
Sommarens resor 2018 

 

 

Semester! 

Koppla av och njut av er ledighet. Vi hoppas att det finns något som skall 
passa just Dig i årets reseprogram. 

Som vanligt samordnar Fritid LSS resan i era respektive kommuner. Det 
gäller att boka så snabbt som ni kan. 

Ystad, Sjöbo, Skurup anmäler du till: Fritid LSS Ystad Tel: 0411-577 204 

Eva Åkesson 0709-47 72 04,  Magnus Lellky 0766-07 47 24 

eva.akesson@ystad.se eller magnus.lellky@ystad.se   

Simrishamn anmäler du till: Fritid LSS Simrishamn Tel: 0414-81 93 33 Ingmar 

Olsson 0709-81 93 33, Inga Lill Malmgren 0709-81 92 56 

ingmar.olsson@simrishamn.se eller ingalill.malmgren@simrishamn.se  

Tomelilla anmäler du till: Fritid LSS Tomelilla Tel: 0417-184 32 Christina Rohlin 
0709-95 84 32 christina.rohlin@tomelilla.se 
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Weissenhäuser Strand i Tyskland 

 

 

 

 

 

12-14 juni 

Dag 1: Vi hämtar med egna bussar 12 juni ca klockan 10:00. Vi tar bron 
över till Danmark för att sedan ta båten från Rödby till Puttgarden.         
Vi kommer fram till Weissenhäuser Strand ca klockan 14:30. Där har vi 
bokat en 4-bäddslägenhet och en 6-bäddsstuga. Vi äter på restaurang 
på kvällen. 

Dag 2: Vi badar i badlandet. Efter att vi badat finns där många andra 
aktiviteter vi kan göra eller besöka på området. 

Dag 3: Vi åker hem ca13:00 och är hemma igen ca 18:00. 
 

Pris: 2400 kronor för resa med buss, brobizz och färja, boende och 
inträde till Subtropiskt badland 3 tim/dag (dag 1 och dag 2). I priset ingår 
även baguett på väg ner, frukost 2 dagar samt ett matpaket på vägen 
hem. 

Du kan också besöka Dschungelland med aktiviteter som bollhav, 
terrarium med alligator och sköldpaddor mm. Här finns också Maze 
Mission – lazergame och för de som vågar finns det förbjudna templet 
och gravkammaren och mycket annat kul. Kostnad 215:- / dag 

Matkostnad tillkommer för kvällsmat och lunch. Ta med ca 400:- som 
växlats till Euro för mat. 

Fickpengar med till annat du vill köpa och den summan bestämmer du 
själv. Föreslår ca 500:- som växlats till Euro. 

 

Bekräftelse, faktura och packlista skickas ut före avresan. 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



Ekebofestivalen i Munka-Ljungby 
 

 

6 – 8 juli 

Kom med till festivalen med två häftiga danskvällar till många välkända 
orkestrar som Lasse Stefanz, Perikles, Arvingarna med flera. 

Vi kommer att bo på vandrarhemmet Erikslund – Sweden Hotels i två nätter 
som ligger i närheten av Munka-Ljungby och Ängelholm. 

 

Pris:  1.670:-/person, ingår resa med minibuss Österlen – Munka-Ljungby 
tur/retur och diverse körning.  Två inträdesbiljetter till festivalen (två kvällar). 
Två stycken övernattningar på vandrarhem där frukost ingår i priset. 

1.000:- rekommenderar vi att du tar med i fickpengar som du har med i 
kontanter eller på ett betalkort. Denna summa ska användas till lunch, 
kvällsmat, fika och om du vill köpa någon souvenir eller annat. 

Du bestämmer naturligtvis själv hur mycket fickpengar du tar med dig. 

 

Avresetider, platser, hemkomst och packningslista får du reda på i bekräftelsen 
som skickas ut före avresan. 

Återkommer om inbetalningar av resan längre fram. 

 

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



Sommarshoppa i Ullared 

 

 

14-15 juli 

Vi åker med Buss-Persson till det stora shopping varuhuset Gekås i Ullared. Här 

kan du koppla av med många timmars shopping, smarrig fika, god mat och 

vilsam övernattning. Inte bara Gekås erbjuder fantastisk shopping utan alla 

butiker runt omkring det stora varuhuset också. 

Vi stannar och rastar både på dit- och hemresan, där finns det möjlighet att 

köpa fika.  

Avresetid och plats meddelas i bekräftelsen. 

Pris: 1.195 kronor. I priset ingår bussresa, övernattning och frukost. Medtag 

pengar till shopping och till fika på dit- och hemresan samt till mat den första 

kvällen. 

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  

 

 



Bornholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 juli 

Dagsresa till "Solskensön" Bornholm med lokalguide hela dagen. Vi åker med färjan 

från Ystad kl 08.30. Ombord finns möjligheter att äta "morgenmad". Framme i 

Rönne möter vi vår svensktalande lokalguide. 

Vi åker med bussen genom Rönne och vidare norrut. Passerar förbi fästningen 

Hammershus och guiden berättar om dess historia, innan vi fortsätter till Sandvig-

Allinge. Vi följer sedan kusten till Gudhjem. Här avnjuter vi en fantastisk dansk 

lunchbuffé med allt man kan tänka sig (exkl dryck).  

