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TRANEDANS
Avreise 29.mars - 3 dager kr. 2790,-

NYHET!

Trandans
Gå ikke glipp av den
majestetiske framføringen når
tranene besøker
Hornborgasjön på vei til sine
hekkeområder. Tranene gir
deg ett storslått show med
vakker dans både i luften og
på land. En uforglemmelig og
spektakulær opplevelse som
gir deg et nytt innblikk i
fuglenes hemmelige liv. Det
blir store lufthopp, buer og
sirkler rundt hverandre og
fuglene spenner sine enorme
vinger mens de tuter om kapp
i ett øredøvende leven du
neppe kommer til å glemme
Hornborgasjön er en av
Europas viktigste innsjøer for
fugler. Hvert år trekker tusenvis
av dansende traner til
hekkeområdene sine i Norden
om våren, og på veien besøker
de våtmarken her mellom
Skövde, Skara og Falköping.

Tekst:«visitsweden.no»

NYHET!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Trollhättan
Med alle vel ombord i bussen starter vi på en ny og annerledes
tur, vi skal ikke så langt, kun til Trollhättan så vi har god tid
underveis til både kringle stopp og litt til.
Ved ankomst Trollhättan sjekker vi inn på Scandic Swania som
ligger midt i hjertet av byen, nede ved kanalen. Kanskje vil du
ta deg en rusletur i byen eller en svømmetur i hotellets
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basseng før vi møtes til felles middag og sosial hygge om
kvelden.

• 2 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom på Scandic
Swania i Trollhättan
• Entre og omvisning på Läckö

Slot
• Lunsj på Löfwings Atelje &

Krog
• Besøk ved Naturum

Hornborgasjön for 1 times
Tranguiding
• 2 frokost
• 2 middag

Dag 2: Utfluktsdag
Vi spiser en god frokost på hotellet før vi gjør oss klare til en
flott dag spekket med opplevelser. Først gjør vi ett besøk på
Läcko slott i Lidköping hvor det vil bli omvisning før vi
fortsetter til Broddertorp for felles lunsj.
Med litt mag i magen er vi klar for dagens spektakulære
opplevelse, nemlig Tranedansen her ved Naturum
Hornborgasjön!
Fulle av inntrykk og forbauselse vender vi snuten tilbake til
vårt hotell utpå ettermiddagen, felles middag og sosial hygge
om kvelden.

• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr 690,- pr pers

Dag 3: Trollhättan - Østlandet
Etter en rolig start på dagen sjekker vi ut av hotellet og
vender snuten hjemover, vi har god tid og ser hva dagen
bringer. I løpet av kvelden er alle hjemme.

