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Det är vi som ”är” BTR Resor

BTR Resor är en lokal resebyrå med säte i Örby i
Marks kommun.
Vi arrangerar bussresor för både fasta grupper
och företag/föreningar, men också egna
katalogresor som vi visar i detta blad.
Vi hoppas att det finns något nedan som lockar!
Vi ses i bussen!!
Lena Grönlund & Sture Johansson

Resor 2021
Bordershopping med musik/dans, 2 dagar, avresa lördag 10 april
Vi åker till Calle i Burg där vi inleder med en vinprovning, därefter shoppar vi. Vi bor på Gastof Meetz
där vi äter middag med efterföljande dans/musikunderhållning. Halvpension. Besök på Bordershopen
innan hemresan. Pris 1800:-/pers.

Krakow med Auschwitz och saltgruvan, 6 dagar, avresa söndag 2 maj
Vi åker till Karlskrona, där vi tar Stenas nattfärja över till Gdynia. Från Gdynia fortsätter vi till Krakow.
Vi har en guidad tur i Krakow samt besöker saltgruvan i Wieliczka en bit utanför staden samt
Auschwitz/Birkenau med sin mörka historia. Det blir också en del egen tid i staden för att utforska på
egen hand, både sevärdheter och den kulinariska delen. Pris 6300:-/pers.

Trädgårdar i Mark 1 dag, lördag 8 maj
Vi besöker först Nyhagens trädgård i Berghem för ”ögonfröjd” men också möjlighet till inköp. Efter
detta besök tar vi oss till ”Hantverkstorpet” i Örby vilket drivs av Birgit och Gösta Andreasson som
slöjdar i halm och trä av vilket de tillverkar många unika produkter för både prydnad och nytta. Lunch
på Marks golfklubb, sedan tar vi oss slutligen till Furets plantskola i Örby där vi får tillfälle att titta på
deras trädgård och handla av deras växter samt fika. Denna resa utgår från Borås. Pris 390:-/pers.

Inköpsresa Östergötland 1 dag, lördag 15 maj
Vi inleder med fika och en tur kring Omberg, sedan besöker vi Botanicus handelsträdgård med sina
fina perennodlingar. Vi fortsätter med lunch på Mjölby golfklubb. Därefter åker vi till en fantastiskt fin
privat trädgård (8000 m2!) hos Olga Cederberg, där vi också får fika. På hemvägen stannar vi till på
Nyströms plantskola utanför Jönköping.
Eget förmiddagsfika. Pris 460:-/pers.

Se fler resor på nästa sida, vänd på bladet!
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Österrike (Uttendorf) 10 dagar, avresa fredag 13 augusti.
Resmålet är Stubacher Hof i Uttendorf där vi kommer att bo 7 nätter med halvpension. Övernattning i
Tyskland på ner- och hemresan.
Resans avsikt är upplevelser samt avkoppling och njutning kombinerat med lite fysisk aktivitet för den
som så önskar i form av promenader och vandringar. OBS! Dessa aktiviteter kommer att anpassas till
resegruppens önskemål och förmåga.
Vi kommer att göra några utflykter till sevärdheter som vi anpassar också till resegruppen, vad man ev
gjort tidigare och vad som majoriteten av gruppen önskar. Pris 9200:-/pers.

Vinresa Bodensjön 9 dagar, avresa söndag 12 september
Vi åker till Friedrichshafen vid Bodensjön där vi bor 6 nätter. Övernattning i Tyskland på ner- och
hemresan. I resan ingår 3 vinprovningar på olika vingårdar (med möjlighet till inköp). Vi besöker också
Mainau, Bregenz, har en båttur på Bodensjön, besöker Zeppeliar-muséet. Pris 9900:-/pers.

Resa i Gäsenebygden 1 dag, avresa fredag 1 oktober
Vi gör en rundresa i Gäsenebygden. Vi besöker: Gäsene mejeri, GäseneTingshus, Ljungs
handelsträdgård, Liljebackens restaurang, Blommor och jord i Alboga, café Crea Diem i Od,
prylbutiken Textil i Od. Pris 590:-/pers.

Bordershopping Puttgarden/Burg med dans 2 dagar, avresa lördag 10 oktober
Vi åker till Calle i Burg där vi inleder med en vinprovning, därefter shoppar vi. Vi bor på Gastof Meetz
där vi äter middag med efterföljande dans/musikunderhållning. Halvpension. Besök på Bordershopen
innan hemresan. Pris 1800:-/pers.

Julmarknad Rostock 3 dagar, avresa tisdag 23 november
Vi åker till Rostock via Gedser-Rostock där vi bor mitt i centrum på hotell ”Vienna House Sonne” vid
rådhusplatsen där huvuddelen av julmarknaden är, avstånd ca 30m!. Halvpension 1 dag, en dag
enbart frukost, då får du möjlighet att hitta något trevligt matställe på egen hand i staden eller på
julmarknaden. Rundtur i staden med svensktalande lokalguide.
Besök på Bordershopen innan hemresan. Pris 2900:-/pers.

Julmarknad Burg/Lübeck 3 dagar, avresa fredag 3 december
På denna resa bor vi 2 nätter på Gasthof Meetz mellan Puttgarden och Burg där det blir
musikunderhållning/dans 2 kvällar efter middagen. Vi inleder med en vinprovning på Calle i Burg
ankomstdagen och möjlighet att shoppa efteråt. Det blir också möjligt att göra ett kort besök på den
lokala julmarknaden i Burg. Dag 2 har vi en heldag i Lübeck på julmarknaden. Besök på
Bordershopen hemresedagen. Halvpension. Pris 2600:-/pers.

Övrigt
På resor med övernattning avser priset/person boende i dubbelrum. Enkelrum kan erhållas mot
pristillägg. Resorna utgår från Kinna där annat ej anges ovan. Detaljerad information och program för
resp resa, se hemsidan www.btrresor.se eller kontakta oss per e-post eller telefon, så berättar vi mera
och svarar på dina frågor. Förutom dessa resor kan vi skräddarsy en resa till ditt företag/förening eller
annan fast grupp, hör av dig och berätta om dina önskemål!

Välkommen att boka!!
För anmälan/bokning eller frågor, kontakta
Sture Johansson/Lena Grönlund 0320-135 59,
070-593 72 76, btr@telia.com
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