
1

Utvalda 
reseledare 

Temaresor

Reseprogram dec 2017 - Nov 2018

  Mat & Vin   Rundresor
  Storstad            Vin & Vandring
  Musik                Må bra-resor

   Bridge

Kultur- och temaresor med reseledare i världsklass

med specialkunskap och omtanke
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Välkommen till ReseSkaparna

Monica Mozo  i Fuengirola

Fredrik Hammenborn guidar i Valletta

Musik 
Våra musikkunniga reseledare, som också är professionella 

artister, lotsar dig runt i musikens värld. Spännvidden är stor – 
här finns det mesta från opera till jazz och visor. Gemensamt för 
våra musikresor är att vi alltid väljer högaktuella föreställningar. 

Mat & Vin
På dessa resor fokuserar vi extra på mat, vin och möten med 
lokala producenter. Här bjuds du på kulinariska upplevelser 

där lokala råvaror spelar huvudrollen. 

”Må bra”
Att resa mår man bra av och ibland vill man må lite extra bra. 

Våra Må bra-resor har speciellt fokus på välbefinnande för 
både kropp och själ. Härlig mat och sköna bad kompletteras 

med exempelvis yoga, termalbad, vandring och massage.

Storstad
Tillsammans med våra reseledare, som ofta bor i städerna, tar 
vi fram unika upplägg med besök till platser och restauranger 

man inte finner på egen hand. Med deras kunskaper får ni 
uppleva städerna lite ”bakom kulisserna”. 

Longstay
Gemensamt för våra långsemestrar är att det finns en värd på 

plats som känner området och de lokala förutsättningarna väl. 
Värden arrangerar också aktiviteter och finns alltid till hands. 

Hotellen är noga utvalda för att passa en längre vistelse.

Både tävlingsbridge och trivselbridge erbjuds. Våra erfarna 
bridgeledare arrangerar ett omtyckt bridgespel och våra 

lokala kunniga svenska guider visar sina hemorter. Denna 
kombination av kultur och bridge ger nya berikande 

upplevelser.

Bridge

Rundresor
Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer 

och landsbygd. Reseledarnas kompetens och kunskap gör att 
de kan förmedla en djup lokalkännedom. Det ger dig ett nära 

och mer personligt möte med kulturen på resmålet. 

Zlatko Papac - vår man i forna Jugoslavien

Operakunniga reseledare - Linnéa, Teddy & Karin

ReseSkaparna Linnéa, Ruben, Katarina & Gösta

Italien-Johan, Malta-Fredrik & Storbritannien-Jöran
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ReseSkaparna event & resor Bastugatan 43, 118 25 Stockholm
Bokning & information:    Telefon: 08-94 40 40
info@reseskaparna.se   Telefontid: mån-fre 10.00-15.00  
www.reseskaparna.se   Lunchstängt: 12.00-13.00

Möt ReseSkaparna

Ombord bjuds du på fantastisk underhållning av mängder av folkkära 
artister, god mat och dryck samt en inspirerande mässa och intressanta 
föredrag av våra reseledare.

ARTISTER
Lill-Babs • Siw Malmkvist • Ann-Louise Hanson • The Hep Stars 
• Svenne Hedlund • Lennart Grahn • Janne Önnerud • Clabbe

Allt detta ingår i kryssningen 16 - 17/4:
• Välkomstdrink  • Del i 4-bäddshytt* ovan vattenlinjen 

• Middagsbuffé inkl dryck • Stor frukostbuffé • Mässentré  
• Stort underhållningspaket • ReseSkaparnas reseföredrag 

Totalt värde ca 1 100 kr
Ditt pris: 690 kr per person   Ord.pris: 890 kr/person

FÖR BOKNING: Ring 08-666 33 33  
Uppge kod: Skepp & Skoj ReseSkaparna för rabatt

Skepp & Skoj
Måndagen den 16 april fyller vi i samarbete med Smart Senior Silja Lines 
fina fartyg Galaxy med 55 plussare och kryssar från Stockholm till Åbo.

Ann-Louise Hansson Siw Malmkvist Barbro ”Lill-Babs” Svensson Alexandra Charles



Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs 
fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert beläget vid 
sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. Vi får uppleva premiären av Puccinis magnifi-
ka opera ”Turandot” i ett celebert gästspel från Puccinifestivalen i Italien. Vår uppskattade 
operasångerska & auktoriserade guide Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap, guidar er 
längs vägen och för er in i operans förtrollande värld.

Savonlinna Operafestival
 - med operan Turandot 

BORGÅ, EDELFELT, RUNEBERG 
Finlands störste målare på 1800-talet var 
Albert Edelfelt som vi lär känna i hans intima 
ateljémuseum. På anrika Haikko Herrgård 
serveras en lunch i förnämlig atmosfär, 
kaffet avnjuter vi i den vackra Gula Salongen 
med konstverk av Edelfelt. I Borgå får vi även 
en guidad visning av J L Runebergs hem. 

PUNKAHARJU
Vårt Hotell Kruunupuisto är naturskönt 
beläget vid den sagolikt vackra 
Punkaharjuåsen. Hotellet har en anrik 
historia från 1800-talet, därtill SPA med 
gym, bastu & pool.

SAVONLINNA, KERIMÄKI & TURANDOT
En härlig båttur på sjön Saimen och vi 
upptäcker Savonlinna. I Kerimäki kyrka, 
världens största träkyrka, bjuder vår guide 
på en musikalisk upplevelse. Operan 
Turandot med Puccinis storslagna musik 
upplever vi på Borggården som erbjuder 
sköna bänkar och tak över huvudet.  

SIBELIUS AINOLA
Ainola är ett av Finlands mest kända 
konstnärshem från förra sekelskiftet och 
ingick i en unik konstnärskoloni. Här bodde 
Jean Sibelius med hustru Aino under 50 år 
och tonsatte över 300 musikverk.

DAla floda Operafestival   
 - den lilla festivalen med det stora hjärtat 
En unik resa till en ovanligt vacker Dalabygd, genuin och oexploaterad långt bortom 
allfartsvägarna. Andra veckan i augusti 2018 ger Dala-Floda sin 8:e operafest som har 
uppmärksammats internationellt. Här sjungs opera i den lokala folkparken, mellan grön-
saksdiskarna på ICA och i Floda kyrka. Professionella operasångare av högsta klass upp-
träder i en stolt och engagerad bygd – där vi som besökare sveps med i glädjeyran!

OPERA 2018
Årets succé Carmen som ”Uggle-Carin” följs 
2018 upp av ytterligare en operaklassiker 
med folkloristiska inslag och prunkande 
dräkter. Tenor Mathias Zachariassen känd 
från Metropolitan, Wiener Staatsoper och 
den strålande sopranen Paulina Pfeiffer från 
Kungliga Operan medverkar bl a. 

OPERAKONSERT - ANNA EKLUND
I Dala-Floda kyrka bjuds vi på operakonsert 
med festivalens solister samt konstnärliga 
ledaren sopranen Anna Eklund Tarantino. 

DALA-FLODA VÄRDSHUS - vårt hotell
Har en ekologisk profil och ett kök som är 
omnämnt i White Guide. 

WÅLSTEDT GÅRD
I Dala-Floda får vi en guidad visning på 
familjeägda Wålstedts Gård med en lång 
historia inom ulltillverkning. Här tillverkar 
man garner i regnbågens alla färger åt våra 
främsta textilkonstnärer.

