
Kolmården och Bamses värld

BESKRIVNING

Kolmården och Bamses värld

2 dagar

En resa för både stora och små -där vilda djur och

några av våra mest älskade sagofigurer blir verkliga och

ger oss oförglömliga minnen.

Vi ser djur från hela världen samlade i nordens största

djurpark, får reda på mer om djuren och häpnas av

fantastiska shower. Vi hälsar på hos Bamse och hans

vänner och får träffa och krama de älskade

sagofigurerna. Därtill kommer åkattraktioner som

skalmansbilar, safari linbanan över lejon och björnar

och berg och dalbanor som ger extra spänning!

RESEFAKTA

Barnpris upp till 12 år: 1.795:- i extrabädd.

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Del i dubbelrum med frukost. Två dagars entré till

Kolmården samt moms.



Dag 1 – Hemorten – Norrköping

Efter våra anslutningsorter styr vi färden genom de småländska skogarna. Med stopp för fika längs vägen tar vi oss upp

till de djupa skogarna i Kolmården. Här ligger nordens största djurpark med fantastiska hägn för djuren. Vi kommer att

ha två halva dagar på oss att utforska djur & nöjesparken. Först smakar det kanske med farmors köttbullar i Bamses

värld där man även kan se skådespel med de älskade figurerna, åka med Skalmans båt och titta in i Bamses hus. Vi går

sedan runt och ser djuren på den afrikanska savannen. Vi kommer tigrarna riktigt nära om man vågar sig in i deras berg.

Showen hos sälarna brukar vara mycket uppskattad. När kvällen kommer söker vi oss in till staden Norrköping där vi

ska bo en natt på nya fräscha Choice Hotel. 

Cirka 50 mil.

Dag 2 – Kolmården-Hemorten

När vi ätit frukost beger vi oss åter till Kolmården. Nu ska vi göra allt det vi inte hann dagen innan. Alla får lägga upp

dagen som de vill men man får inte missa en tur med linbanan som går över lejon, och björnar och ger oss en närbild i

de vilda djurens tillvaro. För de som vill ha lite mer fart och fläkt finns det några fartfyllda berg och dalbanor och för de

lite yngre ett bamseland där man kan köra skalmansbilar och titta på föreställningar med de älskade figurerna.

De yngre besökarna brukar dock föredra lekplatsen och att klappa getterna. Efter lunch är det åter dags att gå ombord

på bussen för färd söderut. Även nu gör vi ett stopp för fika innan vi når Skåne på kvällen.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


