
Välkommen med på en resa till ”Sveriges Toscana”, västra Skåne, en region rik på upplevelser! Vi
välkomnas av vackra vårblommor i Norrvikens och Sofieros trädgårdar. Tillsammans med våra
lokala guider utforskar vi Bjärehalvön, Kullaberg och den natursköna ön Ven. Under dagarna

besöker vi även intressanta familjeägda verksamheter, till exempel Chipseriet.

Programpunkter, 4 dagar:

 Vi besöker Norrvikens Trädgårdar med sina
praktfulla stilträdgårdar där inspiration är hämtad
från både olika länder och tidsepoker

 Rundtur på Bjärehalvön med flera stopp

 Vi utforskar Kullabygden och besöker bland annat
familjeägda Larsvikens Gårdsbutik. Potatis är deras
passion! Här tillverkas sedan några år tillbaka egna
chips av hög kvalitet som förutom att säljas i
välsorterade butiker även säljs i deras eget Chipseri

 Visning, provsmakning och lunch på Arilds Vingård,
en av flera vingårdar som har etablerat sig på
Kullaberg. Här får vi höra om utvecklingen och även
utmaningarna att driva vinproduktion i Sverige

 Höganäs med möjlighet att besöka utställningar och
handla keramik

 En dag på den natursköna ön Ven, belägen mitt i
Öresund och som från ovan påminner om ett
färgrikt lapptäcke. Vi tar oss runt på ön med vår
guide, och förutom att bekanta oss med ön, dyker
vi även in i den excentriska vetenskapsmannen
Tycho Brahes upptäckter

 Sofiero Slottsträdgård med guidad rundtur och
lunch i fantastiska omgivningar. I maj dominerar
tulpaner, narcisser, kejsarkronor, ranunklar bland
många andra, så se fram emot färgsprakande
intryck

 Wallåkra Stenkärlsfabrik där de tillverkar klassiska,
saltglaserade och brunglänsande stenkärl

Förutom nämnda programpunkter inkluderar resan

även: rundresa med turistbuss, tre övernattningar

på 4* hotell i vald rumskategori inklusive frukost,

lokalguider med expertkunskap, två kaffe med kaka,

tre luncher, tre middagar, måltidsdryck till lunch;

bordsvatten/lättöl och kaffe och till middagen 1 glas

vin/öl eller läsk, resegaranti och en färdledare från

Specialresor.

Pris per person i dubbelrum: 9.490:-

Enkelrumstillägg 3 nätter: 770:-

Maxantal: 35 resenärer plus personal.

Bussen har 50 sittplatser.

Kontakta Specialresor om du önskar att ansluta till

resan i Skåne.

Vårt hotel

Best Western Hotel Erikslund

www.hotellerikslund.se

Möt våren i Skåne med Specialresor, 28/4 - 1/5 2021

Vin & Ven och mycket mera!



Vi erbjuder öppet köp fram till 60 dagar före avresan

För att ni ska känna er trygga med att boka en resa under rådande omständigheter erbjuder vi öppet köp.

Avbokar ni minst 60 dagar innan avresa får ni alla era pengar tillbaka. Det betyder att ni betalar in

anmälningsavgiften enligt nedan, och att den återbetalas om ni avbokar före 28 februari 2021.

Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka din resa på

vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid: kl 10-12 och 13-15, fredagar

stängt). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter erhållet

resebevis/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före avresa. Resebevis/faktura skickas via e-post i fall

inget annat önskats och kontrollera din skräppost ifall du saknar något från oss.

För anmälan krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer

samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med.

Avbeställning

Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och Specialresors

särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). Med tillägget att ni har öppet

köp enligt ovan.

Tider

28/4 Kl 06.00 avresa från Cityterminalen, Stockholm. 1/5 ankomst Citytreminalen ca kl 20.00.
Exakt information meddelas i det färdmeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.

Övrigt

Se över ditt Reseskydd, avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.

Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet deltagare

understiger 25 personer.

Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se (Inför resan) för mer information.

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor.

Välkomna med på resan!

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen:

Romstadsvägen 2C
653 42 Karlstad
Tel: 054-18 89 00
info@special-resor.se
www.special-resor.se