DALAKULTUR 
De unika hängbroarna över Dalälven är 
imponerande. Lokala personligheter lär oss 
mer om den färggranna sockendräkten. På 
klingande Flomål guidar Gossas Sven-Olov 
oss upp till Älgberget. På denna spännande 
plats utbildades norska motståndsmän 
under andra världskriget. Häruppe besöker 
vi även en äkta fäbod. 
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FAKTA

PRIS: 9 750 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR
AVRESOR: 28/7
I PRISET INGÅR
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
•  Del i dubbelrum/insideshytt
•  3 frukost 
•  2 luncher & 4 middagar 
•  Båttur på Saimen
•  Besök Haikko Herrgård
•  Operabiljett, sektion B rad 11-14
•  Besök Ainola konstnärshem (Sibelius)
•  Övriga besök enligt program

TILLÄGG: Enkelhytt/rum: fr. 2000 kr

Linnéa Sallay

FAKTA

PRIS: 3 950 KR
RESLÄNGD: 2 DAGAR
AVRESA: 8/8 &11/8
I PRISET INGÅR:
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Lunch & en 2-rättersmiddag
•  Operaföreställning 
•  Kyrkokonsert
•  Guidad visning Wålstedts Ullspinneri
•  Visning Dala-Floda Sockendräkt
•  Guidad tur till Älgberget samt fäbod
•  Linnéa Sallay, guidning, sång & fiol

TILLÄGG:  Enkelrum 100 kr

SAVONLINNA - med Madame Butterfly & Otello
AVRESA: 15/7, 6 dagar. Linnéa har tagit fram en ny resa. Se vår hemsida för mer information.
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PHANTOM OF THE OPERA & NyÅR
Vi bor centralt på First hotel G och 
vi börjar nyårsfirandet med en tidig 
tvårättersmiddag. På operan njuter vi först 
av vackert fyrverkeri följt av musikalen på 
två akter. Musikens dramatik och skönhet 
har gjort The Phantom of the Opera till 
världens populäraste musikal. Den berättar 
om musikens överväldigande kraft och 
om människans eviga längtan efter att bli 
älskad. I handlingens centrum står den 
mystiske fantomen på operan i Paris och 

I år firar vi årsskiftet med fyrverkeri, feststämning och världens mest populära musikal, The 
Phantom of the Opera, på GöteborgsOperan. Resan bjuder på allt som hör ett nyårsfirande 
till såsom god mat, fint boende, trevligt umgänge och härlig musik. Med på resan följer vår 
omtyckta Erik Sunnerstam som ciceron och reseledare. 

hans besatthet av sångerskan Christine 
Daaé. Vi firar in det nya året med ett glas 
mousserande och vickning på hotellet.

STADSRUNDTUR GöTEBORG
Efter en god frukost och en skön sovmorgon 
skall vi få uppleva Göteborg med vår 
kunniga lokalguide. Vi ser utsiktsplatsen vid 
Masthuggskyrkan, havsguden Poseidon av 
Carl Milles , konserthuset, stadsteatern samt 
Göteborgs kulturella centrum Götaplatsen. 

FAKTA

PRIS: 4 950 KR
RESLÄNGD: 2 DAGAR
AVRESA 2017: 31/12
I PRISET INGÅR:
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  1 lunch &  2-rättersnyårsmiddag 
•  Vickning med mousserande vin
•  Förmiddagskaffe
•  Operabiljett kategori A, rad 11-14
•  Reseledare  Erik Sunnerstam

TILLÄGG:  Enkelrum 300 kr

Erik Sunnerstam
Nyår i Göteborg   
 - med Phantom of the Opera

FAKTA

PRIS FR: 10 950 KR
RESLÄNGD: 4/5 DAGAR
AVRESOR: 30/12 & 16/9
I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Flyg Arlanda-Lissabon t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 3/4 nätter
• 2 middagar & lunch inkl. dryck
• 4-rättersnyårsmiddag inkl öl/vin,
  mousserande vin, levande musik
• Nyårskonsert (nyårsresa)
• Blåkusten & vinprovning (höstresa)
• Stadsrundtur med fikastopp
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG:  Nyårsresa: 2 500 kr
Enkelrum : 1500 kr

Upplev Portugals charmiga huvudstad tillsammans med Isabel Höckert, som visar er sin 
stad. Lissabon är kontrasternas stad med sina pittoreska kvarter från den moriska tiden och 
små gränder i Gamla stan till Chiados lyxiga kvarter med sina ståtliga hus och märkesbu-
tiker. Vi äter vår nyårsmiddag på åttonde våningen med fin utsikt över Lissabons fyrverke-
rishow. På höstresan besöker vi Blå kusten med vingård och fiskebyn Sesimbra.

Lissabon
 - exklusivt nyår eller höstresa 

LISSABON
Isabel visar sin stad för oss med stor 
inlevelse. Rossiotorget i hjärtat av Lissabon, 
paradavenyn Avenida da Liberdade, 
Marques de Pombaltorget samt Miradouro 
São Pedro de Alcantara. Lyxkvarteren 
ii stadsdelen Chiado är imponerande. 
Det magnifika Jeronimoklostret, som 
grundades av kung Manuel och designades 
av arkitekten Boytac, anses vara kronjuvelen 
av manuelinsk konst. På ett av de äldsta 
konditorierna i Lissabon fikar vi och får 
smaka på deras egna bakelse, Pasteis de 
Belem. 

NyÅRSFEST & KONSERT
Nyårsmiddagen, en fyrarättersgourmet-
middag med dryck, serveras på hotellets 
fina restaurang Varanda de Lisboa, som 
ligger på åttonde våningen med fin utsikt 
över Lissabon. Vid tolvslaget dricker vi 
mousserande vin och kvällen bjuder 
på levande musik och fyrverkerier. På 
nyårsdagen en klassisk nyårskonsert med 
”Orquestra Metropolitana de Lisboa”.

BLÅKUSTEN (HöSTRESA)
På J. Maria da Fonsecas familjeherrgård 
smaka vi viner och i fiskebyn Sesimbra 
serveras blåmusslor i vitt vin & grillad 
svärdfisk.

Isabel Höckert

M
U
S
I
K

5



S
T
O
R
S
T
Ä
D
E
R

Kiev  - Europas vackraste stad

FAKTA
PRIS:  7 250 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  9/4 & 27/9
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher & 1 middag
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer med St Sofiakatedra-
  len, St Michaelsklostret m fl
• Utfärd till Hutir Savki
• Besök och transporter enligt program

TILLÄGG: Enkelrum:  850 kr
Utfärd: Mexhigirya: 350 kr

Upplev Kiev, en av Europas vackraste huvudstäder med en mycket intressant historia. Sta-
den är vackert belägen invid floden Dnjepr. Shoppingutbudet är brett och promenadstrå-
ken genom Kievs parker är många. Vi besöker många sevärdheter, som Sofiamuseet och vi 
tar en promenad på Andrijivskij Uzviz (Kievs Montmartre). Vår svenska reseledare Catha-
rina Falkengård visar oss denna lite okända stad med omnejd. 

KIEV STADSRUNDTURER
En panoramatur visar stadens arkitektur med 
pärlor som Vladimirkatedralen, den Gyllene 
Porten, Nationaloperan, baletthuset, Mika-
elkatedralen med sina guldspiror samt den 
äldsta delen av Kiev – Podil. Besök på Sofia-
museet, ett minnesmärke från 1000-talet till 
1700-talet. En annan av stadens mest om-
nämnda sevärdheter är Mikaelkatedralen 
med sitt kloster och gyllene kupoler samt 
Andrijivsky Uzviz - Kievs Montmartre. 

UKRAINSKA TRADITIONER 
Vi besöker Hutir Savki, ett etnografiskt mu-
seum där vi lär oss mer om den ukrainska 
traditionen och livet på landet genom ti-
derna. Till lunch får vi smaka hemmagjord 
“borsjtj” och andra traditionella maträtter.  

