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Skogspromenader med picnic och pick up 

Vi vänder oss till dig som tycker motion är viktigt och som vill träffa likasinnade! 

Under mer än sex decennier har Rekå Resor bidragit med resor och vänt sig till resenärer 
som värnar om sin hälsa:  Skidåknings-, Vandrings- och SPA-resor. När vi nu har drabbats av 
en Coronapandemi vill vi inte att detta ska hindra oss från att fortsätta med dessa sunda 
resor. Vi kommer därför att lansera ett helt NYTT sätt att resa med oss: *) Coronaanpassad 
Resa där vi, om du så vill, kommer och hämtar dig där du bor. Kanske kan det ge dig som 
längtar efter att hålla kontakten med andra en chans att komma ut och på ett säkert sätt träffa 
likasinnade, och att äntligen få umgås med både nya och gamla vänner  

 

                

        

 

Pris per person, endast 295:-  Inkluderande bussresa t & r din hållplats, samvaro under ca 6 
timmar. Därutöver får man chans att njuta av en kort eller längre promenad i skogsnatur 
tillsammans med andra men med stipulerat avstånd. Obs! Det är förbud på att gå ensam. 

*) Detta är en 
Coronaanpassad  

och Miljösmart Bussresa 

Avresa den 16/9 

Program för dagen:   Din dag börjar med att vår buss hämtar dig på din närmaste 
busshållplats. När du går ombord blir du hänvisad till en plats i bussen med 
rekommenderat avstånd till dina medresenärer. I bussen finns hygienisk toalett, 
handsprit och möjlighet att köpa munskydd. När alla är uppsamlade går färden 
till ett skogsområde där det finns både fina vandringsstigar och en intressant 
natur. Vi får uppleva frisk luft, fina vyer och förhoppningsvis får vi tillfälle att ta 
del av ett spännande fågel och djurliv.  

Eftersom du har med dig din egen picnic hemifrån kan du själv välja din meny 
och ges dessutom möjlighet att välja ditt avstånd till andra. Men alla närvarande 
uppmanas förstås till att hålla sig till föreskrivna avstånd under hela dagen. 

 


