Lilla Edets Buss
Trivselkryss från Oslo till Köpenhamn

Oslo

4/11 – 5/11 2018

2 dagar

Köpenhamn

Besök ”herlige” Oslo och ”dejlige” Köpenhamn och upplev Pia Pihlgrens Orkester från
Värmland. Här upplever Ni mycket på 2 dagar. Buss till Oslo– båt till Köpenhamn,
buss över Öresundsbron till Sverige och hemorten. På denna resa får Ni valuta för
pengarna.
Välkomna att följa med.
Dag 1 - Söndag 4/11
Start från Älvängen, Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg, genom Bohuslän via Svinesund
mot Oslo, före ankomst dit stannar vi på en trevlig plats för kaffe och fralla. I Oslo gör vi en
liten rundtur och ser - Holmenkollen, nye Operahuset och paradgatan ”Karl-Johan”, innan vi
äntrar DFDS`s eleganta fartyg ”Crown of Scandinavia” som avgår kl.16.30 på ”Trivselkryss”
till Köpenhamn. Ombord har vi fina dubbelhytter med dusch och toalett (insides) utsides kan
fås mot tillägg..
När fartyget sakta börjar färden ut genom den vackra Oslofjorden får vi en försmak av julen
och äter en stor Julbuffé, ett glas vin/öl/vatten ingår., Efter middagen bjuder Pia Pihlgrens
Orkester upp till dans för dem som så önskar, annars kan Ni handla taxfree i fartygets butiker
eller gå till någon av barerna och avnjuta en god drink.

Dag 2 – Måndag 5/11
Efter en natt till havs har vi kommit till Öresund som vi stilla kryssar igenom medan vi njuter
av den stora frukostbuffén innan ankomsten till Köpenhamn kl. 09.45.
I ”Dronningens by” finns mycket att se och uppleva så vi inleder dagen med en liten
stadsrundtur. Efteråt får Ni tid för shopping på Ströget, Europas längsta gågata, 3,2 km lång
och som kantas av butiker, caféer och stora varuhus såsom ”Magasin du Nord”. Här finns
tillfälle att äta en god äkta dansk lunch. På eftermiddagen kör vi förbi Kastrup och över den
berömda Öresundsbron till Sveriges tredje stad Malmö och fortsätter sedan genom Skåne,
Halland och Göteborg till våra resp. hemorter.
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Lilla Edets Buss
Resevaluta:

Danska kronor ombord på färjan
Norska kronor i Oslo

Pris p/p i dubbelhytt:

1 395; -

Tillägg enkelhytt:

300;-

Ingår:

Buss och båtresor enligt program
1 övernattning på färjan
1 Julbuffé med dryck
1 Frukost
Busskaffe
Reseledare, betjäningsavgifter
Vägavgifter, vägskatter
Lite överraskningar

Anmälningsavgift:

Sek 500: - p/p vid anmälan som är bindande
Resterande belopp insättes senast 4 veckor innan avresa till:
Taxi Lilla Edet Bankgiro 741 - 6910
Märk med namn och Trivselkryss 2018

Anmälan till:

Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till kontoret@taxilillaedet.se

OBS! Glöm ej passet.
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