
Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Tulpanfestival på Gavnö Slott Tulpanfestival på Gavnö Slott 
Gavnö Slott med 
Danmarks största tulpanfestival
1-dagsresa
Avresa: 4 o 5 maj

En härlig dagsresa till tulpanfestivalen på Gavnö 
slott. Festivalen är landets äldsta och största med tu-
sentals tulpaner fördelade på 150 sorter. Fantastiskt!
Man kan tydligt se att man haft den stora blomster-
parken Keukenhof i Holland som förebild. 
Givetvis ingår en god lunch best. av 3 danska smör-
rebröd inkl. 1 öl, 1 glas vin el. vatten 

En resa full med inspiration och idéer!

Program

Uppsamling: Hagestad kl 05.35 - Borrby, kiosken kl 05.45- 
Skillinge, torget kl 05.55 - Simrishamn godsmagasinet 
kl 06.10 - Gärsnäs, järnvägsstation kl 06.20 - Tomelilla 
järnvägsstation kl 06.40 - Ystad, OBS. Ny påst.plats, In-
dustrigatan vid f.d. militärparkeringen  kl 07.00- Skurup, 
E65-rasten kl 07.25 - Svedala, Circle K kl 07.40 - Malmö, 
bussparkering Malmö Arena kl 08.00 vidare över Öre-
sundsbron. Vi gör ett stopp för toalettbesök och förmid-
dagskaffe med ost-o skinksnitt som  ingår från busscaféet 
På Gavnö börjar vi med att bekanta oss med parken, slot-
tet och slottskyrkan. Därefter ingår en typisk dansk lunch 
bestående av 3  ospecificerade smörrebröd inkl. 1 öl, vin 
eller vatten. 
Mätta och belåtna kan vi sedan fortsätta att njuta av 
Danmarks största tulpanfestival, innan vi på eftermid-
dagen återvänder hem efter en härlig dag till ”Det dejlige 
Danmark”

Pris och avgång 

4 o 5 maj    1195:-           

I resans pris ingår: Bussresa, broavgifter, vägskatt,  inträde och 
guidning på  Gavnö Slott , f.m. kaffe inkl.. ost och skinksnitt, 
lunch best. av 3 ospecificerade smörrebröd  inkl. 1 öl, 1 glas vin 
eller vatten samt reseledare.
 
Med res. för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning 
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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