
TISDAG Samling vid Turistbyrån i København, en kort 
informationsstund och här får ni möta er Troll-
karlsguide OMT. En färd genom den gnistrande 
Portalen och sedan börjar Äventyret! Efter en 
romantisk månskenspromenad väntar er en 
övernattning på ett pittoreskt Värdshus i 
Stadens mest charmerande kvarter. 

 
ONSDAG På morgonen utrustas ni med passande kläder 

och efter en genuin frukost på äkta Äventyrar-
vis OMT väntar en sightseeingtur i Staden innan 
ni i karavan färdas upp mot Dvärgbergen. Efter 
färden beser vi bland annat dvärgarnas tempel 
och den berömda Dvärgmarknaden (möjlighet 
till souvenirinköp finnes) och på kvällen är det 
dags för en Kunglig Bankett! 

 
TORSDAG Efter en god natts sömn och en stadig frukost 

på dvärgavis är det dags för en äventyrlig 
flottfärd nedför den vindande strömmen till 
Alvskogen, där ni välkomnas av alverna lagom 
till lunchtid. Sjön och alvernas alla sevärdheter 
och historia upplevs bäst med en färd i Svanbåt, 
naturligtvis med speciell guidning. Efter den 
rundturen bär det vidare uppför floden mot 
Drakbergen. 

FREDAG Efter övernattning på Turiststationen är det 
dags för en av Äventyrets höjdpunkter – en 
rundtur i Drakterritoriet! Detta upptar hela 
dagen och sent på kvällen återkommer ni till 
Turiststationen. 

 
LÖRDAG Efter frukost blir det en kortare promenad till 

en by längre ned på slätten – Jättarnas by! Här 
får ni uppleva hur det känns att vara riktigt 
liten. Naturligtvis bjuds det även på ett Jätte-
skrovmål och övernattning i jättesängar. 

 
SÖNDAG Prärien och dess nomader väntar på er! 

Fantastiska ryttare utan dess like som gör de 
mest enastående uppvisningar på hästryggen. 
Naturligtvis finns även tillfälle att prova på 
den ädla ryttarkonsten under noggrant över-
inseende av kunniga lärare. Natten tillbringar 
ni i autentiska nomadtält, efter en kväll vid 
lägereldarnas sken. 

 
MÅNDAG Resan börjar dra sig emot sitt slut. Till häst, och 

eskorterade av en ryttarkaravan, beger ni er mot 
Citadellet genom de mer primitiva delarna av 
världen. Fram emot kvällen kommer ni fram 
lagom till en formidabel avskedsbankett. 



 
Var vänlig respektera det faktum att kameror, 
mobiltelefoner, datorer med flera moderniteter 
inte är tillåtna, utom i undantagsfall och då efter 
speciellt tillstånd.  
 
Officiella souvenirer, vykort et cetera säljes i 
Citadellets Turistbutik OMT.

 
Möjlighet till inköp av souvenirer finnes under 
flera tillfällen under resans gång.  
 

Ett  
TREVLIGT ÄVENTYR 

önskar  
Transdimensionella Äventyrsresor! 

 
 
 
 
 
 
Transdimensionella Äventyrsresor hyser inget ansvar för vad Turister tar sig för på eget bevåg. Deltagande i Ett Sagolikt Äventyr ™ sker helt på egen risk och deltagarna 
ombedes teckna dels olycksfallsförsäkring och dels Transdimensionella Äventyrsresors egen försäkring. Observera att speciella in- och utförselregler kan gälla beroende på 
gällande lagstiftning i Turistens hemland. 
Transdimensionella Äventyrsresor avsäger sig allt ansvar vid force majeure, exempelvis inbördeskrig, pest, upplopp etc.  
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