl. halvpension
7 frukostar
7 middagar
Reseledarservice

Pris: Kommer i juni 2022 (pris 2021: 8 790:-)
9 dagar
Avresedatum: 18/2

Thells Bussar och Bilverkstad AB
Skogsvägen 6
247 31 SÖDRA SANDBY

Barnrabatter finns

ThellsBuss

®

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