TILLVAL: HALVDAG MEZHIGIRyA
Utfärd till den förre presidenten Janukovyt-
js lyxiga residens utanför Kiev - Mezhigirya. 

Catharina Falkengård

Budapest - Donaus drottning

BUDAPEST
På Budas höjder ligger den gamla staden 
med hus från 1600- och 1700-talet och 
smala medeltidsgator ringlar sig fram i 
den kuperade terrängen. Med buss och till 
fots besöker vi Slottsområdet med Mathias 
kyrkan, stadsparken med Hjältarnas torg, 
Széchenyibadet och vi kör förbi Operahu-
set längs den vackra boulevarden Andrássy. 
Pest är den nyare delen av staden med 
byggnader i neoklassisk arkitektur, breda 
boulevarder samt många restauranger och 
caféer. Vi få se stadens ljus under en båtfärd 
på Donau med middag och underhållning. 

Upptäck ”Donaus drottning”, där den äldre stadsdelen Buda och den nyare Pest delas av  
floden tillsammans med vår reseledare Dénes Szász. Uppvuxen i Ungern visar han sitt hem-
land på ett kunnigt och omtyckt sätt. Vi besöker den pittoreska konstnärsbyn Szentendre, en 
barockstad från 1700-talet och gör en typisk ungersk utflykt till Pusztan där vi ser en 
makalös, närmast oförglömlig, hästuppvisning på herrgården Gerébi.  

PUSZTAN
En typiskt ungersk utflykt till Pusztan där 
vi ser en makalös hästuppvisning på herr-
gården Gerébi. Vi låter oss fascineras av de 
ungerka csikós (hästskötares) skicklighet. 
En kort tur med häst och vagn visar oss 
omgivningen. På en bondgård får vi en 
gastronomisk upplevelse för både öga och 
mage. Ägaren Attila tillagar traktens rätter 
av lokala råvaror och därtill serveras lokala 
viner och snaps från granngården.

SZENTANDRE
Den pittoreska konstnärsbyn från 
1700-talet är ett omtyckt utflyktsmål,  känt 
för sina många konstnärsgallerier.

Denes Szász

FAKTA
PRIS:  8 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  22/4 & 9/9
I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 2 middagar varav en med båtfärd (M)
• Besök på Pusztan med hästuppvisning
• Besök & bussresor enligt program

TILLÄGG: Enkelrum:  2000 kr
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Oförglömliga Belgrad

Resan är kryddad med kultur, traditionella maträtter, viner och musik. Vi pratar om Serbiens 
kamp för självständighet från Osmanerna, Tito, Storserbiens drömmar till Milošević tiden. 
Vår lokala svensktalande reseledare och guide Jelena Stankovic, förmedlar sitt lands kultur 
på ett mycket uppskattat sätt.

BELGRAD
Belgrad är en av Europas äldsta städer, den 
kallas också för lilla New York. En intressant 
panorama rundtur med lokalguide ger oss 
en djupare inblick och vi ser bl a Nya Belgrad, 
Arena, Gazela bron, Ada bron, ”Blommornas 
hus” och Titos begravningsplats, Kale-
megdan borgen & Belgrads gamla stad. 
Middag i den berömda Skadarlija med 
traditionell musik. 

NOVI SAD
Novi Sad är Serbiens näst största stad och 
en gång serbernas kulturhuvudstad. Den 
omtalade Petrovaradin-borgen erbjuder 
en fantastisk utsikt. Familjen Živanović 
välkomnar oss till deras biodlingsmuseum 
där vi får prova det lokala Bermetvinet. 

OPLENAC - SERBISKA KUNGAFAMILJEN
Heldagsutflykt till Oplenac där vi besöker St. 
Georg kyrkan som också är kungafamiljen 
Karađorđević mausoleum. Här besöker vi 
ett mikrobryggeri för ölprovning.

 

FAKTA
PRIS:  7 850 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR
AVRESOR: 28/4
I PRISET INGÅR:
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r 
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 2 middagar
• Vinprovning & ölprovning
• Svensktalande reseledare
• Besök enligt program

TILLÄGG:  
Enkelrum: 1000  kr  

Jelena Stankovic

”Jelena var enastående som guide, positiv, en-
gagerad och mycket serviceinriktad. Tack vare 
hennes stora kunskap lärde vi oss mycket om 
Belgrad. En resa över förväntan.”Elisabeth
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Amsterdam - med Keukenhof & Volendam

AMSTERDAM
Mysiga Amsterdam med sina kanaler lär vi 
oss mer om under en guidad stadsrundtur 
med buss, där vi ser många av stadens 
sevärdheter. Vi gör en båttur och får 
uppleva den holländska huvudstaden från 
stadens kanaler, som till en del ersatt det 
traditionella gatunätet. 

KEUKENHOF
Blomsterparken Keukenhof,  bjuder på 
en skönhetsupplevelse utan motstycke. 
I parken kan vi i lugn och ro beundra alla 
blommor och vackra blomsterarrangemang.  

HAAG & DELFT
Heldagstur till den pittoreska porslinsstaden 

Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten med växter i överflöd, tulpaner, hya-
cinter och andra vårväxter. Vi ser den vackra blomsterparken Keukenhof som bjuder in till 
blomsterfest. Vi bor centralt i Amsterdam, känd som kanalernas, konstskatternas och dia-
manternas stad. Vår reseledare Jöran Nielsen förmedlar Hollands kultur på omtyckt sätt.

Delft, Den Haag och badorten 
Scheveningen. Delft är känt för sitt porslin 
som vi ser mer av vid ett fabriksbesök. I Haag 
ser vi världens största panoramamålning 
”Panorama Mesdag” som visar hur badorten 
Scheveningen såg ut år 1880.  I slutet av 
1800-talet var Scheveningen platsen där 
kungligheter, adel och rika roade sig och 
badade under säsongen. Kurhuis från 1885 
anses än i dag vara ett av Europas finaste 
lyxhotell. Idag har badorten nästan vuxit 
ihop med Den Haag. 

VOLENDAM
Ett litet fiskeläge känt för sin tillverkning av 
ost och träskor. Vi besöker en ostbonde och 
smakar den berömda holländska osten. 

Jöran NielsenFAKTA 
PRIS: 10 450 KR
RESLÄNGD: 4 DAGAR
AVRESA: 9/4
I PRISET IGÅR:
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Amsterdam t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 måltider
• Stadsrundtur & Kanalkryssning
• Besök i Volendam
• Entré till Keukenhof
• Besök & bussresor enligt program

TILLÄGG:  
Enkelrum: 2 500 kr
Utfärd till Delft & Haag: 750 kr

Jöran Nielsen
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Dublin & Belfast 
 - till jul med julmarknad 

DUBLIN
Dublin, republiken Eires huvudstad, är en 
livlig stad med rikt musik- och kulturliv. Under 
vår panoramatur besöker vi både den norra 
och södra sidan av floden Liffey. På den 
norra sidan finns imponerande monument 
och byggnader samt paradgatan O´Connell 
street. På den södra sidan ser vi platser som 
Grafton street och vi besöker St Patrick´s 
katedralen. Efter en gemensam lunch kan du 
besöka Trinity College och se Book of Kells (en 
av Irlands mest berömda religösa klenoder). 
Eller besök museet Old Jameson Distillery för 
att få provsmaka och veta historien om detta 
legendariska destilleri. 

