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Resekatalog 2020
Resandet förändras men bussresan består. Välkommen till ett nytt år med nya möjligheter. I den här foldern finns
ett urval av de resor vi har och kan erbjuda. Vi hoppas att den ska vara en inspiration för ett gott samarbete med
dig och din förening. Har du och din förening önskemål om någon annan resa eller enbart vill hyra buss och göra
resan själv går det utmärkt. Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa till med det mesta. Våra reseledare har
ofta andra yrken och erfarenheter som de gärna delar med sig av. Tillsammans utgör vi ett team som ger personlighet och engagemang för att du och din förening ska känna trygghet. Vi gör inte bara resor utan skapar möten
mellan människor och upplevelser. Ett av de bättre sätten att skapa detta är att resa med buss.
Varmt välkommen ombord önskar Teamet på Viatour tillsammans med reseledarna.

Gruppresa, Dela resa eller resa själv

Resorna i detta program kan kombineras på många olika sätt. Om du har en egen förening som fyller en egen
resa går det bra men många gånger kan man känna en osäkerhet i att inte kunna fylla en egen grupp. Vi har
ofta mindre grupper som vill göra en resa och är man ute i god tid finns alla möjligheter att skapa en resa
för just er. I första hand erbjuder vi Del i Resa för mindre grupper i vårt
urval från denna katalog men utvecklar givetvis detta efter behov och
önskemål. På dagsresor reserverar föreningen ett antal platser utan förbindelse varefter vi över tid gör avstämningar hur många som anmält
sig. Beroende på hur lång resan är eller om det är någon leverantör som
har någon speciell avbokningstid mm görs avstämningar med olika intervaller.
Kontakta oss gärna för ett personligt möte så berättar vi mer hur vi arbetar för din förening. Tillsammans skapar vi både resor och långsiktiga
samarbeten för din trygghet och fina upplevelser. På vår hemsida finns
aktuella resor och resdagar som redan är bokade eller bestämda. Där
kan du som vill följa med på en resa boka själv eller ett antal platser på
en Del i Resa.

Välkommen Ombord

-När resan är vägen till målet

1 januari 2012 startade jag Viatour Group AB. Vad jag skulle göra eller var jag skulle landa visste jag inte då
förutom att det skulle handla om resor och resor på väg.Vår erfaranhet
från buss- och resebranschen sträcker sig betydligt längre än så.
Grunden i vår verksamhet är beställningstrafik med buss men har flera verksamheter under sitt tak. Viatour Group AB har sitt säte i Stockholm men verkar i allt från Mälardalen till hela landet. Våra kunder
och resenärer kommer dock från hela världen med representation i
alla åldrar och bakgrunder. Sedan 2015 levererar vi tillsammans med
Reseskaparna Resor & Event Sverige AB bussresor inom framförallt
Norden.
-”När resan är vägen till målet” betyder mycket mer än att transportera sig från punkt A till B. Att resa med buss är att uppleva och
skapa gemenskap. Man lär känna nya människor och får se plaster
man inte trodde fanns.
Årets katalog är inte komplett utan ger ett smakprov vårt stora utbud. Kontakta oss med dina önskemål så ordnar vi resan tillsammans.
Välkommen ombord! Mikael Ineman med personal

I Vallonernas fotspår
-med Österby Bruk och Leufsta Bruk

Upplev Vallonernas tid. Herrgårdar, parker och dagbrott vittnar
om vallonbrukens storhetstid
på 1700-talet. Under denna resa
får vi uppleva allt, från de hårda
arbetsvillkoren för arbetarna i
Österby bruk till livet i överflöd
hos brukspatronen på herrgården
i Leufstabruk. Familjen De Geer
dominerade bygden och Leufsta
Bruk under flera århundraden. I
dag kan vi besöka det numera så
stillsamma samhället men ändå
med full aktivitet.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare
• Förmiddagskaffe med smörgås
• Lunch inkl måltidsdryck och
kaffe
• Visning Österby Bruk
• Visning av Leufsta Herrgård
• Övrigt enligt program

PRIS:
AVRESA:

