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Det är vi som ”är” BTR Resor 

  
Bordershopping med musik/dans, 2 

dagar, avresa lördag 2 april 

Vi åker till Calle i Burg där vi inleder med en vinprovning, därefter shoppar vi. Vi bor på Gastof Meetz 

där vi äter middag med efterföljande dans/musikunderhållning. Halvpension. Besök på Bordershopen 

innan hemresan.  Pris 1900:-/pers.  

Ullared krogshow med Lars-Kristerz, 1 dag, avresa lördag 23 april 

Vi åker till Ullared för att lyssna på Lars-Kristerz härliga musik och äta gott. 

Det blir även tillfälle att mingla med bandet före showen samtidigt som vi bjuder på ett glas bubbel. 

Givetvis har vi VIP-platserna till showen. Pris 850:-/pers.  

 

Holland 6 dagar, fredag 29 april 

Temat för resan är blommor i mängder där vi  besöker ett flertal olika ställen, bla Keukenhof, 

Floriaden, Orchideeën Hoeve, blomsterauktionen i Aalsmeer mm. 

Vi kommer också att åka utmed kusten och få uppleva det speciella landskapet med vallar och 

fördämningar. Amsterdam kommer vi också att besöka med bl a kanaltur och ett besök på Heinekens 

upplevelsecentrum (inkl provsmakning av deras öl). 

Vi åker till Hilversum där vi bor i 3 nätter och som blir bas för våra utflykter.  

Övernattning utmed resvägen på ner- och hemresa. Halvpension. Pris 7900:-/pers. 

 

Inköpsresa Östergötland 1 dag, söndag 15 maj 

Vi inleder med fika vid Alvastra klosterruin och en tur kring Omberg, sedan besöker vi Botanicus 

handelsträdgård med sina fina perennodlingar och möjlighet till inköp av perenner till bra pris. Vi 

fortsätter med lunch på Mjölby golfklubb. Därefter åker vi till en fantastiskt fin privat trädgård  

(8000 m2!) hos Olga Cederberg, där vi också får fika. Pris 500:-/pers. 

Österrike (Uttendorf) 10 dagar, avresa fredag 13 augusti. 

Resmålet är Stubacher Hof i Uttendorf där vi kommer att bo 7 nätter. Övernattning i Tyskland på ner- 

och hemresan.  

Resans avsikt är upplevelser samt avkoppling och njutning kombinerat med lite fysisk aktivitet för den 

som så önskar i form av promenader och vandringar. OBS! Dessa aktiviteter kommer att anpassas till 

resegruppens önskemål och förmåga.  

Vi kommer att göra några utflykter till sevärdheter som vi anpassar också till resegruppen, vad man ev 

gjort tidigare och vad som majoriteten av gruppen önskar. Halvpension.  Pris 9600:-/pers. 

Se fler resor på nästa sida, vänd på bladet!              

BTR Resor är en lokal resebyrå med säte i Örby i 

Marks kommun.  

Vi arrangerar bussresor för både fasta grupper 

och företag/föreningar, men också egna 

katalogresor som vi visar i detta blad. 

Vi hoppas att det finns något nedan som lockar! 

Vi ses i bussen!! 

Lena Grönlund & Sture Johansson  

Resor 2022 
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Vinresa Moseldalen 9 dagar, avresa lördag 24 september 

Vi åker till Enkirch vid Mosel där vi bor 6 nätter. Övernattning i Tyskland på ner- och hemresan. I resan 

ingår 3 vinprovningar på olika vingårdar (med möjlighet till inköp). Vi besöker Trier, Piesport och Zell 

mm,  åker över bron Hochmoselbrücke, besöker hängbron ”Hängeseilbrücke Geierlay plus en hel del 

andra upplevelser och sevärdheter. Vandringar i vinodlingsmiljöerna blir det också. Halvpension. 

Pris 10700:-/pers.  

Cinderella - dansbandsveckan, avresa måndag 3 oktober 

Vi åker till Stockholm där vi går ombord på MS Cinderella för 2 dygns dansande! Pris 1900:-/pers, 

tillval finns till grundutbudet. 

Resa i Skaraborg 1 dag, avresa fredag 14 oktober 

Vi åker en tur i Skaraborgstrakten och besöker ett antal olika ställen med spännande och intressanta 

upplevelser. Först blir det segelflygmuséet på Ållerberg, därefter Gunvor Johdets Bonadssamling och 

Dahlén-muséet i Stenstorp samt Osterian i Falköping. Luch och fika ingår. Pris 675:-/pers. 

Bordershopping Puttgarden/Burg med dans 2 dagar, avresa lördag 15 oktober 

Vi åker till Calle i Burg där vi inleder med en vinprovning, därefter shoppar vi. Vi bor på Gastof Meetz 

där vi äter middag med efterföljande dans/musikunderhållning. Halvpension. Besök på Bordershopen 

innan hemresan.  Pris 1900:-/pers.  

Julmarknad Flensburg och Husum 4 dagar, avresa söndag 27 november 

Vi åker till Flensburg via Göteborg-Fredrikshavn där vi bor 3 nätter på hotel am Schloss i Husum. 

Frukostbuffé på färjan dag 1, middag på hotellet vid ankomt samt jubord på färjan dag 4. Dag 2-4 

enbart frukost på hotellet, då får du möjlighet att hitta något trevligt matställe på egen hand i städerna 

eller på julmarknaderna. Guidad tur i Husum (till fots) samt möjlighet, som tillval, att besöka ett 

bryggeri (med ölprovning) i Husum. Besök på gränshandelsbutik innan hemresan. Pris 3950:-/pers. 

Julmarknad Burg/Lübeck 3 dagar, avresa onsdag 7 december 

På denna resa bor vi 2 nätter på Gasthof Meetz mellan Puttgarden och Burg där det blir 

musikunderhållning/dans första kvällen efter middagen. Vi inleder dock med en vinprovning på Calle i 

Burg ankomstdagen och möjlighet att shoppa efteråt. Det blir också möjligt att göra ett kort besök på 

den lokala julmarknaden i Burg.  

Dag 2 inleder vi med ett besök på Bordershopen, därefter en guidad tur i Lübeck och avslutar med en 

heldag på julmarknaden där där vi stannar en bit in på kvällen. Hemresa Dag 3. Pris 2800:-/pers. 

Övrigt 

På resor med övernattning avser priset/person boende i dubbelrum. Enkelrum kan erhållas mot 

pristillägg. Där det anges ”Halvpension” gäller det inte sista dagen på resan. 

Resorna utgår från Kinna där annat ej anges ovan. Detaljerad information och program för resp resa, 

se hemsidan www.btrresor.se eller kontakta oss per e-post eller telefon, så berättar vi mera och svarar 

på dina frågor. Förutom dessa resor kan vi skräddarsy en resa till ditt företag/förening eller annan fast 

grupp, hör av dig och berätta om dina önskemål! 

 

 

Välkommen att boka!! 

För anmälan/bokning eller frågor, kontakta 

Sture Johansson/Lena Grönlund,  

070-593 72 76, btr@telia.com 

 

http://www.btrresor.se/
mailto:btr@telia.com

