
The Reef äventyrsbad

BESKRIVNING

The Reef äventyrsbad

3 dagar

The Reef är ett karibiskt vattenland i Fredrikshamn.

Vi kör den här resan i kombination med Skagen. Första

dagen reser vi över de pampiga broarna genom

Danmark ända upp till Skagen där vi tar traktortåget ut

till Grenen. Hela nästa dag spenderas på Scandic hotel

i Fredrikshamn och här är det nyrenoverade

vattenlandet med fem pooler, vattenfall, rutschkana och

bastuland samt lekrum.

RESEFAKTA

Enkelrumtillägg från: 1950:- 

Barnrabatt i extrabädd till 12 år -1200:-

Allt detta ingår:

Bussresa i modern helturistbuss enligt program, bro- &

vägavgifter, övernattning i dubbelrum med

frukostpension samt middag första kvällen. Fri tillgång

till badlandet under hela vistelsen.



Dag 1 – Hemorten – Skagen - Fredrikshamn

Vi reser från Skåne på morgonen för färd över tre imponerande broar: Öresundsbron, Stora Bältbron och Lilla Bältbron.

Vi följer motorvägen norrut tills vi når Skagen på eftermiddagen. Här åker vi ut med traktortåget Sandormen ända ut till

platsen där du kan bada med en fot i varje hav! Efter en uppfriskande promenad fortsätter vi till Fredrikshamn och vårt

trevliga hotell, the Reef Hotel. Vi avslutar dagen med middag på hotellet.

Dag 2 – The Reef

Vi har hela dagen till vårt förfogande på detta underbara hotell och vattenland. Det nyrenoverade vattenlandet är 1500

kvm stort och Karibien inspirerat uppbyggt kring ett berg. Det finns 5 bassänger som håller 29 grader varav en är

utomhus. Här finns vattenfall, en 80 meter lång vattenrutschkana, 5 spabassänger som håller 37 grader, en vanlig bastu

och en ångbastu. Allt är omgivet av sköna palmer och fågelkvitter och temperaturen i luften ligger runt 32 grader. Utöver

detta har hotellet gym för de äldre och lekrum för de yngre.

Dag 3 – Fredrikshamn-Hemorten

Vi kan ta det lugnt på morgonen och får några timmar till på badlandet eller i lekrummet eller kanske en promenad på

stan innan vi får hoppa in i bussen för hemfärd. Även den här gången reser vi över de tre ståtliga broarna tillbaka till

Skåne

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:

2023-07-21 4 995 kr

2023-08-04 4 995 kr