BELFAST
Belfast, Nordirlands nyuppväckta huvudstad  
är verkligen värd ett besök. Staden har levt 
upp och erbjuder ett trevligt kvällsliv.  I det nya 
utställningscentrat som visar historien om 
Titanic får vi en inblick i stadens dramatiska 
historia. Under en stadsrundtur får vi se 
sevärdheter som Queens University, City 
Hall, Belfasts lutande torn, väggmålningarna 
som har sin egen historia att förtälja om 
”the troubles”. Det finns även egen tid att 
utforska staden. Vi besöker berömda Crown 
Liquor Salon. Efter två nätter i Belfast  reser 
vi mot Dublin och på vägen gör vi ett stopp 
i Boynedalen för lunch och besök på denna 
historiska plats. 

WAWEL OCH POLSK MIDDAG
Tillsammans med vår svensktalande lokal-
guide får vi uppleva Gamla Stan, en verklig 
sevärdhet i sig. En guidad stadsrundtur till 
fots tar oss på upptäcktsfärd till den välkända 
Grodzkagatan och till hjärtat av Gamla Stan. 
Vi besöker det magnifika slottet varifrån 
polska kungar regerade och katedralen på 
Wawelkullen. Rundturen avslutas vid stora 
torget i Gamla Stan. En kväll träffas vi på 
restaurang i Gamla Stan för en polsk afton där 
vi får prova traditionella polska maträtter och 
lyssna till folkmusik. 

KAZIMIERZ & JUDISK AFTON
En guidad rundtur i stadsdelen Kazimierz, där 
stadens judiska befolkning har bott i över 500 
år. Området var med i ett antal scener i filmen 
Schindlers List. Middag med underhållning. 
på judisk restaurang 

UTFÄRDER:
Wieliczka saltgruva, ett av de första tolv 
världsarven på UNESCO:s världsarvlista.
En utfärd upp i de vackra Tatrabergen till 
Zakopane. På julmarknadsresan erbjuds en 
frivillig utfärd till Auschwitz.

Krakow - Polens vackraste stad

FAKTA

PRIS FR:  5 950 kr
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESOR:  10/12 , 8/4, 9/9
I PRISET INGÅR:
• Flyg Arlanda - Krakow t/r
• Svensktalande reseledare
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 måltider varav 2 med underhållning
• Rundtur till fots i Krakow inkl. 
  Mariakyrkan,  Wawel slott & kyrka
• Guidad rundtur i judiska kvarteren
• Besök och bussresor enligt program

TILLÄGG:
Enkelrum fr: 800 kr
Avresa apr & sep: 500 kr 
Utfärd Saltgruvorna: 500 kr
Utfärd Auschwitz: 650 kr inkl lunch

Jöran Nielsen 

Upplev Irlands två huvudstäder, irländsk musik, mat och dryck samt en orörd natur. Vår re-
seledare Jöran Nielsen är en erfaren irlandsguide som levandegör Irlands historia och kul-
tur. På vår adventsresa besöker vi Belfast årliga julmarknad vid det vackra rådhuset samt 
Dublins omtyckta marknadsgator. 

Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, 
gotiska torn och slott. Kärleken till musik, poesi och teater har gjort Krakow till Polens kul-
turhuvudstad. Julmarknaden på Europas största torg och de vackra julkrubborna är en 
upplevelse. Vår ciceron Einar Szpiro kan verkligen sitt Krakow.

Einar Szpiro 
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FAKTA

PRIS FR: 9 450 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR
AVRESA: 1/12 & 27/8 
I PRISET INGÅR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Belfast 2 nätter,  Dublin 2 nätter
• 2 middagar
• Stadsrundturer i Dublin & Belfast
• Entré på Titanicmuseet
• Entré Battle of the Boyne museum
• Buss enligt program
• Avresa 27/8 inkl Belfast Tattoo

TILLÄGG
Enkelrum: 1 450 kr
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FAKTA
PRIS:  13 450 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR
AVRESOR: 11/5 & 25/10
I PRISET INGÅR
• Svensk  reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-Ischia t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher 
• 7 middagar 
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsmask på Hotellets Spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandringar; Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 1100 kr
Dryckespaket Ischia 6 dgr: 500 kr
(vin/vatten till middag & 2 expresso/dag)

Må Bra Resa till Italien 
 - Ischia med termalbad, vandring & Neapel Anna Rudh Meo

TERMAL HOTELL - SAN FRANSESCO
Vårt termalhotell är vackert beläget, det 
drivs som ett familjehotell med fokus på lo-
kalodlade råvaror och god mat. Hotellet har 
ett spa med flera termalbassänger.

VANDRING & LA MORTELLA
Promenad till Dan Francescostranden för 
en god lunch. Den vackra botaniska träd-
gården La Mortella är ett mycket omtyckt 
och väl värt ett besök. Samma dag gör vi 
en lättare vandring på Zaro-halvön, förbi La 
Colombaia Viscontis villa. Den kände film-
regissören hade ett sommarhus på Ischia. 
Dagen avslutas med ett besök i den lilla 
staden Lacco Ameno.

ÖRUNDTUR & VINPROVNING
Anna visar sin ö under en rundtur där vi be-
söker Ischia stad med Ischia ponte och en 
guidad rundtur med besök i den mäktiga 
borgen - Castello Aragonese, ett fort som 
ligger ute på en halvö och uppfördes på 
1300-talet. Vi besöker en av Annas vänner 
som har en familjeägd vingård i Fontana för 
provsmakning av vin och lokala specialite-
ter.

TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och erbjuder under-
bara termalbad. Vi besöker ett av baden-
vackert beläget invid havet. Här finns en 
vattenpark av termalbad; stora och små 
bassänger med olika temperaturer. 

VIN & VANDRING PIANO LIGUORI
En vandring i kuperad mark med fantastisk 
utsikt till den övergivna byn Piano Liguori. 
Här äter vi lunch för att sedan prova öns 
bästa viner hos familjen Mazzellas lilla vin-
kantina.

MARONISTRANDEN
En uppfriskande promenad på Marontist-
randen, där sanden på vissa ställen är varm 
på grund av de varma källorna. Vi får upple-
va närvaron av Ischias vulkaniska  ursprung. 
Lunch på någon av mysiga krogarna och vi 
åker taxibåt till byn Sant Ángelo.

BELLA NAPOLI
Vår sista natt bor vi i mytomspunna Neapel, 
pizzans födelsestad. Anna visar oss stadens 
sevärdheter. Vi ser miljöer som inspirerade 
Elena Ferrante att skriva böckerna om Ele-
na and Lila. Vi avslutar vår vecka som sig 
bör i Neapel med en klassisk pizza.

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och lättare 
vandringar. På vulkanön Ischia, strax norr om Capri gör vi som italienarna och tar in på ett 
termalbadhotell och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna Rudh 
Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktig njutningsresa. Anna, som är en er-
faren vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.

Dagarna fylls med vandringar längs havet eller mot vulkanens topp, bad i varma källor, 
besök hos vinmakare och rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt 
grön oas.  Här växer pinjer, ekar, ädelkastanjer och ginst. Utvilade och avkopplade åker vi 
som avslutning till Elena Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.
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Följ med och upplev mitt älskade Toscana. Under ett antal år bodde jag och min lilla familj 
i en bergsby, och jag återvänder flera gånger per år till min by Gavorrano. Under en vecka 
kommer du att få upptäcka den mer okända delen av Toscana, Maremma. Jag tar med dig 
till mina vänners vingårdar och restauranger. En av dagarna kommer vi att lära känna Si-
ena med dess tusenåriga historia. En kväll avnjuter vi en marremansk avsmakningsmeny 
på Trattoria da Ghigo. Ghigo och hans familj är Ghittas nära vänner.

toscana 
 - Gastro & kultur med Toscanakännaren Birgitta

FOLLONICA
Byn Follonica välkomnar oss, här skall vi bo 
på hotell Ausonia. Chiara, är tredje genera-
tionen som driver detta familjehotell. Hotel-
let ligger 50 m från havet och strandprom-
enaden. 

