
                                  Reseprogram 
                                                        Två dagar på Kolmården! 16-17 juni 2015 

 
 

Lötvägen 30                                                        0485-732 85     www.tomasbuss.se  

387 96 KÖPINGSVIK info@tomasbuss.se facebook.com/tomasbuss IQ-projekt No. 903 

 

 

 

Tisdag 16 juni 

Avresa: 07.00 Tomas Buss garage i Löt. 07.20 ReseCentrum, Borgholm.  

07.45 Träffpunkten, Färjestaden. 08.00 Fiskaregatan, Kalmar (Silverlinjens hållplats)  

Möjlighet till påstigning på andra orter efter förfrågan! 

Välkommen ombord på en spännande resa till Nordens största djurpark, Kolmården! 

Längs vår resväg mot Kolmården pausar vi på lämplig rastplats för att sträcka på benen och kanske fika? Det går bra att ta med sig fikakorg, 

vi har också försäljning av kaffe/dryck med caféutbud såsom bulle och kaka ombord på bussen. 

Efter pausen fortsätter vi färden och når Kolmårdens djurpark cirka kl. 11.30. Vi gör egna upptäcktsfärder i parken under dagen och samlas 

kl. 17.00 för att åka mot vårt hotell, Scandic Norrköping Nord. Här checkar vi in och äter under kvällen en middagsbuffé i hotellets 

restaurang. På hotellet finns även pool för den som önskar svalka sig efter dagens strapatser. Bastu och gym finns också att tillgå. 

 

Onsdag 17 juni  

Efter en god och mättande frukostbuffé checkar vi ut från hotellet och reser mot Kolmården kl. 09.45. 

Vi spenderar dagen efter eget tycke i parken. Det finns många olika shower och uppvisningar att se, ex. Life – delfinshowen med ett viktigt 

budskap. Kapten Sjösjuks sälshow visas, eller är du kanske nyfiken på att lära dig mer om de olika djuren? Hur apa, lejon, elefant, björn och 

tiger lever sitt liv, både på Kolmården men också i det vilda visas och berättas flera gånger per dag. Innan vi reser hemåt får ni inte missa 

linbanan Safari – här ser du djuren från luften! 

Vi reser hemåt cirka kl. 15.00, med en kort paus längs vägen hem beräknas vi nå Kalmar cirka kl. 18.30 och Öland kort därefter med många 

glada minnen från Kolmårdens djurpark. 

 

I paketet ingår: 

Resa Öland/Kalmar-Kolmården tur & retur, en övernattning på Scandic Norrköping nord i dubbelrum med frukost. Middagsbuffé i hotellets 

restaurang (exkl. dryck) samt tvådagars entrébiljett till Kolmårdens djurpark. 

Pris per person i dubbelrum: 2000:-   

Pris per person i enkelrum: 2350:- 

 
Kontakta oss gärna för att få pris för just ert resesällskap,  

det kan variera beroende på ålder mm. 

 

Bokning & information 

Välkommen att kontakta Tomas Buss, 0485-732 85 alt. info@tomasbuss.se 

Bokas senast 15 maj, begränsat antal platser. 
 

Vi följer självklart gällande lagstiftning kring paketresor 

 och ställer resegaranti till kammarkollegiet.  

Resa garanteras vid minst 25 resenärer.                                                                                                         Välkomna ombord! 

Kolmården är en destination fylld av upplevelser för alla åldrar. 

Här finns såväl berg- och dalbanor som Bamses värld, och framför allt: Här finns Nordens största djurpark. 

 

Kom öga mot öga med en tiger, åk den världsunika linbanan Safari, låt en berguv flyga pirrigt nära i rovfågelshowen 

Wings och se djurskötarna visa hur man tränar en elefant. Här kan du också se Delfinshowen Life! En världssuccé som 

berör alla sinnen. Kolmården firar under 2015 sitt 50-årsjubileum och det märks i hela parken. 

En nyhet för säsongen är helt nybyggda Bamses värld.  

Här kan du hälsa på hos Bamse, Lille Skutt och gissa vem som bor i huset som beskrivs så här;  

Vad står på fyra långa smala ben, är ungefär fem meter högt och ser hyfsat konstigt ut?  

Visst ja, en giraff på den afrikanska savannen. Men också mitt hus på Kolmården!  

Välkommen! 

Prisexempel hela resepaketet  (resa, logi, middag, entré) 

# Två vuxna & ett barn, 3-12 år,  med logi i dubbelrum samt extrasäng:  5200:- 

# Två vuxna med ett barn, 3-12 år, & ett barn över 13 år i familjerum:  6300:- 


