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Populär shoppingresa till Knalleland och Ullared. Resan blir snabbt fullbokad, så passa på. Vi kryddar
även i år med Göteborg, där Julmarknad på Liseberg pågår. Tillägg ev. entré.
1311 Onsdag: Skellefteå – Ullared 124 mil
20:00 avgår vi från Skellefteå Busstation ( Gate anges på
avresemeddelandet). Umeå, Shell Teg 21.45 .Vi stannar för
raster på lämpliga platser.
14/11 Torsdag. Ullared.
Vi stannar för frukost i Nyköpingstrakten och beräknas framme i Ullared ca. kl 13.00. Garanterad incheckning kl 15.00
på hotell Gekåsbyn. Shoppingen kan börja inne på Ge:kås,
men även på affärer runt omkring.
15/11 Fredag. Ullared – Borås 9 mil
Frukost på hotellet. Ännu en heldag i Ullared för mera
shopping. Kl. 16:00 lämnar vi Ullared för färd till Borås och
Scandic Plaza Hotell. Incheckning.
16/11 Lördag. Borås, Göteborg
Frukost på hotellet och därefter dagen fritt för egna aktiviteter. För den som önskar avreser vi ca.kl. 09.45 via Knalleland till Göteborg. Avresa åter från Göteborg 16.00 med
återkomst i Borås ca. 17.00. De som shoppat på Knalleland
under dagen tar sig själva åter till hotellet.Bussen packas
direkt vid ca. 17.00
17/11 Söndag: Borås - Skellefteå 118 mil
Vi äter en tidig frukost kl 06:00 innan vi beger oss hem mot
Skellefteå. Vi väntas åter ca 22.00
0910-51393
info@lestanders.se
boka online
www.lestanders.se

FAKTA

Pris / person del i tvåbäddsrum 4395:Enkelrumstillägg: 1270:Frivilligt avbeställningsskydd: 200:-; se allmänna resevillkor.
I priset ingår:
Bussresa i modern turistbuss. Extra frukost dag 2 i
Stockholmstrakten. Logi del i tvåbäddsrum under 3 nätter inkl. frukost.
Tillägg ev. måltider och entreer.
HOTELL:
14-15/11 Gekåsbyn Ullared. 0346-37501. www-gekas.se
15-17/11 Scandic Plaza Borås, Allegatan 3, Borås.
033-785 82 00

Fr.o.m 2019 års resa, kommer platsbokning att ske på
samtliga stolar.
Kontoret fördelar ut enl. antalet i bussen/bokningsnummer och plats erhålles i samband med avresemeddelande. Viktigt är att alla i ressällskapet är på samma
bokningsnummer.
Bokning öppen fr.o.m 15/3. Vid önskemål om bokning
av någon specifik plats tillkommer: 70:-/person.

