
 

            HEMLIGA RESOR 2022 

        __6 dagar__ 

Hovslätts Bussresor AB 
För bokning och information telefon 036-31 02 60  www.hovslattsbussresor.se 

 

Dags för en hemlig resa utanför Sveriges gränser?  

 
Packa resväskan, lägg passet och - för säkerhets 
skull - covidbevis och munskydd i handbagaget som 
du tar med in i bussen. Och sen bär det av mot okänt 
mål… 
Medan du tillbakalutad i den bekväma bussfåtöljen 
ser försommarlandskapet passera förbi kan du njuta 
av en kopp kaffe eller någon annan förfriskning innan 
vi är framme vid första stoppet, övernattningshotellet.  
Tänk på att ha en övernattningsväska packad för 
både bort- och hemresan. När vi lämnar Sverige är 
det euro som gäller och för den som är på köphumör  
blir det ett stopp någonstans vägen för lite 
gränsshopping. 
Känner er varmt välkomna till en resa som 
bjuder på mängder av upplevelser ni sent ska 
glömma!  Kort om programmet (det mesta är ju 
hemligt och avslöjas efter hand): 
 
Dag 1: Avresa tidig morgon från Hovslätt, där ni kan 

parkera bilden om så önskas. Någon form av sjötransport 

och en och annan gränsövergång väntar, så passet (eller 

giltig EU-legitimation) måste vara med. Innan första 

övernattningen blir det gemensam middag. 

Dag 2: Resan fortsätter efter frukost till ett välvalt 

lunchställe där vi äter gemensamt och dessutom får en 

intressant promenad med en lokal guide. innan det bär 

vidare till det hotell som ska bli vår bas i fyra nätter och 

utgångspunkt för nya, spännande upplevelser. På kvällen 

blir det gemensam middag. 

Dag 3-4-5: Hemligt, hemligt… 

Dag 6: Efter en som vanligt stärkande frukost är det dags 

för hemresa. Vi räknar med att vara tillbaka i Hovslätt 

cirka 20:00. 

Tänk på: 

…att ha bra skor på fötterna 
…att förutom bankkort gärna ladda med lite kontanter - euro - också. 
…att ta med kläder för alla väderlekar, solgaranti utgår icke även om chanserna är goda. 
…att gärna ha med egna etiketter för märkning av eventuella inköp i gränslandet. 

3/9   2022 

Pris:7990: -* 
*500 kr rabatt om resan bokas innan 

den 3/7 2022  

5 frukost 
5 nätter i del i dubbelrum 
7 middag/lunch 
Guidad rundturer 
En dryck 
entré avgifter 
Bussresa, vägskatter, färjor, 
Utflykter/ besök  
Bilparkering i Hovslätt 
 
Tillägg för enkelrum 1 400:- 
 

http://www.hovslattsbussresor.se/

