
  

 

Reseprogram 
Ven & Sofiero 

26-27 juni 2015 
 

Fredag 26 juni 

 
 
 Lötvägen 30 0485-732 85  www.tomasbuss.se Miljöcertifierat företag! 
 387 96 KÖPINGSVIK info@tomasbuss.se facebook.com/tomasbuss IQ-projekt No. 903 

Välkommen ombord! 

Avresa: 08.15 Tomas Buss garage i Löt, 08.30 ReseCentrum, Borgholm.  

09.00 Träffpunkten, Färjestaden. 09.15 Fiskaregatan, Kalmar (Silverlinjens hpl.)     Möjlighet till påstigning på andra orter efter förfrågan! 

 

Vi reser mot västra sidan av vårt avlånga land, mot Kullahalvön. Bussen färdas längs väg 25 mot Ljungby där vi pausar för 

lunch enligt egna önskemål. Sedan fortsätter vi längs E4:an genom det skånska landskapet till Sofiero slott. Väl där tas vi 

emot av kunnig och engagerad guide som visar oss slottet och trädgårdarna i all sin prakt. ”Sofiero är en unik plats i ständig 

förändring och det finns mycket att berätta om både det som hände då, det som händer nu och allt där emellan. 

Efter guidningen rår vi oss själva en stund, fikar, spatserar i parken och kanske köper med oss en växt hem som minne..  

En kort tripp i bussen, sedan är vi framme vid vårt hotell för natten, Clarion Grand Hotel i centrala Helsingborg, där vi njuter 

en gemensam middag under kvällen. 

 

Lördag 27 juni 

Frukostbuffé serveras under morgonen, därefter reser vi mot Landskrona cirka kl. 09.00. Vi åker med färja till Ven och när vi 

kommit iland efter cirka 30 minuter ”till sjöss” tar vi oss till Tycho Brahemuseet. ”Museet skildrar en av Skandinaviens 

viktigaste gestalter inom vetenskapen, den skånsk/danske adelsmannen Tycho Brahe. I slutet av 1500-talet hade han ett avancerat 

forskningscentra på Ven med slott och observatorium”. På museet guidas vi av auktoriserad guide. Vår lunch äter vi sedan på 

Backafallsbyn, en anläggning som satsar på att använda närproducerade råvaror. Under sitt eget märke Spirit of Vhen 

tillverkar de olika sorters spritdrycker, whisky, gin mm. Om detta får vi veta mer under vår rundvandring i destilleriet.  

Färjan från Ven går mot Landskrona kl. 15.00. Hemresan går via väg 17 över Eslöv, sedan är vi strax framme vid Ekerödsrasten 

där vi pausar för middag/fika, enligt egna önskemål. Därefter går färden hemåt längs väg E22 snabbt och vi beräknas nå 

Kalmar kring 20.00-tiden och Öland snart därefter. 

 

I paketet ingår: 

Resa i modern, bekväm helturistbuss med erfaren chaufför. Reseledartjänster. Entré & guidning på Sofiero. Boende på Clarion 

Grand Hotel i Helsingborg, inkl. halvpension (middag o frukost). Färjeöverfart till/från Ven, guidning på Tycho Brahemuseet, 

lunch på Backafallsbyn samt rundvisning på Spirit of Hven.  

 

Paketpris per person i dubbelrum:  2250:- 

Enkelrumstillägg:  300:- 

 

Bokning & information 

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

Bokas senast den 22 maj, begränsat antal platser. 

 

Vi följer självklart gällande lagstiftning kring paketresor och ställer resegaranti till kammarkollegiet.  

Resa garanteras vid minst 25 resenärer. 