VINPROVNING
På vingården Monte Solaio, hälsar vi på Da-
vide, Simona och vinmakaren Antonio. Un-
der en rundvandring i vinkällaren får vi veta 
mer om produktionen. Turen avslutas med 
provsmakning av deras viner och lokala 
specialiteter. 

ITALIENSK MIDDAG HOS GHIGOS
Ghittas gode vän Ghigo har en mycket upp-
skattad och väl besökt restaurang där vi äter  
en god trerättersmiddag.

KONST OCH KULINARISK TUR 
På en ostgård ser vi hur man producerar 
bl a mozzarella. Vi möter buffelkor och ser 
hur denna ekologiska gård fungerar samt 
smakar på ostar och gott vin. I den vackra 
byn Capalbio strosar vi runt bland gränder 
och njuter av utsikten. Niki De Saint Phalles 
berömda park med märkliga och färgglada 
skulpturer förundrar oss. Niki inspirerades 
av Barcelonas världsberömda konstnär 
Gaudì och tarotkortens figurer. 

MARKNAD 
För att riktigt uppleva Italien så är ett besök 
på den lokala marknaden ett måste. Varje 
fredag förmiddag är det marknad i Follon-
ica. Där hittar man allt från frukt och grön-
saker till verktyg, kläder, skor, husgeråd och 
andra bra-att-ha-saker. 

FAMILJEGÅRD
En resa ut på landsbygden för att avnjuta 
en lunch hos familjen Fantini. Restauran-
gen ligger mitt ibland vinrankor och har en 
underbar utsikt över det Toskanska lands-
kapet och havet.  

SIENA 
Denna helt fantastiska stad med en rik och 
spännande historia lär vi känna under en 
guidad rundtur. Bodil en otroligt underhål-
lande och kunnig svensk lokalguide visar 
sitt Sienna. Det finns också tid att själv gå 
runt och titta på alla sevärdheter.

VINPROVNING I BOLGHERI
Lite norr om Follonica ligger Bolgheri, ett av 
Toscanas välkända vindistrikt. Här besöker 
vi vingården Eucaliptus och vi möter Dario 
som driver den familjeägda gården. Han 
kommer guida oss igenom en vinprovning 
av fyra viner och till det serveras typisk tos-
kansk antipasto.
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Birgitta Olovsdotter

FAKTA
PRIS:  13 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESOR: 28/4 & 29/9
I PRISET INGÅR
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher 
•  2 lättare antipasto tallrik  
•  6 middagar varav 2 på restaurang 
•  2 vinprovningar, en med tilltugg 
•  Utfärd Siena heldag
•  Utfärd lokal vingård
•  Utfärd ostgård & Niki De Saint 
   Phalles
•  Utfärd marknad och familjegård
•  Rundtur Follonica
•  Utfärd Vingård Monte Salaio 
•  Reseledare Ghitta Olovsdotter

TILLÄGG
Enkelrum: 2 200 kr
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Vin & Vandring 
 - strövtåg i Kastilien med mat- och vinupplevelser

FAKTA

PRIS: 14 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA: 7/5 & 25/9
I PRISET INGÅR:
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
    Salamanca 3 nt , Sepúlveda 2 nt, Madrid 2 nt
•  5 luncher & 4 middagar
•  2 vinprovningar
•  Vandringar med guide
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Saluhallsbesök i Salamanca
•  Museum Zorninspirerade Sorolla
•  Tapasrunda i Salamanca
•  Reseledare och vandringsguide
•  Vandringsbeskrivningar & kartor

TILLÄGG:  Enkelrum: 1 500 kr  

 

Hans EguinoaVår reseledare Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare, är bosatt i norra 
Spanien. Han tar oss med på uppfriskande vandringar i lagom tempo i Kastiliens vackra na-
tur. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika mat- och vinupp-
levelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässansmuseum, beundrar romarnas 
akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid.

KASTILIEN & LEÓN
Ligger det egentligen någon sanning i be-
greppet “Världens bästa skinka” och lever 
verkligen tjurarna fritt på inlandets Dehesa? 
Upplev Salamanca, ett levande renässans-
museum, beundra romarnas akvedukt i 
Segovia och de vackra byarna Pedraza och 
La Alberca samt staden Madrid. 

MAT & LÄTTA VANDRINGAR
Vi vandrar flera vackra turer på mellan 7-8 
km med högst 100 m i nivåskillnad. Vi gör 
små stopp där vi avnjuter lamm, avsmak-
ningsmenyer och ibéricoskinka tillsammans 
med Spaniens nya fantastiska viner. 

ARRIBES DE DUERO 
Arribes är en vacker nationalpark vid Du-
eroflodens gräns till Portugal. Här har tiden 
stannat och vi förflyttar oss till svunna tider 
i lantliga Spanien. Vi besöker 2 bodegor, ett 
ysteri samt borgen i Fermoselle.

SIERRA DE FRANCIA & LA DEHESA
Vi gör besök i ett par av Spaniens vackraste 
byar. Där smakar vi specialiteter hos en lo-
kal producent som gör lufttorkad skinka 
av svarta ibéricogrisar. Detta avnjuts med 
viner från Sierra de Salamanca. 

SEGOVIA & PEDRAZA
Segovia bjuder på en panoramavy där vi 
ser akvedukten, katedralen samt den gam-
la borgen el Alcázar - inspirationen till Dis-
neys sagoslott. Efter en god lunch i Segovia  
vandrar vi till vattenfallet El Chorro i Nava-
fría och tar en kaffepaus i vackra Pedraza. 

SEPÚLVEDA 
En fin morgonvandring i kanyonen vid flo-
den Duratón med sitt rika fågelliv. En tradi-
tionell lunch serveras i Sepulveda.

MADRID
De kulturella sevärdheterna är oändliga.
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Solens Mat  - Mat & vin i Terracina

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storsla-
gen natur. Tillsammans med Johan, som tidigare bott i Italien i 17 år, gör vi dags-utflyk-
ter till olika småbyar på landsbygden. Där provsmakar vi lokalproducerade specialiteter 
såsom ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en liten exklusiv grupp och precis som i 
TV-serien Solens Mat får vi komma nära inpå och till och med in i köken. 

FAKTA - SolenS mAT

PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESOR: 1/5 & 11/9 
I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Arlanda-Rom t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  10 måltider inkl dryck
•  Besök till Cori med ricotta- & 
   skinkprovning
•  Besök Olivgård, San Felice 
•  Besök på Jupitertemplet med aperitif
•  Besök i restaurangkök med visning
•  Ost- och vinprovning 
•  Ostron- och musselprovning
•  Ett lektionstillfälle i Italienska
•  Reseledare

TILLÄGG: 
Enkelrum: 1 500 kr
Utfärd Ponza med lunch: ca €95

SPRÅK & MATLAGNING
Vi ges tillfälle att närma oss det italienska 
språket och Kocken Nazareno bjuder in oss 
i sitt kök och visar hur man lagar en trerät-
tersmiddag. 

MATMARKNAD, OST- & VINRESA
Vi strosar runt på den lokala matmarknad-
en, passerar fiskhandlarna på väg mot Vin-
cenzos ostronställe och restaurang. På de-
likatessaffären ”La Bottega di via Sarti” blir 
vi guidade på en Ost- och Vinresa genom 
Italien av ägaren Emanuele Coppola.

LEPINIBERGEN MED CORI
På utflykten till Lepinibergen möter vi Mau-
rizio Ricci som visar oss hur han kokar sin 
lufttorkade skinka i vin. En lokal herde 
demonstrerar hur man gör ricotta och pe-
corinoost. Vi får avsmaka detta och annat 
gott under en buffélunch.

