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KØBENHAVN M/ GØTEBORG
Avreise 27.August - 3 dager kr. 1990,-

Hvorfor Knallpris?
Hvorfor Knallpris tenker du
kanskje, 3 dager med så
mye inkludert og så i
sommer halvåret? Kjetils
Bussreiser har ikke kjørt
denne kombinasjonen før
selv om vi har vært på alle
stedene i sammenheng med
andre turer. Vi ville derfor lage
ett skikkelig WOW tilbud som
en prøve tur. Det vil si at
denne turen vil koste
betydelig mer neste gang den
settes opp! Så det er bare å
hive seg rundt å melde seg på!

KNALLTUR TIL KNALLPRIS!

Dag for dag program!

3 land på 3 dager!

København:

Dag 1: Østlandet - Oslo

En hel dag i Danmarks
hovedstad uten å bekymre seg
over når båten går tilbake..Det
er vel vanskelig å si nei til?
Viste du at København er kåret
til Nordens koseligste
hovedstad - så det er jo ikke
rart vi lar oss sjarmere! Her
opplever vi smale smug,
koselige restauranter,
shopping, moderne
samtidskunst, parker, slott
og spennende
attraksjoner..Eller hva med å
bare rusle langs Nyhavn og
nyte av inntrykkene?
Vi gleder oss allerede!

I dag venter Vippetangkaia, der DFDS sin fine båt venter på
oss. Vi sjekker inn for overfart til København med avreise
16.30.Mens vi nyter utseilingen av Oslo kan vi begynne å
vurdere alle tilbudene som finnes om bord. Om kvelden
venter DFDS sin velsmakende middagsbuﬀet med 1 drikke
inkludert – vel bekomme!

Dag 2: København

Kjetils Bussreiser AS

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Oslo - København

med overnatting i innvendig
dobbelt lugar
• Stor middagsbuffet ombord

inkl. 1 drikke
• Frokost
• En hel dag i København
• Ferge Helsingør - Helsingborg
• 1 hotellovernatting med plass i

dobbeltrom på Erikslund
• Middag og Frokost på hotellet
• Besøk i Göteborg
• Reiseleder

Tillegg:
Enkel lugar/rom kr. 490,- pr pers
Guidet rundtur i København med
lokalguide kr.350,-
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Etter en hyggelig kveld ombord en god natt søvn og litt
frokost ankommer vi Danmarks hovedstad kl.09.30
Vi sjekker ut av båten og finner vår blå og flotte Kjetils Buss
på kaia. For de som ønsker er det mulighet til å delta på en
guidet rundtur med lokalguide, for de som ønsker å nyte hele
dagen på egenhånd er dette også en fin måte å oppleve
København på. Dagen er din - valget er ditt! Reiselederen er
behjelpelig med råd og tips! Sen ettermiddag møtes vi og tar
plass i bussen som skal kjøre oss til vår Hotel i Ängelholm. Vi
kjører noen mil på danske veier før vi ferger over fra
Helsingør til Helsingborg. De siste milene kjører vi på E6 opp
til Erikslund hotell for middag og en prat om dagens
opplevelser før vi takker for oss og sier God natt!

Dag 3: Ängelholm - Göteborg - Østlandet
Etter en god frokost er vi klare for en ny dag, første
stopp på dagens program er Göteborg hvor det vil bli
mulighet til shopping, lunsj og evt. gjøre ett besøk i
Göteborg eldste bydel, Haga. Vi husker vel alle Albert og
Herbert som ble spilt inn i Haga i sin tid! Sjarmerende
bydel.
Utpå dagen tar vi fatt på de siste milene mot den norske
grensen, men vi tar oss tid til en liten pause på Nordby
senteret før vi krysser grensen.
Alle er hjemme i løpet av kvelden!
Takk for turen! Håper du hygget deg like mye som oss!

