
Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333

panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

4 dages busrejse inkl. halvpension

Fra mandag 24. til torsdag 27. august 2020

På denne tur skal vi i vores smukke nabolands sydlige egne besøge 

både Skåne, Blekinge og Småland. Sydsverige er rig på kultur, 

historie og naturoplevelser og moderne bykultur. På denne 

spændende rejse, hvor vi bor i Kristianstad, ser vi nærmere på det 

sydsvenske landskab og oplever det som var en del af det danske rige 

fra 800-tallet og frem til freden i Roskilde i 1658. 

.

Inkl. i prisen 

✓ Kørsel i moderne 4* turistbus

✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør

✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes 

✓ Dansk rejseleder på turen

✓ 3 x overnatning på Hotel Christian IV, Kristianstad

✓ 3 x middag 

✓ 3 x morgenbuffet

✓ Entré til Christinehof Slott med rundvisning

✓ Sejltur i Skærgården ved Karlskrona

✓ Entré The Glass Company

✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Ikke inkl.

Yderligere måltider, drikkevarer, entréer etc.

Pris

Pris per person Kr. 4.099,-

Tillæg for enkeltværelse Kr.    720,-

Information og tilmelding ved henvendelse til 

Seniorhuset Otterup eller tlf. 6482 8545 

Tilmelding hurtigst muligt tilrådes – senest 31. maj 2020

Betaling

Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr. 1.000,-

der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og restbeløbet betales 

senest 60 dage før afrejse. 

Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring, kan bestilles hos Panter 

Rejser (Europæiske Rejseforsikring) eller hos eget forsikringsselskab. Pris hos Panter:

Årsafbestillingsforsikring kr. 372

Årsrejseforsikring | under 70 år kr. 322 | over 70 år kr. 414 | over 80 år kr. 461

Husk at oplyse fødselsdag og -år ved bestilling af forsikring.

Forbehold for ændringer i programmet

Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524

Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende

Sydsverige – Skåne og Blekinge

Besøg i 
Karlskrona, 
Glasriget og 

sejltur i 
Skærgården

Brugerrådet
Seniorhuset 
Otterup



1. dag: Afrejse til Sverige, Lund Domkirke og Kristianstad

Over Storebæltsbroen og Øresundsbroen sætter vi kursen mod den smukke 

sydsvenske universitetsby Lund. Fremme ved Lund Domkirke i centrum af 

byen tager vi hul på vores sydsvenske eventyr med en rundvisning i den 

gamle 1100-tals kirke som var den danske kirkes hovedsæde og stedet for 

Valdemar Sejrs kroning. Domkirken er et smukt eksempel på romans 

byggestil og er nordens ældste ærkebiskopkirke. Fra Lund fortsætter vi til 

Kristianstad og bliver indkvarteret på vores hotel. 

Efter indkvartering på hotellet får vi middag.

2. dag: Christinehof og Kristianstad

Vi kører til barokslottet Christinehof Slot, der stammer fra 1700-tallet. Her 

venter en rundvisning og mulighed for at se parken. Slottet og de 

omgivende naturområder tilhører den selvejende institution Christinehof 

Ekopark, der arbejder for at sikre de skånske kultur- og naturlandskaber. 

Der bliver også tid til at besøge slotscaféen, hvis du skulle have lyst til at 

købe en forfriskning. 

Retur i Kristianstad venter der byrundtur og besøg i den imponerende Heliga

Trefaldighets Kyrka, der regnes for at være Nordens smukkeste 

renæssancekirke. Kristianstad blev grundlagt i 1614 af Christian 4. som 

fæstningsby, og er den by i Skåne, der bærer mest præg af at have været 

dansk område. Selvom Kristianstad blev svensk igen i 1658, bruger byen 

fortsat Christian 4.s monogram i sit byvåben.

3. dag: Karlshamn, Karlskrona og Glasriget

På dagens udflugt passerer vi Karlshamn, driftig havneby og den 

næststørste by i Blekinge med 200 skønne småøer ud for kysten som 

danner en naturskøn skærgård. Fra Karlshamn drog nogle af de svenske 

emigranter ud til Amerika. Vi når frem til Karlskrona som er største by i 

Blekinge, gammel flådebase og også med en skøn skærgård. Netop pga. 

flådebase og de omkringliggende fæstningsanlæg er byen på UNESCO’s 

verdenskulturarvs liste. Vi tager på en lille sejltur i den smukke 

skærgård ved Karlskrona.

Vi fortsætter til hjørnet af Småland som kaldes Glasriget, hvor vi i de 

idylliske omgivelser skal besøge et glasværksted, hvor man kan følge de 

dygtige glaspusteres kunstfærdige og verdensberømte arbejder på nært 

hold. Herefter går turen retur til vores hotel.

4. dag: Afsked med Sydsverige

Efter morgenmaden forlader vi Kristianstad og krydser ad skønne veje 

Sydsverige frem til Øresundsbroen. Vi er hjemme sidst på 

eftermiddagen.

Hotel

First Hotel Christian IV Det 4-stjernede

First Hotel Christian IV ligger i centrum

af Kristianstad. Hotellet har til huse i 

Sparbankens gamle hovedsæde fra 1901,

der tidligere er kåret til den smukkeste

bygning i Kristianstad. 

Alle værelser har gratis Wi-Fi og tv med

kabelkanaler, hårtørrer, pengeskab og

bruser, skrivebord og telefon. 