FISK & SKALDJUR
En av resans höjdpunkter är middagen på 
”Hosteria del Vicoletto” här serveras fisk och 
skaldjur, en kombination av det bästa, god 
mat, gott vin och varmt bemötande.
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Stipe Milic Zlatko Papac

Med Hjärtat i Dalmatien
 -vin, mat & kultur i Kroatien
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Med bas i lilla Gradac, vid Adriatiska havet, kommer Zlatko Papac och Stipe Milic visa er 
sina favoriter längs Dalmatiens kust, i vackra Neretvadalen och charmiga Mostar. Stipe 
är född och uppvuxen i Sverige, men flyttade till Kroatien 1993. I dag äger han det flerfal-
digt belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden i Gradac. Stipe och 
Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsammans har de skapat denna unika resa.

GRADAC
En historisk liten ort invid Adriatiska havet med 
en trevlig strandpromenad. Byn inramas av 
klapperstenstränder och ett klart vatten.

DUBROVNIK
I Dubrovnik möts nytt och gammalt på ett 
naturligt sätt. Kyrkor, palats och befästningar i 
Dubrovniks gamla stad är väl bevarade och tar 
andan av besökarna med sin skönhet. 

VINARIJA GRABOVAC & IMOTSKI
Familjen Grabovac har de producerat vin i 200 
år och de har även tagit fram det första dal-
matinska mousserande vinet. En vinprovning 
med fyra viner och det mousserande vinet ger 
oss en smak av Dalmatien. I inlandet finner vi 
staden Imotski som domineras av sin medel-
tida borg och en vulkankratersjö.

HERCEGOVINA - MOSTAR & POCITELJ
En dag med vacker natur, historia, mat och vin 
i Hercegovina. En båttur i naturparken Hutovo 
Blato är en naturupplevelse. Den, lilla medel-
tida staden Pocitelj, med sin orientaliskinspi-
rerade arkitektur fascinerar oss. Gamla staden 
i Mostar välkomnar med sina kullerstensgator 
och sin berömda bro - Stari Most. En god lunch 
med utsikt över bron serveras och vi avslutar 
med en traditionell middag på restaurangen 
Udovine, där vi provar husets viner och ser när 
man bakar bröd på traditionellt vis. 

NERETVADELTAT
Stipe visar oss det spännande Neretvadeltat. 
Romarna anlade här 200 år f.Kr staden Na-
rona. 800 år senare angreps den, förstördes 
och glömdes. I slutet av 1800-talet återupp-
täcktes staden och grävdes ut. Vi besöker bl 
a Naronas arkeologiska museum och gör en 
båttur på deltats kanaler bland stora manda-
rinodlingar. En för området traditionell fisk-
gryta serveras till lunch.

PODACA
I byn Podaca lär vi oss mer om oliver. Allt från 
odling till skörd. Vi avslutar med att provsmaka 
olivoljor och olika dalmatiska delikatesser. På 
kvällen väntar en lite annorlunda överraskning 
a la Dalmatien

SLOW-FOOD-MIDDAG
En ”slow-food-gala-middag” traditionellt till-
lagad med enbart regionala råvaror. Sju rätter 
med det bästa som huset och regionen kan 
erbjuda och varje rätt ackompanjeras av olika 
viner och sång.

FRILUFTSDAG & MUSIK
En vandring (ca 5 km) mot naturparken Bio-
kovo ger oss mer kunskap om djur, blommor 
och växter i omgivningarna. Vandringen av-
slutas med lättare picknick på en av de finaste 
utsiktsplatserna i området. 

FAKTA
PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  28/4 & 13/10
I PRISET INGÅR
•  Svensktalande reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Transfer flygplats-hotell i Kroatien t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L)
•  7 middagar (M)
•  2 vinprovningar
•  Grappaprovning
•  Guidad rundtur Dubrovnik
•  Heldagsutfärd Bosnien - Hercegovina
•  Halvdagstur Båttur i Neretvadeltat
•  Alla transporter enligt program
•  Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum:  1 800 kr

TILLVAL
Utfärd Split & Trogir inkl lunch: € 65 pp
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Jokkmokks vintermarknad 
 -ett möte med vår samiska kultur och Ishotellet

JOKKMOKKS 412:E VINTERMARKNAD
Vi besöker vintermarknaden, här finns 
mängder av varor såsom vacker sameslöjd i 
silver och tenn, renhorn, skinn, och renkorv. 
På Talvatissjön samlas olika vinteraktiviteter. 
Många är vackert klädda i färggranna särkar 
och till marknaden har man rest i över 400 
år. Missa inte renrajden, ett tillfälle att se hur 
man traditionellt reste till marknaden. Under 
marknadsdagarna finns många event och 
konserter. Årets tema är Arktisk gastronomi 
och det kommer finnas tillfällen på markna-
den till flera spännande matupplevelser. 

JUKKASJÄRVI,  ICEHOTEL & KIRUNA 
Varje vinter samlas konstnärer från hela värl-
den i den lilla byn Jukkasjärvi, 200 km norr 
om Polcirkeln, för att bygga konstprojektet 
som blivit känt som Ishotellet - Icehotel. År-
ligen byggs ett unikt hotell med ny interiör, 
individuellt designade konstsviter, isbar, is-
kyrka, en lyxsvit och en pelarsal. Här får vi en 
guidad visning och äter gemensam lunch. 
I Jukkasjärvi kyrka ser vi kyrkans färgglada 
altartavla skulpterad av Bror Hjorth. Kiruna 
staden man flyttar har en intressant historia 
som vi stiftar bekantskap under vår rundtur. 

GAMMELSTAD KyRBy I LULEÅ
En traditionell kyrkby med stall och kyrkbo-
dar, här serveras på middag Kaptensgården.
 

Catharina FalkengårdLandet ovan den magiska Polcirkeln är förtrollande. En resa för alla sinnen, där vi lå-
ter oss smaka på mat tillagad av de goda lokala råvarorna samt får ett oförglömligt 
möte med Helena, renskötare och same. Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta 
marknadsplatser, med traditioner sedan medeltiden och Jokkmokks vintermarknad är 
en obruten tradition sedan 400 år. Vi flyger till Luleå och bor centralt på Hotell Jokkmokk. 

FAKTA
PRIS: 9 950 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  3 /2
I PRISET INGÅR
•  Flyg Arlanda-Luleå t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  Reseledare från ReseSkaparna
•  Lokalguide i Lappland
•  1 lunch 
•  3 middagar, en med underhållning
•  Lättare måltid hos Helena Länta 
•  Alla besök enligt program
•  Guidning på Ice hotel
•  Visning av Jokkmokks Tenn
•  Visning av Ajtte Samemuseum

TILLÄGG
Enkelrum: 1 200 kr

JOKKMOKKS TENN & AJTTE 
Hos Jokkmokks Tenn lever gammal hant-
verkstradition kvar. En intressant visning vi-
sar hur man skapar olika smycken och skålar.
Ájtte fjäll- och samemuseum är ett mycket 
uppskattat museum som ger oss nya insikter 
om fjället och samernas historia.

SAMEVISTE
Helena Läntas familj har en lång tradition 
som renskötare och under besöket får vi 
veta mer om den samiska historien, slöjden 
och dess betydelse samt hur det är att idag 
arbeta som renskötare. Vi besöker deras 
tältkåta där Helena berättar om sin familj 
och man kan ställa frågor, det kan bli en in-
tressanta pratstund. I kåtan serveras varm 
lingondricka, renskav och bröd. Ett trevligt 
möte och man kan prova att kasta lasso 
samt mata renarna. Helena berättar också 
om renarna och deras beteende.

