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Bussresa till  
 

Med 1 natt på hotell inklusive frukost. 

Från Gävle, Skutskär, Tierp, Uppsala och Upplands-Väsby. 

Avgångstider finns på sidan 2. 

I Gävle har vi tillgång till fri parkering på inhägnat område för er som kommer 

med egen bil. 

Beräknas vara i Ullared fredag morgon ca kl.07:30 innan Gekås öppnar. 

In-checkning sker på hotellet kl 15:00. 

Vi åker hem kl. 14:00 på lördagen, beräknas komma till Gävle vid midnatt mot 

söndag. 

Pris: Enkelrum 1695kr  Del i dubbelrum 1195kr 

Del i 3 bäddsrum 1095kr Del i 4 bäddsrum 995kr 

Priset är per person, betalning sker med kort då ni kliver på bussen 

I priset ingår: 

Resa T&R med modern turistbuss och släpvagn, 

1 natt på hotell inklusive frukost. 

Vid för få anmälda måste resan tyvärr ställas in. 

 

Begränsat antal platser. 

Avbokningar efter 1 månad innan resan kommer att debiteras med 

avbokningskostnad för hotell och bussresa. Ej avanmäld resa debiteras med hela 

summan. Ett SMS med info skickas ut ca en vecka innan sista avbokningsdag 

som påminnelse. 

 

Boka med mobilnummer, för- och efternamn på alla samt påstignings ort till: 

026-10 90 00, christer@stefanlarssonakeri.se  
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Avgångstider: 

Gävle, Ersbogatan 4 kl. 22:00 (finns på plats från 21:30, fri parkering) 

Skutskär, Bakom Preem Mackan ca kl. 22:20 

Tierp, Tierps Porten ca kl. 22:50 

Uppsala, Circle K, Takpannegatan ca kl. 23:40 

Upplands-Väsby, OKQ8 E4:an Ca 00:20 

Se till att vara på plats minst 15min före avgång! 

Vi planerar in vart ni får sitta i bussen för att alla i samma 

bokning ska få sitta tillsammans! 

På resan till Ullared tar vi 45min paus vid Stavsjö där  

Circle K har natt öppet. 

På hemresan blir det ett matstopp ca 18:30 på Stavsjövägkrog där vi 

förbokat maten (alla betalar för sig), se till att ha lite mat i magen 

innan avresan från Ullared (ca 4,5 timmars resa). 

Förbokningslistan till maten kommer att finnas i bussen och fylls i 

under resan till Ullared. Vi ringer in bokningen på fredagsmorgon. 

TÄNK PÅ ATT DET KAN TA LÅNG TID ATT KOMMA UT 

UR BUTIKEN (IBLAND 1-1,5 TIMMAR) SÅ ATT NI HAR 

PACKAT IN ALLT I BUSSEN TILL 14:00! 
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