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Nyligen 20-årsjubilerande GRUPP-
RESOR AB i Grums har förvisso en 
mycket modern busspark med 4 egna 
bussar och eget stort bussresepro-
gram ut i Europa. Men de är också 
en komplett resebyrå med alla tjäns-
ter en sådan kan erbjuda både pri-
vatpersoner, föreningar och företag.

– Vi säljer charterresor med Always, Apol-
lo och Ving, bokar flyg- och färjebiljetter, 
hotell i hela världen och även semester-
lägenheter i Europa. Ja, allt som en kom-
plett resebyrå gör. Det enda vi inte säljer 
i resväg är tågbiljetter, trots att vi finns i 
Stationslängan, säger Lennart Gunnarsson 
och skojar lite. 

Man arrangerar populära och prisvärda 
kryssningar tillsammans med Viking Line 
till Åland och Riga och med Stena Line till 
Kiel, Legoland och Skagen.

Ta bussen till västkusten
Under sommaren arrangerar GRUPPRE-
SOR AB  även bussresor till västkusten. 
Taubespelen på Ängön söndag 16 juli är en 
mycket populär dagstur med underhållning 
av bl.a. Sven-Bertil Taube, Lill Lindfors, 
Peter Harrysson, Bosse Larsson m.fl. I re-
san ingår lunch i Uddevalla, entré, sittplats 
och allsångshäfte. Pris: 760:-

Vi har också tvådagarsresor till Bohuslän 
och TV-seriens ”Saltön”, där vi även besö-
ker Malön och handelsman Flink på Flatön 
och har en övernattning på Avenyn i cen-
trala Göteborg. Nästa dag gör vi en guidad 
båttur ut i Göteborgs vackra skärgård med 
både dans och allsång på Brännö brygga, 
säger Lennart.  På utresan serveras kaffe 
och smörgås ombord och på hemresan blir 
det lunch. Pris: 1850:-

För en aktivare semester
För de som är intresserade av mer aktivi-
teter under semestern finns vandringsresor 
till Saalbach i Österrike, cykelturer längs 
Mosel och Donau och vinprovarresor till 
Tyskland och Alsace i Frankrike. Läs mer 
om resorna på hemsidan www.grums.nu 
eller hämta program på resebyrån.

Kryssningar till Kiel, 3 dagar
26/7, 28/9 
fr. Krhmn-Karlstad-Grums-Säffle
31/8, 26/10 
fr. Arvika-Karlstad-Grums-Säffle
Bussresa t/r, kryssning t/r, plats i ins. 2-bhytt 
med 2 golvsängar (däck 6-8), välkomstdrink 
på utresan, 2 frukostar, shopping på Citti 
Park. Pris 1.150:-
Tillägg p.p.: Plats i 3-bhytt 140:-, 2-bhytt 230:-.
Högsäsong 26/7 200:-. Avbeställningsskydd 50:-

Åland 2 dagar
2/7, 30/8 
fr. Arvika-Grums-Karlstad-Krhmn
16/7, 5/8 
fr. Åmål-Säffle-Grums-Karlstad-Krhmn
Bussresa t/r,  kryssning t/r, plats i ins. 2-bhytt 
med 2 golvsängar (däck 5-10), buffé inkl. 
öl/vin/läsk och kaffe, dans & show, tax-free 
m.m. 
Pris 2/7, 16/7 640:-, 5/8 675:-, 30/8 475:-
Tillägg: Frukost 74:-, lunchbuffé 149:-, barn-
priser finns.Avbeställningsskydd 50:-.
Åldersgräns utan målsman sö-to 21 år, fr-lö 
23 år.

Riga 3 dagar
11/7, 1/8 
fr. Arvika-Grums-Karlstad-Krhmn
18/7, 8/8 
fr. Åmål-Säffle-Grums-Karlstad-Krhmn
Bussresa t/r,  kryssning t/r, plats i ins. 2-bhytt 
med 2 golvsängar (däck 5-10), 1 buffé inkl. 
öl/vin/läsk och kaffe, 1 3-rätters middag exkl. 
dryck, 1 frukost, 1 brunch.   Pris 2.140:-
Tillägg: Guidad rundtur i Riga 180:- (bokas 
vid anmälan) Avbeställningsskydd 50:-
Giltigt pass erfordras till Riga! Gäller både 
vuxna och barn. Passet skall vara giltigt minst 
3 månader efter kryssningen.
Valuta i Lettland (LVL) kan köpas ombord.
Pass- och personnummer (6 siffror) lämnas 
vid bokningen!

