Sl-studieri expresstempo

I
a

Qao* lte deltngwe i stadietiirilen lr o Gunnel Liesberg-Hcnsen, Hd'lsingborg, Margaretc Hortysron, Giiteborg, och Kjelt Cro*ql&t,
lldd.euallo,
inspektercr en gommzl riddarbory uid Rhen.
Det St lnte sl lfrti alla gAnger
alt vam re*eby$uiinsteman
och pA
sJu dar lomprlmera
l:e semestcrtuter, som tar 24 dar fiir vanllgi
folk. Vtsst var det Jobblgt mcn
det glck flnf sfigcr Ake Ahlgren
och Gun-Britt Andersson, SJ Resor,
som nyss kommit hcm cfter att
varlt reseledsre fiir fem rescbyrAdamer oeh 18 hcrrar fr$n hcla landet

med Lindau som utgAngspunkt och
man hllsade pA hos Lcnnart Bernadotte pl Mainau, Men Lennart kom
tyviirr nAgr:a timmar fiir sent fiir att
heba pA gtuppen pi grund av snnens brd'llop i Stockholnr.
Om den gamla klippstaden Meersburg kan nu "resestuclenterna" beritta fascinerande liksom frAn Bingen och Heidclbcrg. Fiir rrngt och
gammalt danslystet folk finns miSj*
ligheler att ta .sig en kviillstur
metl
Det gillde
till
HamSJ-resorna
speciella "dansbAtar". Det fanns ro!urg, Bingen och Lindau, som de 23 mentiska "sviirm-bAtar" ocksi.
lick bekanta sig mcd f6,r att sedan
lremma bakom resebyrldisken kunna
O Teater oche Gustnv Vasa
beritta allt pl ett siljande sdtt. I
Hamburg hade teaterbesijk och en
tur och ordning studerades l) hotclrundtur i hamnen som sltrdieobIen, 2) maten och 3) fritidsrniijligjekt. Inte ens pA hemvdgcn fanns
hetema,
nAgon chans till avslappning. Frln
NIr det gillde hotellen fick man
Travemiinde till Trelleborg blev man
noga lSre sig kiinna till l5get, finns
trimmad pA SJ:s nya bilfiirja "Guspark?, rummen;
maten,
biiddarna,
tav Vasa". Slutkl5mmen kom pi St
var matsslen md,rk? och lusen och en
Jiirgenr hoiell i Malmii, som visades
liknande ting som en hugad reseav chefsportier Sertil llanssnn, och
niir girna vill frlga on.
en av SJ:s wienguider, Alf f'orsIund.
Exprcsslempo
I
Si nog kan dessa 18 herrar och
Turen och utllykter glord-: i ex- fem damer bl a de hhr tre lockande
presstempo, BhenbAt iill Riidesheim, resmAlen som SJ-resebyrler har att
korglinbana
till utsiktsberget
Ger- erbjuda pl sina fem {ingrar. Friga
mania. lleldagsutflykt pA Br:densjiin dcrn fi.r rri hiiral

