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Hemlig resa  
 
7 dagar 

 

Du har inte den minsta aning om vart du ska, men vi kan 
garantera att du har en spännande och upplevelserik resa 
framför dig! Visa din äventyrliga sida och följ med oss till 
hemlig destination. Det är bara att packa väskan, ta på sig 
skorna, stiga ombord på bussen och luta sig bekvämt tillbaka 
för att sedan låta oss sköta resten!  
 
Dag 1. Hemorten - Hemligt 
Vi lämnar våra hemorter och kör söderut. Framåt kvällen når vi vårt 
övernattningshotell där gemensam middag serveras innan vi bäddar 
ner oss och drömmer förväntansfullt om vad morgondagen kan ha 
att erbjuda… 
 
Dag 2. Hemlig - Hemligt 
Efter frukost tar vi plats i bussen och fortsätter färden mot resans 
hemliga destination – det är nu vi får reda på om någon lyckats lista 
ut vart vi hela tiden varit på väg, gissade  
du rätt eller blev det något helt annat än du trott? Dagen avslutas 
med en välsmakande middag på hotellet. 
 
Dag 3-5. Hemligt 
Dessa dagar fyller vi med spännande utflykter, intressanta besök 
blandat med trevliga smakupplevelser och mycket mer…  
 
Dag 6. Hemlig - Hemligt 
Frukost på hotellet, därefter är det dags för oss att påbörja 
hemresan. Vi packar in bagaget och oss själva i bussen för att styra 
mot vårt övernattningshotell. Väl framme serveras vi resans sista 
gemensamma middag. 
 
Dag 7. Hemligt - Hemorten 
Med frukost i magen och många minnen i bagaget styr vi nu hemåt 
igen.  

 
Nå – gissade du rätt på den hemliga destinationen? Blev resan som 

du hade föreställt dig eller överraskades du av nya upplevelser och 
erfarenheter? Det blir många roliga samtal under vår resa mot 
hemorterna där vi slutligen tackar varandra för denna gång! 
 
 
Med reservation för ev. ändringar 
 

Välkomna på resan! 

 

 
 

Avresa: 14/10 2023 
Pris: 9 740:- pp (del i dubbelrum) 
Enkelrumstillägg: 1 660:-  pp 
 
Avgångstider 
04:55   Oxelösund Järnvägsstation 
05:10   Nyköping Brukslagarvägen 
05:40   Skärblacka Eskilsvägen 23 
06:00   Norrköping Resecentrum C3-C6 
06:35   Linköping Fjärrbussterminal 
07:00   Mjölby McDonald´s 
07:25   Ödeshög Östgötaporten 
08:05   Jönköping M2 (Eurostop) 
 
I resans pris ingår 
- Bussresa, färjor och vägskatter 
- Reseledare  
- 6 nätter på hotell inkl. halvpension 
- Allt som rör utflykterna med bussen och 
  dess transport 
 

     Hotell 
     Hemligt 
    
     Valuta Euro (€) 

 