975 KR
10 AUGUSTI

Följ med på denna resa till Landsort och ta del av Evert Taubes värld
på en av skärgårdens pärlor. Landsort som ligger på ön Öja. Evert
växte själv upp på fyrön Vinga utanför Göteborg. Här finns Sveriges
äldsta fyr från 1689 och är statligt
byggnadsminne sedan 1935. Det
var holländaren och köpmannen
Johan van der Hagen, som fick en
befallning av kungen, att en stenfyr
skulle byggas eftersom den gamla
fyrbåken av trä hade brunnit ner.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Monika Lilja
• Båtresa
• fm-kaffe, Lunch
• Visning av fyren
• Övrigt enligt program

OBS! Mycket att promenera!

PRIS:
AVRESA:

950 KR
14 SEPT 2020

Konst i Värmland

-Lars Lerins konsthall i Sandgrund

En resa till sköna Värmland i konstens tecken. I Kristinehamn ser vi
den märkliga skulpturen av Pablo
Picasso som föreställer hans fru
Jacqueline Roque. Varför hamnade
den här och hur ska man se den 15
meter höga skulpturen? Efter lunch
besöker vi Sandgrund, det gamla
danspalatset som numera är Lars
Lerins egen konsthall. Har du varit
här förr? Det gör ingenting för det
är garanterat något nytt att se. Vi
får en guidning och ordentligt med
egen tid att njuta av konstverken.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Besök på egen hand vid
Picassos skulptur vid ”havet”
• Lunch inkl måltidsdryck,
dessert och kaffe
• Entré och visning av Lars
Lerins konsthall i Sandgrund
TILLÄGG
FM-Kaffe och smörgås
PRIS:
AVRESA:

735 KR
hösten 2020

Dagsresor - Inspiration

Med Everts Taubes Visor
-till Landsort och ön Öja

Samstorps gård
-med viltsafari och Norrtälje

Dagsresor - Inspiration

På Gräddö nära Kapellskär får vi
uppleva djur och natur på nära
håll. Vi får se allt från kronhjort,
dovhjort, mufflonfår till visent och
vildsvin. På ett inspirerande och lärorikt sätt får vi lära oss om djurens
naturliga beteende och liv. Vi kliver
upp i våra vagnar och får komma
djuren mycket nära. Efter safarituren serveras vi en buffélunch och
har möjlighet att handla närproducerade varor från Roslagen. Vi stannar i Norrtälje för en stunds egen
tid innan vi reser åter hemåt.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Förmiddagskaffe och smörgås
• Viltsafari
• Buffélunch
• Eftermiddagskaffe och bulle
• Övrigt enligt program
Tillval

Reseledare
EM-kaffe och bulle

PRIS:
AVRESA:

995 KR
2020

Hjälmare Kanal
- samt besök på Taxinge slott, kakslottet

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta
konstgjorda vattenväg och blev,
i sin ursprungliga sträckning, färdigställd 1639. Kanalens längd är
drygt 13 km och byggdes för nyttotrafik som en länk mellan Örebro
och Stockholm via Hjälmaren och
Mälaren med förbindelse till Östersjön. Som tillval besöker vi Stora
Sundby slott, ett riktigt sagoslott
med historiska anor. Vi avslutar dagen på Taxinge slott där vi får njuta
av goda bakverk och ta en titt i bodarna.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Förmiddagskaffe
• Båtresa på Hjälmare kanal
• Lunch ombord
• Frivilligt kaffe på Taxinge
slott
• Övrigt enligt program
TILLVAL
Stora Sundby slott

PRIS:
AVRESA:

FRÅN 995 KR
2020

Göta kanal
- den klassiska turen och Gamla Linköping

Med M/S Wasa Lejon får vi uppleva en av de absolut vackraste delarna av Göta Kanal mellan Berg
och Borensberg. Vi äter lunch ombord samtidigt som vi passerar nio
slussar och över två akvedukter.
På eftermiddagen gör vi ett besök i Gamla Linköping. Baltzar von
Platen presenterade i början av
1800-talet sitt epokgörande dokument ” Afhandling om canaler genom Sverige” för kungen. 1810 fick
han tillstånd att påbörja byggandet av kanalen.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare
• Båtresa Berg-Borensberg
• Förmiddagskaffe och lunch
ombord
• Eftermiddagskaffe
• Övrigt enligt program

