Resor 2019
Personalklubbar i sydost (gäller från 20 mars 2019)
Vår personalklubb ingår i ett nätverk av personalklubbar i sydöstra Sverige och
tillsammans har vi nöjet att erbjuda våra medlemmar (och medföljande) nedanstående
reseupplevelser till ett synnerligen konkurrenskraftigt pris (och det kommer fler resor!).
NOTERA: Flygstolar och hotell behöver bekräftas minst tre månader innan avresa.
För flyg till USA gärna sex månader innan avresa. BOKA I GOD TID!
FRÅGOR & ANMÄLAN (samt mera detaljerade program):
lasse.heimlander@karlshamn.se eller 070-2650050.

Disneyland Paris 25 - 30 juli (sex dagar/fem nätter)
Anmälan senast 30 april!
Europas största upplevelsepark med något för alla åldrar! Dessutom möjlighet att upptäcka
metropolen Paris!
Flyg Köpenhamn - Paris t o r, transfer till vårt hotell t o r i utkanten av Paris och i närheten av
Disneyland Paris med goda kommunikationsmöjligheter (både till Disney och centrala Paris).
Frukost ingår. Kostnad för entré till Disneyland Paris tillkommer (bokas bäst på webben).
Svensktalande reseledning.
Del i fyrbäddsrum enligt program (en dubbelsäng och en bäddsoffa med plats för två barn som
ännu inte fyllt tolv år): 5 995 kr per vuxen och 2 995 kr per barn. Barn som inte fyllt tre år och som
delar säng med vuxen: 1 595 kr. Enkelrumstillägg: 1 595 kr.

New York 26 augusti - 2 september (åtta dagar/sju nätter
- sista natten på flyget)
Anmälan snarast!
New York är Manhattan, Central Park, Times Square och Empire State Building, men också så
mycket mer. Lär känna staden som aldrig sover på vår innehållsrika resa!
Flyg Växjö - New York (via Amsterdam) t o r, transfers från och till flygplatsen i New York samt sex
nätter på bra hotell på Manhattan (Arthouse Hotel i området Upper West Side i närheten av
central park) inklusive kontinental (enkel) frukost. En heldagstur med buss då vi orienterar oss på
Manhattan och i delar av Brooklyn ingår i resans pris. Övriga dagar kan den som vill följa med på
halvdagsturer till självkostnadspris då vi upptäcker olika delar av New York. Svensktalande
reseledning.
Del i dubbelrum enligt program: 15 995 kr. Enkelrumstillägg: 3 995 kr.
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Island 1 - 8 oktober (åtta dagar/sju nätter) –
Anmälan snarast!
En fullmatad höstresa till Island som bland annat innehåller stadrundtur i Reykjavik, Gyllene
Cirkeln (med Thingvellir, Geysir och Gullfoss), lavastränderna på södra Island, magiska halvön
Snaefellsnes, bad i Gamla Laugin (den "hemliga" lagunen) och mycket mer...
Flyg Köpenhamn - Keflavik t o r, sju nätter på hotell (fyra i Hveragerdi på södra Island och tre i
centrala Reykjavik). Frukost samtliga dagar samt en middag på lokal restaurang vid ankomst till
Island. Möjlighet att boka extra uflykter, t ex valsafari, ridtur med islandshäst, fiske etc (pris
beroende på arrangemang). Svensktalande reseledning.
Del i dubbelrum enligt program: 14 995 kr. Enkelrumstillägg: 2 995 kr.

Allt om Hälsan, Stockholm, 8-10 november (tre dagar/två
nätter)
Följ med oss på en resa till Stockholm i hälsans och välbefinnandets tecken!
Vi besöker mässan Allt för Hälsan, mötesplatsen för alla som vill få inspiration till en hälsosam
livsstil. Där träffar du välkända hälsoprofiler, experter och utställare inom området och får med
dig hem det senaste inom friskvård. Glöm inte att komma omklädd för prova på olika former av
träning, löpning och yoga med inspirerande instruktörer!
Parallellt med Allt för Hälsan äger även Sthlm Food & Wine rum i Älvsjö – din entrébiljett gäller
till båda mässorna! Dessutom gott om tid för egna upptäckter i Stockholm. Vi bor bra på Marriott
Courtyard Kungsholmen!
Buss från Olofström och Karlshamn via Växjö till Stockholm (tider meddelas senare). Två nätter
med frukost och transfers till Älvsjö både på lördagen och söndagen.
Del i dubbelrum enligt program: 2 750 kr. Enkelrumstillägg: 750 kr.

Häxorna i Eastwick, Stockholm 8-10 november (tre
dagar/två nätter)
Nu kommer Häxorna i Eastwick på Cirkus i Stockholm, aldrig tidigare har denna prisbelönta
musikal gjorts i Sverige.
Efter succén med The Phantom of the Opera är det nu dags för Peter Jöback att göra huvudrollen
i nästa stora internationella uppsättning. Huvudrollsinnehavarna i den svenska uppsättningen har
handplockats och är en ensemble med några av Sveriges starkaste scenpersonligheter: Peter
Jöback, Kayo Shekoni, Vanna Rosenberg, Susanne "Sussie" Eriksson m fl.
Buss från Olofström och Karlshamn via Växjö till Stockholm (tider meddelas senare). Två nätter
med frukost. Parkettplats på Cirkus lördagen den 9 november kl 19.30.
Del i dubbelrum enligt program: 3 500 kr. Enkelrumstillägg: 750 kr.
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