
                              Tre Länders Resa med SPF Glada Hudik

53 medlemmar ur SPF Glada Hudik har varit på en härlig resa med Lönns Buss i 3 länder. Reseledare var som vanligt 
Kerstin Josefsson som gjorde ett strålande jobb. Resan gick först mot Oslo med fikastopp i Furudal och lunchstopp i 
Torsby. Vi anlände Thorn Hotell Opera där vi intog en god trerätters middag tillsammans. Vi fick köra flera omvägar 
pga översvämningar.

17 maj fick vi uppleva Norrmännens stora firande av nationaldagen, vi såg paraden och vi tittade på alla fantastiska 
folkdräkter, eller Bunader som det heter i Norge. På eftermiddagen fick vi en rundtur med guide då vi bl a besökte 
Holmenkollen.



På kvällen åkte vi med båt till Köpenhamn. Smörgåsbord och övernattning på båten.

Fredagen började i Köpenhamn med en rundtur. Det var väldigt många turister så guiden fick göra om vår tur men vi 
fick bl a se Slottet, Operan och Kristiania. Vi strosade sedan fritt i några timmar, de flesta på Ströget.

Färden gick sedan med vår buss över bron  till Malmö där vi bodde på Best Western i närheten av Lilla Torg. Vi åt en 
gemensam middag på hotellet.

Lördagen började med en busstur efter havet mot Ystad. Där mötte oss Oliver som guidade oss på en promenad genom 
staden. Han berättade och visade oss vart de spelat in Wallanderfilmerna och  om de hemska morden på klostret för 
väldigt många år sen.

Nästa stopp blev Ale stenar där de som orkade gick den 700 meter långa uppförspromenaden till skeppssättningen.

Tanken var att vi skulle sett Kiviks musteri men på grund av en del förseningar så hann vi inte fram. Då åkte vi i stäl-
let till Mandelmans gård som också visade sig vara stängt men vi fick se gården på nära håll. Vi fick i alla fall se den 
vackra naturen med alla rapsfält, Kastanjeblommor och äppelodlingarna.

På kvällen anlände vi Simrishamn där vi bodde på hotell Svea som låg väldigt vackert vid småbåtshamnen. Där till-
bringade vi sista kvällen med gänget med god mat, historieberättande och allsång.

På söndagen startar vi den långa resan hem. Vi stannar i Gränna för lunch och polkagris inköp. Tyvärr orkade inte vår 
buss längre men vår fantastiska chaufför Göran Sandbacka ordnade fram en ny buss från Jönköping och den orkade 
köra oss ända hem, vi hann nästan höra klart den spännande ishockey finalen.

Vi har sett och upplevt väldigt mycket. Ett stort tack till Kerstin och Göran som tagit hand om oss och tack till väder-
gudarna som gjorde sitt allra bästa de här dagarna.
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