PRIS:
AVRESA:

CA 1 275 KR
2020

Sala Silvergruva
-med lunch och konsert på Sätra Brunn

I Sala Silvergruva bröts silvermalm
under nästan 800 år. Vi besöker
gruvan ner till 155 meters djup där
vår guide ger en mycket levande
beskrivning av livet i gruvan. Vi får
smakprov på gruvans akustik och
under dagen små musikstycken
som hör till samtiden. Vår lunch
serveras på anrika Sätra brunn som
är en av Sveriges hälsokällor. Vi
avslutar dagen med besök i Agueli-museet.

I PRISET INGÅR

•
•
•
•
•

Bussresa
Reseledare Erik Sunnerstam
Förmiddagskaffe och smörgås
Lunch på Sätra Brunn
Visningar och övrigt enligt
program

PRIS:
AVRESA:

CA 895 KR
2020

Laxön ligger mitt i Älvkarleby-fallen
och här hade ingenjörstrupperna
under mer än 100 år sitt sommarläger när de övade broslagning över
forsande vatten. De flesta byggdes
redan i slutet av 1800-talet av militären men är idag renoverade med
nytt liv och andra verksamheter. Vi
får kanske se laxen hoppa, vi besöker konstnären Johan Thunbergs
ateljé och hantverkshusen på området.

I PRISET INGÅR
•
•
•
•

Bussresa.
Förmiddagskaffe och smörgås
Buffélunch.
Besök och visningar enligt
program.

PRIS:
AVRESA:

CA 895 KR
2020

Upplev glädjen i konsten
-med Lena och Gösta Linderholm
Vi bjuder på en unik möjlighet för
alla konst- och musikintresserade
att ha ett inspirerande möte med
konstnärsparet Lena och Gösta
Linderholm. I deras värld styr Vardagskonsten. Den skapas genom
alla inspirerande möten mellan
människor, länder, musik, mat och
skickliga hantverkare. Med en daglig dos av konst, musik och hantverk sätter de färg på vardagen.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Lunch
• Bubbel
• Visningar enligt program
• Underhållning till kaffet
• Övrigt enligt program
TILLÄGG
PRIS:
AVRESA:

Förmiddagskaffe
CA 895 KR
2020

Dagsresor - Inspiration

Laxön-Älvkarleby
-med besök hos konstnären Johan Thunberg

Östergötland 3 dagar

-med industrihistoria, kloster och Heliga Birgitta

Östergötland är landskapet som
gränsar till Södermanland i norr,
Småland i söder och Västergötland
med Vättern i väster. Har finns en
rik industrihistoria som varit del av
Sveriges grund till framgång genom tiderna. I Vadstena finns ett
av Sveriges mest kända slott och
kloster. I Motala hittar vi Sveriges
länk till omvärlden som vi känner
igen med orden Stockholm-Motala, i Berg hittar vi Sveriges längsta
slusstrappa som en del av Göta kanal.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Del i dubbelrum inkl frukost
• 1 fm-kaffe med smörgås
• 3 luncher
• 2 middagar
• Visningar & besök enligt
program
•
TILLÄGG
• Enkelrum
550 KR
PRIS:
AVRESA:

från 4 550 KR
11 AUGUSTI

Upptäck Bohuslän 5 Dagar
Flera Dagar

-med klippor, hav och salta vindar

Med drömmar om vyer, musik och
mat från naturens skafferi varvat
med historia som sträcker sig tusentals år bakåt i tiden upptäcker vi
Bohuslän tillsammans. Vi gör dagsutflykter med buss och båt . Evert
Taube blev en gång rekommenderad av sin livmedikus att kurera
kropp och själ ute bland Bohusläns
klippor och stränder. Här skrev han
Maj på Malö och många andra visor. Vi guidas exklusivt av våra Bohusguider som med stor kunskap
visar oss sitt Bohuslän.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Lokalguide/reseledare dag
2-5
• 3 förmiddagskaffe
• 5 luncher
• 4 middagar
• Del i dubbelrum inkl frukost
på Ljungskile folkhögskola
• Utfärder, entréer enligt
program
TILLÄGG
• Enkelrum
1000 kr
PRIS:
AVRESA:

