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ÖLAND OG SYD-SVERIGE
Jönköping - Kosta - Kalmar - Karlskrona - Kivik - Malmö
Avreise 28.juli - 7 dager kr. 8990,-

Öland
Öland er ikke bare Sveriges
mest solrike plass, men også
den nest største øya - allikevel
er den et av de minste svenske
landskapene. Øya befinner seg
ved Østersjøen, rett ved
Småland og har bro
forbindelse over til fastlandet.
Det sies at man kan ikke hilse
noen velkommen til Öland
uten å nevne broen da denne
har blitt ett begrep både som
kunstverk og som
trafikkløsning. Denne 6 km
lange broen er ikke bare ett
imponerende byggverk, men
også en tanke forberedende på
«det annerledes landet» vi er
iferd med å komme til - landet
der mulighetene til rekreasjon
og naturopplevelser finnes!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Jönköping
Vi møtes på morgenen på avtalte steder og tar plass i bussen klare for nye reise eventyr på svensk jord. I dag går turen til
Jönköping og vi passerer steder som Strømstad og
Tanumshede før vi svinger av ved Uddevalla. Videre forbi
Trollhättan før vi kommer frem til dagens mål; Clarion
Collection Hotel Victoria for middag og overnatting. Det vil
selvfølgelig være flere stopp underveis på turen hit.

Dag 2: Jönköping - Kosta - Kalmar
Opplevelsene står i kø for oss på denne turen så etter frokost
sjekker vi ut, tar plass i bussen og kjører til Kosta for
omvisning på Orrefors Kosta Boda, helt sikkert en liten
mulighet for litt shopping også om noen skulle ønske.
Vi fortsetter videre til Kalmar hvor vi sjekker inn på First
Hotel Witt for 2 netter. Felles middag på kvelden.
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Dag 3: Kalmar
Etter frokost møter vi vår lokalguide i resepsjonen - klare for
en heldagsutflukt med buss her på Öland, mye flott å se og
oppleve, og vi er tilbake på hotellet i god tid før middag.

Dag 4: Kalmar - Karlskrona
Reisefakta:
• Bussreise
• 6 overnattinger på gode

hoteller - med plass i
dobbeltrom
• Besøk og omvisning på

Orrefors Kosta Boda
• Heldagsutflukt på Öland med

buss og lokalguide
• Omvisning på Kalmar Slott
• Guidet rundtur i Karlskrona
• Besøk og omvisning på

Äpplets hus i Kivik
• Guidet rundtur i Malmø
• 6 frokost
• 6 middag
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 2790,Utflukter:
Båttur i Karlskronas Skjærgård
kr. 500,-

Vi har en rolig start på dagen før vi sjekker ut av hotellet, tar
plass i bussen og reiser til Kalmar Slott for en guidet
omvisning. Rike på slottshistorie går ferden videre mot
Karlskrona hvor vi sjekker inn på Scandic hotellet for 2 netter.
Felles middag om kvelden

Dag 5: Karlskrona
Vi våkner opp midt i sentrum, men allikevel har vi vannet rett
utenfor vinduet. Vi nyter en god frokost før det blir guidet
rundtur i byen og litt tid på egenhånd her i sentrum. På tidlig
ettermiddag vil det være mulighet til å delta på en båttur i
skjærgården her. Felles middag på hotellet om kvelden

Dag 6: Karlskrona - Malmø
Ny dag, nye eventyr! Idag skal vi forflytte oss fra Karlskrona
og i retning Malmø, men på veien dit skal vi gjøre ett besøk på
Äpplets Hus i Kivik for omvisning. Etterhvert ruller vi videre
sør-vestover mot Malmø hvor det vil bli guidet omvisning i
byen før vi sjekker inn på Scandic hotell for middag og
overnatting..

Dag 7: Malmø - Østlandet
Litt leit å tenke på men dette er faktisk siste dagen på denne
turen her i Syd-Sverige og imponerende Öland. Etter frokost
sjekker vi ut og vender snuten hjemover. Flere stopp
underveis og i løpet av kvelden er alle hjemme igjen.