Därefter besöker vi en av öns rundkyrkor, Öster Lars. Vår resa går sedan till nästa 

lilla "pärla" Svaneke. Även här ges lite tid på egen hand. Sedan beger vi oss tvärs 

över ön via Almindingen tillbaka till Rönne där färjan avgår kl 18.30. Vi är framme i 

Ystad kl 19.50 och åter på våra hemorter efter en innehållsrik rundtur på 

Solskensön! 

Pris 850:- 

I resans pris ingår: Bussresa i helturistbuss, båtresa tur/retur, guidad rundtur med 

svensktalande lokalguide, inträde till Öster Lars rundkyrka samt lunchbuffé exkl 

dryck. 

 

  

  

 

 

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



Kryssning på Immeln 

26 juli 

Följ med till Sjön Immeln som ligger i norra Skåne. Båten M/S Immeln tar oss på 
en rundtur på 2,5 timme. Båten avgår 12.00 och vi beräknar att vara i land 
14.30 

Vi äter ombord i restaurangen. Lunchen serveras 12.30  

Pris: Båttur 250 kronor och resa till Immeln tur/retur 120 kronor. Matkostnad 
tillkommer beroende av vad du väljer. 

Ta med dryck och frukt för resan dit.  

Avresetid klockan 9.30 och hemkomst cirka 16.00  

Bekräftelse och faktura skickas ut före resan.  

OBS: Meddela vilken mat och eventuell allergi du har på avin längst bak i häftet 

 

 

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



Göteborg 

14 – 16 augusti 

Vi åker tåg till Göteborg och beräknar att vara framme 13.00 den  
14 augusti 
 
Vi checkar in på City Apartment Hotell där vi bor 3-4 personer i familjerum med 
dusch, toalett och ett litet kökspentry. Vi kommer att laga frukost själva och 
övrig mat äter vi ute. Lunchpaket ingår på dit och hemresan  
 
Vi kommer att besöka Liseberg, shopping i Nordstan och gå på museum eller 
någon annan sevärdhet som önskas. 
 
Vi åker tåg hem cirka 14.00 den 16 augusti 
 
Pris: Boende 600 kronor för två nätter 
Lunchpaket dit och hemresa: 100 kronor 
Frukost onsdag och torsdag: 60 kronor 
 
Sammanlagt 760 kronor 
 
Kostnaden för resan tillkommer och är beroende av vilket sorts Jo-Jo kort du 
har. I bekräftelse informerar vi om olika kostnader för resan samt att du får 
välja olika alternativ på Liseberg som enbart entré, åkband med mera. 
Kostnader för lunch och middag tillkommer och beräknas till 500 kronor. 
 
 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



 

Teater med allsång 

18 augusti  

Vi åker med Buss-Persson till Grevieparken som ligger i närheten av Båstad i 

norra Skåne. Där får vi uppleva en premiär för världens första allsångsdeckare, 

Skuld och Gröna Skogar med den folkkäre artisten Hasse Andersson. Övriga 

medverkande är Monika Forsberg, Peter Flack m.fl. Föreställningen handlar om 

att du löser en mordgåta och att du är med i allsången. Vi åker till Grevieparken 

för mat, dryck och en oförglömlig allsångsupplevelse. 

 

Pris: 825 kronor. I priset ingår bussresa, biljett till föreställningen inkl. Bakad 

potatis med fyllning. Medtag  fickpengar. 

 

Avresetid och plats meddelas senare på bekräftelsen. 

 

 

Begränsat antal platser. Anmäl dig snarast, dock senast 16 april.  



Anmälan Resor 2018 

Namn…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adress……………………………………………………………………………………………………………..... 

Postadress…………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer………………………………………………………………………………………………… 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Jag sitter i rullstol 

Jag behöver rullstol eller annat hjälpmedel med 

Jag har specialkost. Ange vilken………………………………………………… 

Jag anmäler även personal antal……………………………………………….. 

Anmäl dig snarast, dock senast 16 april. 

Vi har ett begränsat antal platser per resa därför ska du numrera dina önskemål 

i rutorna. 

Sätt 1 på den resa du vill i 1:a hand och 2 för ditt andra val och 3 för ditt tredje 

val. Om du endast väljer ett resmål kan det innebära att du tyvärr inte får 

någon resa i sommar, därför välj fler alternativ. 

Du kommer att få bekräftelse och mer information efter 16 april. 

12-14 juni   Weissenhäusserstrand 

5-6 juli   Ekebo 

14-15  juli  Ullared 

14-16 augusti  Göteborg 

Skicka in anmälan till fritid LSS i respektive kommun 



Anmälan 1-dagsresor 2018 

Namn…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adress……………………………………………………………………………………………………………..... 

Postadress…………………………………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer………………………………………………………………………………………………… 

Fakturaadress (om annan än ovan) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Jag sitter i rullstol 

Jag behöver rullstol eller annat hjälpmedel med 

Jag har specialkost. Ange vilken………………………………………………… 

Jag anmäler även personal antal……………………………………………….. 

Anmäl dig snarast, dock senast 16 april  

Vi har ett begränsat antal platser per resa därför ska du numrera dina önskemål 

i rutorna. 

Sätt 1 på den endagasresa du vill i 1:a hand och 2 för ditt andra val.  

Du kommer att få bekräftelse och mer information efter 16 april. 

20 juli  Bornholm 

26 juli  Immeln  

Välj meny till Immeln: Varmrökt Lax __ Vegetariska biffar___ Viltfärsbiffar ___ 

Kaffe ___ Glass och säsongens bär___ 

18 augusti  Skuld och gröna skogar 

 

Skicka in anmälan till fritid LSS i respektive kommun 