7 495 KR
2 SEPT 2020

Höga Kusten 3 dagar
-med Mannaminne, Ulvön, whisky, gin och Ådalen

På tre dagar får vi se guldkornen I PRISET INGÅR
längs Höga kusten med vår lokala • Bussresa
guide som berättar om sin bygd. • Lokal guide
Vi får se konsthantverk, åka båt till • 1 fm-kaffe m smörgås
Ulvön som bland annat är känt för • 2 middagar
sin surströmming. Vid Skuluberget • Del i dubbelrum inkl frukost
höll rövare och banditer till. Skot- • Båtresa till Ulvön
ten i Ådalen lämnar ingen oberörd • Liten provsmakning av gin
och här får vi höra historien så som • Visningar, entréer och övrigt
den aldrig berättats förut. Vi hinner
enligt program
även med att besöka tunnbrödsbageri och provsmaka gin från Home
of Swedish Gin som fått fått flera PRIS:
EJ KLART
pris för världens bästa gin.
AVRESA:
9 SEP 2020

Hjalmars Julspektakel 2 dgr

-en riktig Smällkaramell

”Hjalmars
Julspektakel–
”EN
SMÄLLKARAMELL” utlovar skrattsalvor i mängder med Peter Flack
och Marie Kühler med flera, och en
utvilad Hjalmar i högform! Tillbaka
från semestern vackrare, roligare och äldre än någonsin!” skriver
upphovsmakarna i sin presentation. Vi får julsånger vi minns, och
de vi inte visste fanns!. Efter föreställningen reser vi till Katrinelunds
Gästgiveri och Sjökrog där vi serveras en två-rätters middag innan vi
reser åter hemåt.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• 1 lättare lunch, dag 1
• 1 lunch, dag 2
• Teaterbiljett till Hjalmars revy
• 2-rätters middag inkl 2-rätters
middag inkl. bubbelvatten &
kaffe samt kaka. Andra drycker finns att beställa.
• Del i dubbelrum på Elite
Stora hotellet i Örebro inkl
frukost.
TILLÄGG ENKELR
250 KR
PRIS:
2 675 KR
AVRESA:
6 NOV 2020

Ullared 2 dagar -med Gekås Hotell 50 meter från Gekås.
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Del i dubbelrum
• Frukostbuffé dag 2
TILLVAL
Enkelrum: 		
475 kr
Frukost dag 1
89 kr
Buffémiddag
ca 155 kr
PRIS:
1 295 KR
ENKELRUM
+475 KR
FRUKOST VID ANK
+89 KR
AVRESA:
14 NOV 2020

Konst i Värmland 2 dagar

-Lars Lerin, Selma Lagerlöf och Alfred Nobel

En resa i sköna Värmland med innehåll från såväl naturvetenskapens
som konstens värld. Vi bor centralt
i Karlstad och äter gott på vårt hotell. Såväl Lars Lerin som Selma
Lagerlöf och Alfred Nobel har satt
Värmland på kartan. Vi besöker de
alla på denna resa. I Kristinehamn
ser vi den märkliga skulpturen av
Pablo Picasso som föreställer hans
fru Jacqueline Roque. Varför hamnade den här och hur ska man se
den 15 meter höga skulpturen?

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare, Teddy Lundberg
• Del dubbelrum inkl frukost
• 1 st förmiddagskaffe
• 1 st 2-rätters middag
• Besök och visningar enligt
program
TILLÄGG
• Enkelrum
600 KR
PRIS:
AVRESA:

från 2 995 KR
2020

Flera Dagar

Ullared bjuder in till ett par dagars shopping och nöjen för alla smaker.
Passa på att fynda inför vintern samtidigt som du och dina vänner får
njuta av en kväll efter dagens shopping på Gekås egna hotell. Här bjuds
vi på värme och god mat som våra trötta fötter så väl kan behöva efter
en dag i det halländska shoppingparadiset. Vi reser ned under natten
och anländer lagom till öppning. Vi kommer åter till hem dag 2 inte alltför sent på kvällen.

