
SPF  KRYSSNING MED DFDS  OSLO -  KÖPENHAMN
MED SPF LINDESBERG och SPF HÄLLEFORS

Resan arrangeras av Nord Syd Resor på uppdrag av SPF

Avresa: måndag 21 sep 
Resdagar: 3

Ditt SPF-pris:  2 990 kr inklusive:
• resa i helturistbuss från påstigningsort 
• plats i 2-b insideshytt d/wc golvbäddar t/r
• två middagar (buffé)
• två frukostar
• två luncher 
• busskaffe med bröd i samband med pauser
• färjekostnader, broavgift, vägskatter
• reseledares tjänster

Frivilliga tillägg:
Enkelhytt insides  t/r 360 kr
Plats i 2-bädds utsides hytt t/r 220 kr
Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras
Avrese- och hemkomsttider:
08.00   Resecentrum LINDESBERG
08.50  GRYTHYTTAN           
09.00   Resecentrum HÄLLEFORS    
Reseledare:
Lars Sköld
Vår fartyg:  DFDS 
natt 1+2: Ombord DFDS-line Oslo - Köpenhamn Plats i 2-bädds 

insideshytt, golvbäddar

MÅNDAG  lunch och middag
Resa genom Värmland till Töcksfors, där lunch vän-
tar.  I Oslo gör vi en kort rundtur innan vi beger oss 
till hamnen där vårt fartyg väntar på oss.  Efter att vi 
fått våra hytter väntar en härlig buffémiddag ombord.
Ombord på båten finns olika barer, nattklubb med 
dansgolv och ett härligt wellnessområde med bub-
belpooler och spa. Upplev den härliga stämningen 
ombord.

TISDAG  frukost, lunch och middag
Båten lägger till i Köpenhamns frihamn (nära Øster-
bro). Vår egen buss tar oss med på en stadsrundtur  i   
Köpenhamn tillsammans med vår lokala guide. 
ONSDAG  frukost, lunch
Ankomst till Oslo 09.45  Vi reser via Dalsland och 
Bohuslän mot hemorten - dit vi anländer senare på  
eftermiddagen/kvällen.  Lunchuppehåll efter vägen.

Arrangör enl Resegarantilagen:
NORD SYD FLYG OCH BUSS AB

Box  875    751 08 Uppsala
Tel.:  0171 356 63 el  018 474 49 44   

Jour.: 070 551 551 7
info@nordsydresor.se

Anmälan/         
Ändringar 

senast 15 juni 
2020

Priset gäller SPF-medlemmar 
och beräknat på 

minst 30 betalande resenärer

OBS! Vi reser med  båt V.g. ange 
födelsedatum (år-månad-dag) vid bokning.

Vardagslyx eller avkopplande weekend? Oavsett vad målet är med din resa till den 
danska huvudstaden, finns det massor att uppleva. Du får två härliga kvällar ombord 
vaknar upp på morgonen lagom till inseglingen i Öresund. I Köpenhamn har du en 
hel dag till egna äventyr med stadsrundtur, kafébesök, shopping och sevärdheter. 

Anmälan till:
SPF Hällefors:  Marly Westerburgen
tel. 073 673 06 76 mail. marly.westerburgen@gmail.com
SPF Lindesberg:  Margareta Burman
tel. 070 831 07 65  mail. margaretaburman@telia.com

OBS NYTT DATUM 
21 SEPTEMBER


