Gå på tur i norska Bygdin 55+
Bygdin Fjällhotell ligger 1065 meter över havet i norsk högfjällsterräng. Det
har en genuint gammaldags karaktär. Hotellet byggdes 1912 och har fram till
2017 drivits av samma släkt. Nu drivs hotellet av en ny familj med samma
målsättning att ge den goda service som alltid har genomsyrat hotellet med
hög kvalité, god mat och stor trivsel.
På plats finns rutinerade turledare Arne Lindh, Jukka Rankanen, Nils
Palmqvist och Nina Södergren med lång erfarenhet av att leda skidturer i
detta snösäkra högfjällsområdet några mil från Jotunheimens Naturreservat. Du kan välja mellan förmiddagstur eller heldagstur. Det görs även egna
skidspår. Resan är speciellt lämpad för mogna resenärer över 55 år.
För dansmusiken varje kväll svarar sedan många år Kenneth Andersson.
Rekå Resors reseledare finns på plats hela veckan. Det är i år 60:e året i rad
för denna populära resa!
Lördag:
Vi startar från Kungsbacka och hämtar sedan i Göteborg och enligt turlistan samt norrut efter
överenskommelse längs E6. Beräknad ankomst till Bygdin fjällhotell är vid 17-tiden efter att ha
rastat två gånger under färden. Vid ankomst sker incheckning, välkomstdrink, information och
middag.
Söndag-fredag:
Under veckan serveras frukost, lunch och middag i hotellets matsal. Du väljer själv om du vill
äta lunch på hotellet eller ta med lunchpaket ut på fjället.
Lördag:
Hemresa kl. 08.00. efter frukost och du tar med ett lunchpaket . Hemkomst enligt turlista.

Avresa Lördagar 30/3 och 6/4 2019

Reslängd: 8 dagar
Pris:
Per person i dubbelrum

8.795,-

Vad ingår i priset
Resa med modern helturistbuss t/r
Boende i del i dubbelrum med tillgång
till dusch/wc.
Helpension med frukost, lunch eller
matpaket och middag på hotellet
söndag—fredag.
Middag vid ankomst
Frukost samt matpaket hemresedagen
Frivilliga tillägg:
Rum med egen dusch/wc
Enkelrumstillägg
Avbeställningsskydd

700:1.300:250:-

Vårt hotell:
Bygdin Fjellhotell
Bygdinvegen 6920
N—2953 Beitostölen
0047/6134 1400
www.bygdin.com
Anmälningsavgift
750:Erläggs i samband med anmälan och
tillgodoräknas när slutlikviden erläggs
30 dagar före avresan.
Reservation för valutaändring som överstiger 2,5 procent från dagskurs 1 september
2018 då priserna sattes.

Turlista:
Kungsbacka
Mölndal
Göteborg
Kungälv
Stenungsund
Uddevalla, Torp

Ut
06.30
07.00
07.30
07.50
08.10
08.40

Hem
18.45
18.20
18.00
17.40
17.20
16.45

Utefter E6 enligt överenskommelse.

Tiderna är ungefärliga beroende på
väglag, trafikrytm m.m.