Jul bland slott och herresäten

-med Taxinge julmarknad o jultallrik på Södertuna slott.

Taxinge Julmarknad är en av Sveri- I PRISET INGÅR
ges största julmarknader med över • Bussresa
130 utställare och hantverkare. En
• Skinksmörgås och kaffe/thé
självklar tradition med både dofter • Entré till julmarknaden i
och upplevelser. Vi börjar med
Taxinge
kaffe och skinksmörgås vid an• Jultallrik på Södertuna slott
komst till Taxinge. Vi får sedan ett
serverad på 4 tallrikar med
par timmar att botanisera bland
utvalda delikatesser.
knallar och godsaker innan vi reser
genom skogar och småvägar till
Södertuna slott. Här serveras vi en
jultallrik med utvalda läckerheter
PRIS:
995 KR
från det bästa av julens delikates- AVRESA:
12 NOV 2020
ser.
19 NOV 2020

Julresor

Hjalmars Julspektakel
-en riktig Smällkaramell

”Hjalmars
Julspektakel–
”EN I PRISET INGÅR
SMÄLLKARAMELL” utlovar skratt- • Bussresa
salvor i mängder med Peter Flack • Lunch
och Marie Kühler med flera, och en • Teaterbiljett till Hjalmars revy
utvilad Hjalmar i högform! Tillbaka • 2-rätters middag inkl 2-rätters
från semestern vackrare, roligamiddag inkl. bubbelvatten &
re och äldre än någonsin!” skriver
kaffe samt kaka. Andra dryckupphovsmakarna i sin presentaer finns att beställa.
tion. Vi får julsånger vi minns, och
de vi inte visste fanns!. Efter föreställningen reser vi till Katrinelunds
Gästgiveri och Sjökrog där vi serveras en två-rätters middag innan vi PRIS:
1 695 KR
reser åter hemåt.
AVRESA:
21 NOV 2020

Jul bland slott och herresäten

-Taxinge julmarknad o julbord på Värdshuset Gripen

Taxinge Julmarknad är en av Sve- I PRISET INGÅR
riges största julmarknader med • Bussresa
över 130 utställare och hantverka- • Skinksmörgås och kaffe/thé
re. En självklar tradition med både • Entré till julmarknaden i
dofter och upplevelser. Vi börjar
Taxinge
med kaffe och skinksmörgås vid • Julbord på Värdshuste Griankomst till Taxinge. Vi får sedan
pen i Stallarholmen med de
ett par timmar att botanisera bland
viktigaste läckerheterna från
knallar och godsaker innan vi reser
julens delikatesser
via Mariefred till Värdshuset Gripen
där vi serveras vårt traditionella julbord, ett mindre julbord med de
viktigaste läckerheterna från julens PRIS:
995 KR
delikatesser.
AVRESA:
22 NOV 2020

Axmar Julmarknad
S
N
-med julbord på Axmar Brygga Havskrog
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Välkommen till Axmar Bruk och
hytta som bjuder in till traditionell
julmarknad. Här möts Bergslagen
och havet i Gästriklands enda kulturreservat där själva brukssamhället har anor från 1600-talet.
Julmarknaden är av mindre format
och inomhus. Här hittar vi allehanda närproducerad mat och hantverk. Axmar Brygga Havskrog är
känd för sin goda mat och välkommnande atmosfär. Här dukas vårt
julbord upp och vi tar god tid på
oss att njuta av läckerheterna.
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I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Förmiddagskaffe och smörgås
• Traditionell julmarknad i
Axmar bruks hytta
• Julbord inkl glögg och kaffe,
exkl dryck
• Övrigt enligt program

PRIS:
AVRESA:

