
ÅK TILL FJÄLLEN
MED CARL JAN

GRANQVIST

UN I K  MEDLEMSRESA

MED  SMART  S EN I OR

Mat- och vinupplevelser 

i en fantastisk fjällmiljö.

9-13 februari | 2020
På denna unika Smart Seniorresa får du under

några njutningsfullda dagar uppleva

Härjedalens vackra fjäll i Ramundberget

tillsammans med Carl Jan Granqvist, några av

oss på Smart Senior och andra härliga

femtiofemplussare.



 
DAG 1 (SÖNDAG):

Avresa Stockholm, City Terminalen på

förmiddagen

Ankomst Ramundberget ca kl 18

Incheckning

Välkomstdrink och gemensam 3-

rättersmiddag

DAG 2 (MÅNDAG):

Frukost

Guidad visning av Härjedalens Fjällmuseum

Gemensam 3-rättersmiddag komponerad av

Carl Jan Granqvist

Kåserier med Carl Jan

DAG 3 (TISDAG):

Frukost

Pistvisning för de som önskar

Gemensam 3-rättersmiddag, 

komponerad av Carl Jan Granqvist

Vinprovning med Carl Jan

DAG 4 (ONSDAG):

Frukost

Fjälltur med våffla, myrbär och kaffe/dryck

Gemensam 3-rättersmiddag

DAG 5 (TORSDAG):

Frukost

Utcheckning

Hemresa, ca kl 12

Ankomst Stockholm City Terminalen ca 21M
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Klicka på bilden

och läs mer om 

Carl Jan Granqvist.

Du har tillgång till

anläggningens

relaxavdelning 

under hela vistelsen.

Där vägen tar slut, mitt

bland Härjedalens vackra

fjäll, ligger Ramundberget. 

Klicka på bilden och läs

mer om Ramundberget.

LITE MER OM RESAN
OCH INTRESSANTA

LÄNKAR

http://carljan.se/om-carl-jan/
https://www.ramundberget.se/


FAK TA  OM  RESAN

Reseperiod: 9-13 februari 2020

 

Pris, medlemmar: 13 900 kr/person

Pris, icke medlemmar: 15 900 kr/person

 

Avreseort: Stockholm, City Terminalen med möjlighet att

ansluta på flertal orter på väg till Ramundberget. För de

som eventuellt vill ordna sin egen transport till

Ramundberget går det självklart bra även det.

 

Detta ingår i priset:
Bussresa från Stockholm t/r

Boende i dubbelrum på Ramundbergets Fjällgård

(enkelrumstillägg 1 000 kr)

Välkomstdrink ankomstkvällen

Frukostbuffé alla dagar

3-rätters middagar (exkl dryck)

En 3-rättersmiddag som komponerats av Carl Jan

Granqvist (exkl dryck)

 

Aktiviteter som ingår i priset:
Guidad visning av Härjedalens Fjällmuseum

Kåserier med Carl Jan Granqvist

Vinprovning med Carl Jan Granqvist

Fjälltur med våffla, myrbär och kaffe/dryck

Pistvisning

Tillgång till spa, bastu och pool under hela vistelsen

 

Bokningsregler:
1 000 kronor betalas vid bokningstillfället. Slutbetalning

ska ske senast 40 dagar före avresa, dvs 21 december 2019.

Vid avbokning tidigare än 40 dagar innan ankomst

behåller vi anmälnings avgiften. Från 40 dagar och fram till

ankomstdag utgår ingen återbetalning. Inbetalda avgifter

återbetalas ej. www.smartsenior.se/carljan
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http://www.smartsenior.se/carljan

