SKOLRESAN

”ALL INCLUSIVE”
SKOLRESAN
Strömma Turism & Sjöfart AB
Tel. 031-60 96 79, mån–fre 9–17
www.goteborg.com/skolresan

UNIKA AKTIVITETER
Liseberg
Nordens största nöjespark och
Sveriges populäraste besöksmål.
Universeum
Nordens största Science Center. Möt
djur från hela världen – på nära håll.
Paddan
Upplev staden och hamnen från
vattnet, en riktig Göteborgsklassiker.

FÖRSTKLASSIGT BOENDE
Vi garanterar bra boende genom Skolresan.
Bo på lyxiga hotell mitt i centrum, på mysiga
vandrarhem eller i stuga i natursköna
omgivningar.

SNABBA SVÄNGAR, SMIDIGA PAKET
OCH STORSTADSPULS
Göteborg har fantastiska förutsättningar för att
ni ska få en lyckad skolresa. Åk till staden med
många häftiga upplevelser; välj bland fartfyllda
aktiviteter, bo centralt och shoppa loss i centrum.
Buss och spårvagn åker ni fritt under hela er vistelse.

3-dagars paket med
boende på vandrarhem
från

1645
SEK
per person

Skolresan drivs av Stromma i nära samarbete med staden och dess
aktörer, därav våra låga priser. Tillsammans vill vi att ni upplever det bästa
av Göteborg och får minnen för livet! Skolresan erbjuder färdiga och prisvärda paketlösningar, där både aktiviteter, boende, måltider och lokaltrafik
ingår. Vi bokar ert program, det är bara för er att komma hit och ha kul!

GÖTEBORGS POPULÄRASTE AKTIVITETER
Liseberg är ju, om ni frågar oss på Skolresan, den bästa platsen på jorden
och 2018 öppnar attraktionen Valkyria, Lisebergs största satsning någonsin.
Vågar ni?
På Universeum finns en regnskog inomhus. Det är sant! Med djur som krälar,
hoppar och flyger fram mitt bland alla besökare. Här finns också några av
världens största akvarier. Rekommenderas starkt!
För att uppleva Göteborg på riktigt är en tur med Paddanbåtarna ett måste.
Guiden berättar underhållande om stadens historia, nutid och framtid samtidigt som ni glider fram under 20 broar och ut i den mäktiga hamnen. Var
beredd på ett och annat göteborgsskämt :)
På Prison Island ska ni lagvis ta er fram genom fängelsecellerna och lista ut
hur ni får högsta poäng. Ibland ska man använda kroppen och ibland knoppen. Ställningen mellan lagen uppdateras ständigt på skärmar i taket.
På Airhops trampolinpark kan ni kasta er handlöst ut i ett hav av skumgummi, spela dodgeboll eller hoppa er trötta på alla studsmattor. Ni kan
också spela Laserdome, åka Gokart eller besöka något av våra många
och fantastiska museum. Det finns att göra iallafall, det kan vi lova!
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Ingen
övernattning

1 övernattning
inkl. frukost

2 övernattningar
inkl. frukost

3 övernattningar
inkl. frukost

4 övernattningar
inkl. frukost

415 kr

fra 1 095 kr

fra 1 645 kr

fra 2 145 kr

fra 2 595 kr

Hotell 1 245 kr
Hotell+ 1 295 kr
Vandrarhem 1 095 kr
Stuga 1 145 kr

Hotell 1 945 kr
Hotell+ 1 995 kr
Vandrarhem 1 645 kr
Stuga 1 745 kr

Hotell 2 595 kr
Hotell+ 2 645 kr
Vandrarhem 2 145 kr
Stuga 2 295 kr

Hotell 3 195 kr
Hotell+ 3 245 kr
Vandrarhem 2 595 kr
Stuga 2 795 kr

Entré till Liseberg
Entré till Universeum
Tur med Paddanbåtarna
Fria resor med lokaltrafiken
Tillvalsaktiviteter
Måltidskupong Liseberg
Förbokade måltider

Boende

Pris
Alla priser är per person.

Ingår i paketet.

TILLVAL ATT VÄLJA MELLAN:
• Extra entré till Liseberg

• Gokartcentralen +50 kr

• Laserdome

• Världskulturmuseet

• Ungdomskampen +105 kr
• Biobesök +40 kr

• Göteborg Naturhistoriska
museum

• Prison Island +40 kr

• Skidome +100 kr

• Airhop +40 kr

• Sjöfartsmuseet

• Maritiman

• Sightseeingtur med buss

• Segway +80 kr

• Volvomuseet

• Äventyrsgolf

• High Adventure +215 kr

BOKA ERA ÅKPASS
TILL LISEBERG HOS
OSS, SÅ ÄR ALLT
BETALT OCH KLART
NÄR NI KOMMER.

BESÖK GOTEBORG.COM/SKOLRESAN
FÖLJ ”SKOLRESAN TILL GÖTEBORG” PÅ FACEBOOK FÖR NYHETER OCH ERBJUDANDEN.