1 195 KR
5 DEC 2020

LövstaBruk Julmarknad
-med julstämning och visning av herrgården

Lucia i Sala Silvergruva
-på 155 meters djup och julbord på Sätra Brunn

155 meter ner i Sala Silvergruva
skrider underjordens Lucia in tillsammans med sin alldeles egna
Gruvfolkskör. Vi får en förtrollande
stund i den uppvärmda Victoriasalen med välkända Luciasånger
varvat med klassiska gruvmelodier
och kanske någon 1700-talsvisa á la
Bellman. Vi besöker julmarknaden i
Sala Silvergruva och efter konsrten
reser vi till kurorten Sätra Brunn där
vårt traditionella julbord serveras i
genuin miljö. En heldag i Lucia och
julens tecken.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Fika vid ankomst
• Julmarknad
• Guidad intro i gruvan med
glögg o pepparkakor
• Luciakonsert i Victoriasalen
med Lucia och Gruvfolkskören
• Julbord exkl dryck
• Övrigt enligt program
PRIS:
AVRESA:

1 695 KR
12 DEC 2020

Julresor

På vår väg till Lövstabruk stannar I PRISET INGÅR
vi för besök vid Fullerö Handel. Här • Bussresa
finns det mesta för hus och trädgård • Fm-kaffe
inför julen. I Lövstabruk besöker vi • Julmarknad i Lövstabruk
den traditionella julmarknaden • Julvisning av herrgården
och får en stämningsfull julinspi- • Glögg med pepparkaka
rerad visning av 1700-talsherrgår- • En kall och en varm jultallrik
den. I de julsmyckade salongerna • Kaffe och kaka efter maten
får vi höra berättelser om de febrila
förberedelserna i herrgården och
smedsbostaden. I värdshuset serveras vi jultallrik med utsikt över
herrgård och park.
PRIS:
995 KR
AVRESA:
6 DEC 2020

Årets Julcabaré

Viatour Group AB i Samarbete med Reseskaparna Event & Resor
presenterar tillsammans Årets Cabaret

Julcabaret
Linnéa Sallay - Rita Saxmark - Jan-Erik Sandvik Trio
Linnéa Sallay, Rita Saxmark och Jan-Erik Sandvik trio bjuder på en sprudlande julcabaret med allt från
kända julsånger, musik från opera- och operettvärlden till schlager. Missa inte denna händelse som bjuder
på glitter och glamour invävt i mycket kärlek och värme inför julens högtid. Skogshem & Wijk i Lidingö är
i år platsen som bjuder på allt från glöggmingel till tradtionellt julbord och julcabaret.
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Bussvärd
• Välkomnande med glögg och
tillbehör
• Klassiskt Julbord
• Julmust, Lättöl, Mineralvatten
• Kaffe, the
• Årets Julcabaret
PRIS:
1 295 KR
AVRESA:
9 DEC 2020

Resebevis och dokument
Ofta planeras resor långt i förväg. Av det skälet kan
avrese- och hemkomsttider variera. Om det blir
några förändringar på dagsresor meddelar vi det
till ert reseombud. Om du inte bokat din resa direkt
hos oss meddelar vi er eventuella förändringar. Inför flerdagars resor sänder vi ett avresemeddelande
med nödvändig information inför resan. Avresemeddelandet ersätter all tidigare information men
ska normalt inte betyda några större förändringar.
Om jag måste avboka. Vad gäller?
Du har alltid rätt att avboka din resa. En dagsresa
kan avbokas fram till 14 dagar innan avresa utan
kostnad om det inte ingår en evenemangs, tåg eller flygbiljett. Den kostnaden återbetalas ej. Om
du behöver avboka en resa med övernattning går
det bra att göra fram till 35 dagar före avresa mot
en expeditionsavgift motsvarande anmälningsavgiften. Senare avbokning återbetalas beroende på
hur nära avresan som avbokning sker.
Övriga villkor
Det är viktigt att du ser över ditt personliga reseförsäkringsskydd. Mycket ingår i hemförsäkringen
och man kan teckna särskilda reseförsäkringar via
externa bolag. Vill du ha utförliga resevillkor finns
de på vår hemsida www.viatour.se.
Resegaranti
Viatour Group AB har ställt lagstadgad resegaranti
till Kammarkollegiet. Resegarantin är ditt skydd att
garantera hemresa om arrangören skulle komma
på obestånd eller gå i konkurs. Det är inte en reklamationsgaranti om man till exempel är missnöjd
med något.
Om du inte är nöjd
Mycket kan hända på en resa. Vårt mål är givetvis
att du ska vara nöjd och fylld med upplevelser. Om
det är något du inte är nöjd med måste du prata
med reseledare eller representant på plats. Vi kan
ofta lösa problemet på plats men tyvärr inte i efterhand.
Varmt välkommen att resa med oss!

