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Det här är Sveriges vackraste omvägar
Under sommaren befinner sig många svenskar ute på vägarna. De flesta resenärer har som mål
att ta sig från punkt A till B, men missar då omvägarna som bjuder in till Sveriges vackraste
platser. Därför har Circle K för tredje året i rad samlat svenskarnas bästa smultronställen på
sajten Sveriges Vackraste Omvägar för att få fler att upptäcka pärlorna i vårt avlånga land.
Inför årets sommarmånader har Circle K för tredje året i rad samlat in tips till den ultimata guiden för
sommarens bilresor på sajten Sverige Vackraste Omvägar. Där fortsätter svenskar från hela landet att
tipsa om sina favoritplatser värda en omväg. Bland tipsen som kommit in finns allt från somriga
skärgårdsidyller och öppna vidder till avskilda badplatser att doppa sig på samt barnvänliga platser för
de lite yngre resenärerna. Även Circle K:s medarbetare har delat med sig av sina bästa tips och
favoriter värda ett stopp på vägen.
För att underlätta både den planerade resan och det spontana infallet, är alla platser utprickade på en
karta med vägbeskrivningar som gör att du enkelt kan hitta till de gömda pärlorna. Med Sveriges
Vackraste Omvägar vill Circle K att fler ska få upptäcka nöjet i en vacker omväg och göra själva resan
till en del av upplevelsen.
– Vi vill göra det enkelt för våra kunder och låta hela resan vara en del av upplevelsen. Vi vet att det
finns många härliga platser att besöka runt om i Sverige, men det kan vara svårt att hitta dem. Genom
sajten Sveriges vackraste omvägar hoppas vi få fler semesterfirare att stanna till vid Sveriges gömda
guldkorn, säger Maria Philipson, Communications Manager på Circle K Sverige.
Sveriges Vackraste Omvägar uppdateras kontinuerligt med nya tips. Vem som helst kan enkelt tipsa
om sin bästa omväg via sajten.
Adressen till sajten är: https://www.sverigesvackraste.com/
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De vackraste omvägarna i Sverige:
5:an vägen, nära Porjusvägen, Gällivare

Här kan du på hösten uppleva det du ser på bilden ovan. En klar sommardag ser du 1/11 del av
Sverige bl.a. Kebnekaise. Ta en paus i körningen, kommer ni vid rätt tid kan ni avnjuta en fika i
toppstugan.
Hitta hit: http://bit.ly/2XoUf1q
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Tännforsen, Duved

Tännforsen, Sveriges största vattenfall, är värd en lång omväg då det är en häftig känsla att se
hundratals kubikmeter vatten dåna ner. Det är lika fint året om med mycket häftiga isformationer
vintertid.
Hitta hit: http://bit.ly2KK6PVD
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Bryggan i Skärhamn, Nordiska Akvarellmuseet

Förutom vackra utställningar har Nordiska Akvarellmuseet även en butik där du kan hitta souvenirer
och målartillbehör, en verkstad där både barn och vuxna kan prova att måla med akvarell och en
restaurang där du kan njuta av den vackra miljön.
Hitta hit: http://bit.ly/2IhS0GV
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Ribbersborgs strand, Malmö

En av flera långa och vackra bryggor på Ribbersborgs strand i Malmö. Ett perfekt stopp för den som
har vägarna förbi Malmö och för den fotointresserade finns flera möjligheter att få till en vacker bild. Till
höger om bryggan ser man Turning Torso sträcka sig mot skyn.
Hitta hit: http://bit.ly2IiDC19
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Strandväg i ytterskärgård, Nynäshamn

