Interschutz i Hannover är världens ledande mässa för brand och
civilskydd, räddning och säkerhet. 2015 genomfördes mässan senast och
då ställde 1500 utställare ut och över 150 000 besökare räknades in
under de 6 dagar mässan var öppen.
Söndag: 46 mil: Bussen avgår från Västervik vid lunchtid för att via Kalmar
alt. via Vimmerby (beroende på anmälningar) ta oss till Trelleborg och färjan
över till Travemünde. På båten har vi i grundpriset insides tvåbäddshytt,
gemensam middagsbuffé avslutar kvällen.
Måndag: 35 mil: Efter frukost anländer båten till Travemünde och nu tar
oss bussen ner till Hannover och mässområdet, beräknad framkomst ca. kl.
12:00. Vi avgår från mässan ca. kl. 18:00 för att ta oss till Schneverdingen en
resa på ca. 1,5 timme. Här väntar Landhotel Schnuck med middag och en
stunds gemenskap.
Tisdag:22 mil Efter en god natts sömn och en härlig tysk frukost återvänder
vi till mässan, beräknad tid mellan kl. 10:00 – 17:00. Åter tillbaka till
Schneverdingen där vi samlas till middag på hotellet ca. kl. 19:00.
Onsdag: 85 mil Tidig frukost innan bussen avgår hemåt, tack vare hotellets
läge norr om Hannover hinner vi även att ta ett kortare stopp för shopping
innan vi lämnar Tyskland. Vi fortsätter via Danmark och Öresundsbron och
E:22 an norr ut mot hemorten.
Beräknad hemkomst till Kalmar ca. kl. 20:00 och Västervik 22:00.

I grundpriset ingår:
Bussresa, del i 2-bädds hytt
insides en natt, tre frukost, tre
middagar, del i dubbelrum två
nätter, bro och färjekostnader.
Allmänna och särskilda
resevillkor se www.hallensbuss.se
www.interschutz.de

www.landhotel-schnuck.de
Valutakurs 1 euro = 10:42 vi
reserverar oss för ändring av
valutakursen. Minsta antal 35 pers.

Avresa: Västervik Lunnargatan 14
kl. 13:00* – Vimmerby Fagerströms
maskin 13.50* Alt. Kalmar –
Växjö Statoil Norremark 15:15
*Inhägnad park.

Obs! Meddela i god tid om ni
har behov av speciell mat
Enkelhytt/rum 1075 kr

Bokning och info
Peter Helge 070-331 29 03
eller
Pierre Strid 070-571 64 37
O.B.S GLÖM EJ PASS OCH
FÖRSÄKRINGSKASSANS
UTLANDSKORT

Familjärt och välkomnande hotell som fått sitt namn efter fåren på Lüneburgheden. Lantligt
beläget i den lilla byn Schneverdingen på Lüneburger Heide. Koppla gärna av i hotellets
inomhuspool.

Entrébiljett ingår ej: Kan förbokas
hos oss för 45 €, alt. i kassan 55 €

4 dagar
14-17 juni 2020.
Pris 4 975:-