Praktisk inofrmation

Vad ingår i priset
I faktarutan på varje resa står angivet vad som ingår i resan. Vissa resor har reseledare som standard
och andra inte. Vill ni ha reseledare går det alltid
att lägga till. Denna katalog är en översikt över resor som är aktuella. Andra resor finns. Om ni är en
grupp eller en förening går det alltid att anpassa
resan efter era önskemål och då kan denna katalog
vara en inspiration.
Var startar och slutar resan?
När vi planerar resor utgår vi från att de startar från
Stockholm centrala delar, oftast Cityterminalen.
Om ni är en förening eller grupp på minst 10 personer kan vi ofta anpassa påstigningar efter en rutt.
Jag vill sitta med min kompis. Hur gör jag då?
Vi har normalt fri placering i bussen på dagsresor,
oftast även på flerdagars resor. Ange vid din bokning om du har speciella önskemål eller behov av
placering så gör vi vad vi kan för att ordna det.
Bokning
Bokning av dagsresor kan ske på vår hemsida och
via telefon. Om du reser med en förening eller
grupp anmäler och betalar du dagsresan till din
förening. Flerdagars resor måste resebevis erhållas
från oss samt att betalning går direkt till Viatour.
Detta under förutsättning att er förening inte har
egen resegaranti anmäld och säkrad till Kammarkollegiet. Anmäl allergier, specialkost och särskilda
behov vid din bokning eller senast 10 dagar innan
avresa. Längre tid kan förekomma.
Betalning
Vid bokning på internet betalas resan med kort i
samband med bokningen. Är det en längre resa
kan man välja att betala anmälningsavgiften först
och slutbetalningen senare. Om du önskar resebevis och faktura via vanlig post tar vi normalt en
faktureringsavgift. Anmälningsavgiften är din bekräftelse på att du avser att genomföra resan och
innebär även att vi garanterar din plats. Om du bokat dagsresa via din förening betalar du resan enligt föreningen rutiner.
Grupp- och föreningsresor
Om ni är en förening eller en grupp skapar vi resan
tillsammans efter era önskemål. Enklast är givetvis
att välja en av våra standardresor men vi kan anpassa efter önskemål. Oavsett om det är en dagsresa eller en flerdagars resa gör vi en preliminär bokning på er förening som ni inte är bunden till förrän
vi påbörjar avstämningar i god tid. Om det visar sig
tidigt att ni har svårt att fylla era platser kan vi erbjuda andra föreningar att följa med på resan.

Våra reseledare
Många av våra reseledare har producerat våra resor. En del har även andra yrken framförallt inom musiken,
konstens och teaterns värld. Andra reseledare arbetar med landskap och har även andra teman. Vilket tema
resan än har så har vi en reseledare som passar.
Kontakta oss
Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Då vi ofta är ute på resor kan det vara enklare att
skicka ett mail så svarar vi så snart som möjligt. Alla resor som inte är rena gruppresor finns att boka på vår
hemsida www.viatour.se. Är ni en större grupp eller en förening ordnar vi en egen resa till er.
Vill du göra en egen resa?
Vill du göra en egen resa eller bara behöver en transport kan vi erbjuda bussar i alla storleker för såväl kortare
transporter från punkt A till B som längre resor. Vi hjälper gärna till med planering så att tider mm fungerar.
Resegaranti
Viatour Group AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.

Telefon: 08-739 32 00
www.viatour.se
info@viatour.se