LOKAL MAT
Vi äter en god marknadsbuffé bestående av 
lokalt producerad mat som vilt kött, bär och 
andra godsaker. Den andra middagen tilla-
gas av Marie som också bjuder in en lokal 
artist som underhåller på traditionellt vis.
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En speciellt framtagen resa av Stephanie Johannesson, erfaren reseledare som rest 
många gånger till Argentina. Här har hon satt samman den ultimata resan till Argen-
tina, där ni först får uppleva den pulserande kulturmetropolen Buenos Aires och sedan 
landsbygden, det äkta Argentina, där allt började med nybyggarna som byggde rancher 
ute på Pampan. Resan avslutas i den vilda regnskogen i Misiones där vi bor och får ett 
minnesfullt möte med Guarani indianerna samt får uppleva de mäktiga Iguazu fallen, 
ett av naturens riktiga underverk. Vi ser fallen både från den brasilianska och den argen-
tinska sidan. Välkomna till en upplevelsefull resa i Argentina.

Argentina
- från Buenos Aires till Pampans vidder & den mystiska regnskogen

BUENOS AIRES
En verklig kulturmetropol, även kallad “Syd-
amerikas Paris” med franska trädgårdar, 
härliga boulevarder och ett fantastiskt Ope-
rahus. Vi har förmånen att få besöka en helt 
unik bokhandel och Recoletakyrkogården 
där Evita ligger begravd - en stad i staden. 
Stadens norra kvarter heter Palermo, och 
dess skatt är parkerna; den Botaniska träd-
gården, den Japanska trädgården och Ro-
sedal med alla sina vackra rosor som ger en 
söt, tung blomdoft. Här finns stadens po-
loarenor, hästkapplöpningsbanor och Zoo. 
MALBA, museet för Latinamerikansk konst 
är också ett intressant besök. 

LA BOCA, SAN TELMO & EVITA
La Boca och San Telmo, stadens historiska 
kvarter är fascinerande arbetarkvarter dit 
många av de italienska immigranterna flyt-
tade. På Plaza de Mayo kan man känna his-
toriens vingslag. Vår lunch äter vi på Evitas 
Museum, ett residens där Evita inhyste fat-
tiga och utsatta kvinnor och där får vi lära 
känna Evita bättre. 

TANGOKVÄLL
Ett oförglömligt besök på La Ventana, ett 
känt tangohus med danslektion, show och 
middag. Ta chansen - prova på tango.

PAMPAN
Den milsvida Pampan ger oss en känsla av 
oändlighet, på ranschen vi besöker från ko-
lonialtiden får vi rida eller åka vagn på pam-
pan. En utsökt lantlunch med grillat omta-
lat argentinskt kött, hemlagat bröd och 
efterrätt. Los Gauchos visar oss sina konster 
på hästryggen och tävlar sinsemellan. 

LA CANTERA JUNGLE LODGE
På en naturlodge med pool, vid kanten av 
den tropiska regnskogen bor vi fyra nätter. 

FAKTA
PRIS:  34 450 KR
RESLÄNGD:  11 DAGAR
AVRESA:  28/1 &  20/10
I PRISET INGÅR
•  Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda-Buenos Aires via 
   London & Sao Paulo 
•  Flyg Iguazu - Arlanda via 
   Sao Paulo och Frankfurt
•  Flyg Buenos Aires - Iguazu
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher & 7 middagar 
•  Tangoshow med danslektion
•  Utfärd till Pampan med ridning/ 
   vagntur och uppvisning
•  Matlagningstillfälle
•  Entré Evitas museum &  
   nationalparker
•  Alla transporter på resmålet
•  Stadsrundturer & besök enl program

TILLÄGG
Enkelrum: 3 990 kr
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IGUAZU, REGNSKOGEN
Efter en 2 timmars flygresa till Puerto de 
Iguazu, landar vi i Misiones berömda röda 
jord mitt i den subtropiska regnskogens 
täta päls. En promenad rakt in i regnskogen 
tar oss till ett möte med Guarani-indianer, 
de berättar om flora och fauna samt tar 
oss på en vandring i regnskogen. De lever 
i hyddor, gör sina egna mediciner av växter 
och jagar med egna redskap. 

IGUAZUFALLEN
En dag upplever vi Iguazufallen på den bra-
silianska sidan och en annan dag från den 
argentinska sidan. Det är inte ett vattenfall 
utan närmare trehundra fall i ett fyra kilo-
meter långt system med en vattenvolym 
tio gånger Niagarafallets i USA. Dånet från 
fallen kan höras på flera mils avstånd. Det är 
ett av Sydamerikas mäktigaste naturfeno-
men och självklart ett av UNESCOs natur-
världsarv. Större delen av fallen ligger i Ar-
gentina, men ses bäst från den brasilianska 
sidan. I regnskogen stöter vi på coatin, den 
latinamerikanska näsbjörnen och under ett 
besök i en spektakulär fågelpark möter vi 
stora, öppna burar med aror, gojor, tukaner 
och andra tropiska fåglar.

NATUREN - VILODAG
En heldag för avslappning vid poolen, 
smält alla intrycken från resan och lyssna 
på regnskogens egen konsert. 

MATLAGNING & MAT
Stephanie har valt ut olika restauranger un-
der resan för att ge den ultimata matupple-
velsen och få prova på olika rätter. Vi kom-
mer även att laga en argentinsk maträtt. En 
kväll äter vi italienskt, som “los porteños”, 
Buenos - airesborna brukar göra. 

Stephanie Johannesson
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Siciliens förlovade land
 - en mat, vin och kulturupplevelse
Sicilien är den största ön i Europa, men ibland har man känslan av att den är ett land för sig 
– så olik fastlandet Italien. Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gast-
ronomi och magnifika trädgårdar och parker. Vår resa ger många intryck och man kan inte 
undgå att bli bedårad av denna ö som har besjungits och diktats om sedan urminnes tider. 
Vi i Naxxos 4 nätter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. Vår reseledare Johan 
Berg har bott i Italien i 17 år och kan Sicilien väl.

Johan Berg

FAKTA
PRIS:  13 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  13/4 & 19/10
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda - Catania t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher  
•  5 middagar 
•  Vinprovning
•  Utfärd till Taormina & Castelmola
•  Utfärd till Savoca
•  Utfärd till Etna och vingård
•  Utfärd till Syrakusa
•  Utfärd till lokal gård
•  Besök & entréer enligt program 

TILLÄGG
Enkelrum: 2 200 kr
Modica & Ragusa med lunch: 590 kr

CATANIA
Östra Siciliens storstad bjuder på intressant 
historia och under en rundtur av Catania 
ser vi Svarta Barockkatedralen och stadens 
livliga gator.

TAORMINA & CASTELMOLA
Den lilla byn Castelmola, är en stillsam by 
som bjuder på fina restauranger, barer och 
framförallt en bedårande utsikt. Här vand-
rar vi i kulturella fotspår: i Bamses. Castel-
mola är helt enkelt förebilden för Höga 
Berget där Bamses farmor bor. Taormina en 
pittoresk stad, byggd på en terrass mellan 
berg och hav med strålande utsikt över det 
blåa Medelhavet. Här ser vi den grekiska 
teatern som är den näst största av de an-
tika teatrarna på Sicilien. Middag på lokal 
restaurang i Taormina. 

SAVOCA 
Utfärd till bergsbyn Savoca strax norr om 
Taormina. Här spelades den sicilianska 
delen av Gudfadern in, Savoca fick i fil-
men vara Don Vitos hemstad Corleone. På 
slingrande serpentinvägar tar vi oss till Bar 
Vitelli. Det var här som Michael Corleone 
(Al Pacino) i ”Gudfadern I” ber den bistre 
värden Vitelli om att få gifta sig med hans 
dotter Apollonia. 

