
Följ med oss till södra Sverige och dejlige Danmark. Vi besöker Norrvikens trädgårdar när våren är som

bäst och vi får ett smakprov av härliga Köpenhamn. Den danska huvudstaden myllrar av caféer, butiker

och restauranger. En båttur och ett besök på Tivoli finns på programmet. I Humlebaeck väntar resans

höjdpunkt - konstmuseet Louisiana - där själva museibyggnaden räknas som en av de främsta inom

modernistisk arkitektur. Närbelägna Karen Blixen Museum berör och berättar ett mycket intressant

livsöde. I Halmstad gör vi en konstpromenad och avslutningsvis hälsar vi på härliga konstnär Marika

Lang i hennes ateljé i Kullavik. Marikas konst beskrivs som naivistisk och präglas av glädje i

vardagssituationer. Vänta inte med att boka, vi har endast 30 platser, avresa från Karlstad.

Dag 1:

 Fika och lunch i Sverige

 Besök på Norrvikens trädgårdar

 Övernattning i Köpenhamn

 Middag på hotellet

Dag 2:

 Guidad visning på konstmuseet Glyptoteket

 Privat båttur i Köpenhamn

 Tid för egna upptäckter

 Middag och entré till Tivoli

 Övernattning i Köpenhamn

Dag 3:

 Besök på Copenhill, en ultramodern energianläggning
varifrån man har en fantastisk utsikt, populärt även för
klättring och slalomåkning

 Guidad visning på Louisiana Museum of Modern Art

 Besök Karen Blixen Museum

 Övernattning i Halmstad

Dag 4:

 Guidad konstpromenad i Halmstad

 Lunch på restaurang Stallbacken i Särö

 Besök hos konstnär Marika Lang i Kullavik

KONSTRESA TILL DANMARK 4-7/5 2023
weekend

I priset ingår:
Bussresa Karlstad –
Köpenhamn tur och retur,
broavgifter och färjeöverfart,
tre övernattningar i vald
rumskategori (2 i Köpenhamn
och 1 i Halmstad), alla
entréavgifter enligt program,
båttur i Köpenhamn, besök
Copenhill, guidad konst-
promenad i Halmstad, besök
hos konstnär Marika Lang, 1
fika i Sverige samt 1 i Danmark,
tre frukostar, 2 luncher, 2
middagar inkl dryck,
resegaranti, representant från
Galleri Mats Bergman och
färdledare från Specialresor

Pris per person:
10.830:- i delat dubbelrum
Tillägg:
2.010:- enkelrum, 3 nätter



Anmälan

Det finns endast 30 platser. 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). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall

betalas inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före

avresa. Bokningsbekräftelse /faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats.

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

samt eventuella matallergier.

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).

Scandic Copenhagen Hotel****2 nätter

Ett modernt, centralt beläget hotell med utsikt över sjöarna och Köpenhamns skyline. Från hotellet har man
gångavstånd till butiker och sevärdheter. Till nöjesparken Tivoli har man 500 m promenad.
Läs mer: Scandic Copenhagen | Hotel ved søerne | Scandic Hotels

Hotell Mårtensson i Halmstad****1 natt
Detta centralt belägna hotell har anor från 1858 och förra året återöppnade man hotellet i ny anda då man
blandar 1920-tal med 2020-tal. Till stranden tar det ca 25 min att gå.

Avresetid:

4/5: buss avgår kl 08.30 från järnvägsstationen i Karlstad

7/5: åter i Karlstad ca kl 19.30

Utförlig information om avresan meddelas i det avresemeddelande som skickas ut cirka två veckor före avresa.

Övrigt

 Se över ditt reseskydd. Avbeställningsskydd och reseförsäkring ingår inte i resans pris.

 Resan innehåller promenader, hör gärna av dig om du har funderingar kring detta.

 Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet
deltagare understiger 25 personer.

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

 Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på Specialresor.

Varmt välkomna!

Romstadsvägen 2C

653 42 Karlstad

Tel: 054-18 89 00

info@special-resor.se

www.special-resor.se


