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Caravan Salon Düsseldorf 2020 – 7 dgr

Vi åker i helturistbuss från Kinna via färja Helsingborg-Helsingör och Rödby-Puttgarden till Bannesdorf
mellan Puttgarden och Burg, där vi övernattar på Gasthof Meetz.
Sedan fortsätter vi till Düsseldorf där vi får 4 övernattningar och 3 hela dagar att gå på mässan
Caravan Salon för den som vill. Dag 3 finns alternativa utflykter/aktiviteter för de som inte vill vara på
mässan alla dagarna. Vill man göra annat på egen hand övriga dagar är det givetvis fritt fram att göra
så.
För de som kommer med husbil/husvagn långväga och vill övernatta inför avresan finns det möjlighet
till det på Hanatorps Camping i Örby (intill Kinna). Där får sedan husbilen stå parkerad utan kostnad
under tiden vi är iväg på resan, endast betalning för övernattningen.
Bussen hämtar vid campingen kl 12.
För de som kommer med bil finns parkering på inhägnad plats i Kinna.
Avresa Kinna, Lahalls bil 30 Augusti 2020 kl 12.30
Andra påstigingsplatser utmed resvägen efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
6900:- Tillägg för enkelrum 1700:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Boende i dubbelrum 6 nätter inkl frukost
• Middag 5 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats
• Inträde på mässan Caranvan Salon 2 dagar
• Reseledare Sture Johansson
Anmälan görs direkt till BTR Resor (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59).
Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.
Faktura/resebevis översänds via e-post alt brev från BTR Resor.
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Dagsprogram
Dag 1 Söndag 30 Augusti
Avresa mitt på dagen från Kinna så att de som har en bit att åka ska kunna göra det utan att stiga upp
mitt i natten.
Sedan färdas vi söderut via E6/E20 till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör. Från Helsingör
fortsätter vi söderut vi genom Danmark till Rödby och åker med färjan över till Puttgarden.
När vi kommer iland åker vi till vårt hotell Gasthof Meetz.
På kvällen blir det gemensam middagsbuffé.
Dag 2 Måndag 31 Augusti
Efter frukost på hotellet sätter vi oss på bussen och åker mot Düsseldorf där vi inkvarterar oss på
hotell Mercure Hotell Duisburg City, där vi bor i 4 nätter.
På kvällen äter vi gemensam middag.
Dag 3-5 Tisdag-Torsdag 1-3 September
Dessa dagar ägnar vi åt mässan för den som vill. Vi tar vår egen buss till mässan efter frukost och
åker tillbaka när mässan stänger. För den som vill hoppa mässan finns det möjlighet att bli avsläppt
och hämtad i Düsseldorf centrum.
Gemensam Middag dag 3 och 5.
Dag 5 erbjuds alternativa aktiviter för de som inte vill ägna alla dagarna åt mässan. De som vill vara
på mässan även denna dag kan lösa en dagsbiljett för det.
Dag 6 Fredag 4 September
Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så påbörjar vi hemresan. Vi åker till samma ställe som vi
övernattade på nerresan. Innan vi checkar in på vårt hotell åker vi till Bordershopen och ”bunkrar upp”.
Dag 7 Lördag 5 September
Efter att vi ätit frukost sätter vi oss i bussen och kör sista etappen på hemresan.
Vi tar färjan via Puttgarden-Rödby. Därefter fortsätter vi norrut genom Danmark till Helsingör där vi tar
färjan till Helsingborg. Det blir en rast på hemvägen för mat/fika mm. Vi kommer hem framåt kvällen
och släpper av resenärerna förhoppningsvis fyllda med upplevelser från resan.
Övrigt
Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan.
Bra att ha med på resan:
• Gåvänliga skor
• Paraply/regntåliga ytterkläder
• Ett särdeles gott humör!!
Välkommen på resan!!
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