Mycket vacker väg söder om Nynäshamn som slingrar sig mellan strandklipporna, med fin utsikt där
skärgården öppnar upp mot Östersjön.
Hitta hit: http://bit.ly2QY2uyU
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Fler omvägar och tips från hela landet hittar du på: https://www.sverigesvackraste.com
För mer information, vänligen kontakta:
Maria Philipson, Communication Manager Circle K Sverige
070-429 62 43, maria.philipson@circlekeurope.com
Om Circle K Sverige AB
Circle K Sverige AB har cirka 770 drivmedelsstationer anpassade för både personbilar och tung trafik.
Av dessa är 300 fullservicestationer där vi erbjuder drivmedel som tar dig längre, fräsch och
näringsriktig mat, gott ekologiskt kaffe på nymalda Fairtrademärkta bönor, biluthyrning, biltvätt och
spolarvätska på pump.
Circle K Sverige säljer och distribuerar bensin, diesel, fordonsgas, E85 och HVO100, samt erbjuder
snabbladdning för elbilar vid ett antal stationer. I Sverige finns 5 operativa depåer.
Ungefär 3300 medarbetare arbetar på våra stationer och kontor över hela landet. Huvudkontoret för
Circle K Sverige ligger i Stockholm.
Vi var tidigare Statoil Fuel & Retail Sverige AB men bytte under 2016/2017 namn till Circle K Sverige
AB och varumärke till Circle K.
Circle K Sverige är en del av den kanadensiska koncernen Alimentation Couche-Tard Inc (Couchetard) som är ett världsledande servicehandelsföretag med huvudkontor i Laval, Kanada.
För mer information om Circle K Sverige, se www.circlek.se
Om Alimentation Couche-Tard Inc.
Couche-Tard is the leader in the Canadian convenience store industry. In the United States, it is the
largest independent convenience store operator in terms of the number of company-operated stores.
In Europe, Couche-Tard is a leader in convenience store and road transportation fuel retail in the
Scandinavian countries (Norway, Sweden and Denmark), in the Baltic countries (Estonia, Latvia and
Lithuania), as well as in Ireland and also has an important presence in Poland.
As of July 22, 2018, Couche-Tard’s network comprised 9,978 convenience stores throughout North
America, including 8,691 stores with road transportation fuel dispensing. Its North American network
consists of 19 business units, including 15 in the United States covering 48 states and 4 in Canada
covering all 10 provinces. Approximately 105,000 people are employed throughout its network and at
its service offices in North America. In addition, through CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard
supplies road transportation fuel under various brands to approximately 1,300 locations in the United
States.
In Europe, Couche-Tard operates a broad retail network across Scandinavia, Ireland, Poland, the
Baltics and Russia through ten business units. As of July 22, 2018, Couche-Tard’s network comprised
2,723 stores, the majority of which offer road transportation fuel and convenience products while the
others are unmanned automated fuel stations which only offer road transportation fuel. Couche-Tard
also offers other products, including stationary energy, marine fuel and aviation fuel. Including
employees at branded franchise stores, approximately 25,000 people work in its retail network,
terminals and service offices across Europe.
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In addition, under licensing agreements, more than 2,000 stores are operated under the Circle K
banner in 16 other countries and territories (Cambodia, China, Costa Rica, Egypt, Guam, Honduras,
Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Mexico, Mongolia, the Philippines, Saudi Arabia, the United
Arab Emirates and Vietnam), which brings the worldwide total network to more than 16,000 stores.
For more information on Alimentation Couche-Tard Inc. or to consult its quarterly Consolidated
Financial Statements and Management Discussion and Analysis, please visit:
http://corpo.couche-tard.com.
Forward-Looking Statements
The statements set forth in this press release, which describe Couche-Tard’s objectives, projections,
estimates, expectations or forecasts, may constitute forward-looking statements within the meaning of
securities legislation. Positive or negative verbs such as “will”, “plan”, “evaluate”, “estimate”, “believe”,
“expect” and other related expressions are used to identify such statements. Couche-Tard would like
to point out that, by their very nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties such
that its results, or the measures it adopts, could differ materially from those indicated or underlying
these statements, or could have an impact on the degree of realization of a particular projection. Major
factors that may lead to a material difference between Couche-Tard’s actual results and the
projections or expectations set forth in the forward-looking statements include the effects of the
integration of acquired businesses and the ability to achieve projected synergies, fluctuations in
margins on motor fuel sales, competition in the convenience store and retail motor fuel industries,
exchange rate variations, and such other risks as described in detail from time to time in documents
filed by Couche-Tard with securities regulatory authorities in Canada. Unless otherwise required by
applicable securities laws, Couche-Tard disclaims any intention or obligation to update or revise any
forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise. The
forward-looking information in this press release is based on information available as of the date of the
release.