Cinderellakryssningarna bokas i Karlstad 
på 054-187250 eller per mail  
cicci@gruppresor.se 

Våra bussresor
Taubespelen på Ängön 1 dag                 16/7
”Saltön”, Malö & Brännö brygga 
2 dgr                                          10/7, 24/7, 31/7
Tallinn 3 dgr                          12/7, 21/7, 11/8
Trollstigen & Geiranger 3 dgr                5/7, 25/7
Berlin 4 dgr                                                3/8, 2/11
Hövringen, Norge 5 dgr                                   18/9
Rüdesheim/Rhen 6 dgr                            2/9, 24/9
Prag 6 dgr                                               25/7, 31/10
Prag 7 dgr                                                         11/9
Skottland via Norge 7 dgr                                 6/9     
Paris & Brüssel 7 dgr                                      16/9              
S:t  Petersburg 7 dgr                                        16/9
Vinresa till Tyskland & Alsace 7 dgr       8/7,24/9
SPA-resa till Pärnu, Estland 7 dgr                 21/8
Vandringsresa, Österrike 9 dgr                     23/9
Cykla längs Mosel 9 dgr                                  23/9
Cykla längs Donau 10 dgr                                 8/9
Prag, Budapest & Wien 10 dgr                1/9, 6/10
Mat, vin & kultur i Toscana 10 dgr             27/10
Salou, Spanien 20 dgr                                      3/10
Costa del Sol, Spanien 30 dgr              24/10, 30/1
Costa del Sol, Jul- & nyår 23 dgr                 18/12

Inga nattkörningar! 

Läs mer på vår hemsida 
eller kom in och hämta program!

GRUPPRESOR AB  - inte bara buss!

Foto: Magnus Rietz

Kryssningar med 
MS Cinderella

2/7 fr. Arvika-Karlstad-Grums-Säffle
30/7 fr. Krhmn-Karlstad-Grums-Säffle
Bussresa t/r, båtresa Göteborg-Frederikshavn 
t/r, 2 övernattningar på Hotell Pejsegår-
den**** i Bredstrup, 2 middagar, 2 frukostar 
och entré till Legoland inkl. åkattraktioner.
Pris: Vuxen 2.380:-, barn – 14 år 1.450:-.
Tillägg: Avbeställningsskydd 50:-

Weekendresa till Skagen, 
3 dgr
25/8 fr. Krhmn-Karlstad-Grums-Säffle
Bussresa t/r, båtresa Göteborg-Fredrikshavn 
t/r, 2 övernattningar på Tylstrup Kro**, 2 
middagar, 2 frukostar, entré och guidning på 
Skagens  Museum 2.250:-. Tillägg: Avbeställ-
ningsskydd 50:-

Legoland 3 dagar

Stationslängan 1, Grums     
Tel: 0555-13015

N.Strandgatan 1, Karlstad  
Tel: 054-187250
 www.grums.nu

Resor med 
Stena Line 

 
Så här, där min vagga en gång stod

jag känner glädje, men också ett vemod,

och jag önskar jag kunde stanna

för det är ju här, som jag är hemma.

 
Sven e Blomquist

Grums 

Hemma igen.

 

Lycklig står jag åter på perrongen

som jag så ledsen lämnade den gången, 

då jag började den svåra färden

bort ut i den vida världen.
Men en stor glädje jag nu känner

att åter få möta min ungdoms vänner, 

och med dem vandra på de stigar

där vi lekte i ungdomens dagar.

Vi samlas till kyrklockornas sång

i den kyrka, där jag döptes en gång, 

och med vördnad jag beträder 

den jord, som gömmer mina fäder.


