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Grenå – upplevelseresa 3 dgr

Vi åker via färja Göteborg-Fredikshavn och sedan vidare till Grenå, som blir bas för våra aktiviteter,
där vi bor i 2 nätter på hotell Marina.
Första dagen på plats blir det egen tid i Grenå.
Andra dagen gör vi utflykt till blomsterparken Jesper hus.
Tredje dagen besöker vi Kattegatt-centret i Grenå.
Se detaljerat program på nästa sida.
Avresa Kinna Lahalls bil, 10 Augusti 2020 kl 07.00.
Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
3 600:- , Tillägg för enkelrum 600:- Anmälningsavgift 1000:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Boende i dubbelrum 2 nätter inkl frukost samt 2-rätters middag på kvällen (förrätt och
varmrätt). Dryck och ev dessert ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats
• Frukost utresa på färjan
• Rundtur med buss
• Besök på blomsterparken Jesper hus
• Besök på Kattegattcentret i Grenå
• Lunch hemresa på färjan
• Reseledare Sture Johansson
Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59).
Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.
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Program
Dag 1 Måndag 10/8
Avresa på på morgonen och ev upplastning av resenärer utefter resvägen.
Sedan åker vi via 156:an och RV40 till Göteborg där vi tar färjan över till Fredrikshavn. På färjan blir
det frukostbuffé.
Vi anländer till Fredrikshavn ca 11.15 och sedan har vi ca 2,5 tim bussresa till Grenå.
På eftermiddagen har gruppen egen tid på plats med möjlighet att utforska Grenå på egen hand, ta en
promenad på stranden eller varför inte ett besök på hotellets SPA-avdelning?
Där finns också möjlighet att köpa till olika typer av behandlingar, se hotellets hemsida,
www.hotel-marina.dk
På kvällen blir det gemensam middag på hotellet.
Dag 2 Tisdag 11/8
Efter frukost på hotellet sätter vi oss på bussen och åker till den fantastiska blomsterparken Jesper
Hus där vi tillbringar en stor del av dagen.
Vi avslutar dagen med en gemensam middag på vårt hotell.
Dag 3 Onsdag 12/8
Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så gör vi klar vår packning för hemfärd samt lastar bussen.
Därefter åker vi den korta biten till Kattegattcentret i Grenå hamn som vi besöker. För den som är
snabb där kan det bli tid för att strosa lite i hamnområdet utanför, inna vi kliver på färjan och påbörjar
hemresan.
På färjan blir det en lunchbuffé.
Vi anländer till Kinna ca 20.00 med förhoppningsvis trevliga känslor för upplevelser vi fått under resan.
Övrigt
Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan.
Tänk på att ta med lite danska pengar, kan vara bra att ha lite kontanter. Man kan också ta ut pengar i
uttagsauromater på plats. Annars kan man naturligtvis betala med kort på många ställen.
Bra att ha med på resan:
• Badkläder
• Gåvänliga skor
• Paraply/regntåliga ytterkläder
Välkommen på resan!!
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