ETNA
Etna – Europas ”gigant” vad gäller vulkaner 
är Europas högsta aktiva vulkan och ligger 
2000 m.ö.h. Härifrån får vi en vacker vy över 
Etnas sluttningar. . Här odlas Nerello Mas-
calese, planterad på vulkanens sluttningar 
i den svarta lavajorden. Vi intar lunch och 
vinprovning på vingården Tenuta Murgo. 

SYRAKUSA
Vi bor i Syracusa 3 nätter. Under en intres-
sant rundtur ser vi Sankta Lucias hemstad, 
vackert belägen på en klippig halvö. Här 
levde och verkade många historiska per-
sonligheter som Dionysos och Platon. Den 
grekiske uppfinnaren och matematikern 
Arkimedes lär ha utropat sitt berömda Eur-
eka här. I det arkeologiska området Neapo-
lis får vi en guidad tur där vi ser den gre-
kiska amfiteatern uthuggen i berget. Den 
gamla stadsdelen och ön Ortigia med sina 
labyrintliknande gator och charmiga hamn 
där färgglada fiskebåtar ligger förtöjda är 
också ett intressant besök. Vi ser stadens 
katedral, byggd i barockstil. 

LOKAL GÅRD - AGRITURISMO
En trevlig avslutning på vår vecka på Sici-
lien blir en god lokal middag. Johan tar oss 
med till sina vänner på en lokal gård, där vi 
får smaka på sicilianska specialiteter och 
lokalt vin.

MODICA & RAGUSA - TILLVAL
Inspektör Montalbanos Ragusa är känt från 
tv-serien med samma namn och är en av 
de mest pittoreska sicilianska barockstä-
derna. Förutom dess intressanta historia är 
regionen även känd för sin produktion av 
chocklad och än i dag följer man de antika 
recepten.  Vi besöker katedralen i Ragusa 
med Gagliardi’s mästerverk skulpturen av 
S:t Göran och draken och äter lunch på en 
lokal trattoria där vi får prova Modicas be-
römda choklader
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En unik resa där vi bor invid havet både på Gozo i lilla Xlendi Bay och på Malta i den forna 
fiskebyn St Julians. Maltas lillasyster Gozo är verkligen en orörd pärla. Här råder ett lantligt 
lugnt tempo, med små byar. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renäs-
sanskatedraler och barockpalats. Tillsammans med Fredrik Hammenborn, Maltabo sedan 
år 2000, upplever vi härlig gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia. Han tar 
er med er till sina favoritplatser och restauranger. Ingen kan visa er Malta på ett bättre sätt! 

FAKTA
PRIS:  12 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  29/3 & 7/10
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare och guide
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer t/r hotell på Gozo & Malta
• Del i dubbelrum med frukost (F)
   Malta 5 nätter, Gozo 2 nätter
• 3 luncher med vin (L)
• 4 middagar varav 2 med vin (M)
• Rundtur på Gozo
• Långfredagsprocession (påskresa)
• Utfärd Valletta
• Utfärd Birgu
• Vandring & besök Mosta
• Alla besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum:    2 300 kr
Utfärd Södra Malta inkl. lunch: € 55
Utfärd Mdina inkl. middag & 
vinprovning € 55
Utfärder bokas och betalas på plats i €.

GOZO MED TA`FRENCE
Vi bor två nätter på Gozo, Maltas lillasyster, 
en lugnare och grönare ö som präglas av 
lantbruket och fisket. En färjetur tar oss till 
Gozo, där vi ska bo invid havet i den lilla byn 
Marsalforn. Här finns ett trevligt promenad-
stråk utefter havet. Under våra två dagar på 
Gozo kommer vi se Ġgantija-templen som 
är äldre än pyramiderna, de vackra klipp-
formationerna invid Blå fönstret samt hu-
vudorten Rabat med dess Citadel. En höjd-
punkt är en middag på omtyckta Ta Frenc, 
en restaurang som Malteserna kommer till 
Gozo när de vill fira något speciellt.

MALTA - ST JULIANS
Vi bor centralt på hotell Cavalieri i St Julians 
invid havet 5 nätter, härifrån gör vi flera ut-
färder. Hotellet är beläget invid havet och 
alla rum har balkong med utsikt över havet. 
Här finns inom- och utomhuspool. Strand-
promenaden på 7 km erbjuder fina vyer.

VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden Val-
letta. Staden byggdes av Johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här kan man känna 
historiens vingslag och vi lever oss in i rid-
dartiden när vi besöker St Johns katedralen 
samt det intressanta bildspelet Malta Expe-
rience. 

Fredrik Hammenborn

Historiska Malta & Gozo
 - fira påsk på Malta eller förläng sommaren

”Jag har rest mycket. Jag har aldrig tidigare mött en sådan begåvning som Fredrik på 
Malta. Han är toppen.” 
     Vänliga hälsningar Leif Walfridsson

MOSTA, VANDRING
På vår väg åter till Malta besöker vi Golden 
Bay, en vacker bukt med sandstrand och 
höga klippor. Här finns möjlighet att följa 
med på en lättare vandring eller koppla av 
på stranden. Mosta kyrkan har sin egen his-
toria som vi tar del av vid ett trevligt besök.

BIRGU MED MIDDAG
Halvdagstur till Birgu, en av de ”Tre städer-
na” som riddarna på 1500-talet först slog 
sig ner i. Vi vandrar längs de smala gatorna. 
Turen avslutas med en lättare middag på lo-
kal restaurang. 

MDINA, MIDDAG & 

VINPROVNING(TILLVAL)
På den lilla vingården Meridiana smakar vi 
det lokala vinet. Den gamla huvudstaden, 
Mdina, har anor sedan den arabiska tiden. 
Fredrik ger oss mer kunskap om dess histo-
ria. Vi avslutar turen med en finare middag 
på Bacchus, en av de restauranger som Mal-
teserna själva väljer vid festliga tillfällen.

SöDRA MALTA-TILLVAL
Utfärd till Blå Grottan samt Marsaxlokks 
marknad och sina färglada fiskebåtar. En 
god fisklunch i Marsascala med Qarnit till 
förrätt - Maltas goda specialité bläckfisk.

PÅSK PÅ MALTA
Att fira påsk på Malta är en upplevelse-den firas med stor traditionell fest, där malteserna 
samlas i kyrkor och på gator för att delta i firandet. På långfredagen är kyrkorna berövade sin 
traditionella dekorativa stil, istället är rött, som symboliserar Kristi blod, den dominerande 
färgen. Unikt för denna resa är att vi får uppleva firandet på Gozo och vi tar del av Långfre-
dagens procession i den lilla byn Xaghra på Gozo. 
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PÅSK PÅ MALLORCA
Vi får se och uppleva den dramatiska påskprocessionen i Palma och njuta av påskmässan 
i den spekatulära Katedralen. Vi besöker även en av de mindre mallorkinska byarna för att 
vara med om de lokala firandet. Vi smakar på mallorkinsk påskmat och godis.

FAKTA
PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  27/3, 17/4 & 9/10
AVRESA 12/5:  SINGELRESA
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 11 måltider varav 4 inkl vin/vatten
• Utfärd Palma 
• Utfärd marknad & vinprovning
• Utfärd Soller, Fornalutx & Valldemossa
• Utfärd kloster & olivprovning 
• Alla besök, transporter enligt program

TILLÄGG
Avresa: 27/3 1000 kr pp
(inkl. påskmiddag & procession) 
Avresa: 12/5 500 kr pp
Enkelrum: 1 600 kr 
Enkelrum med poolutsikt: 2 400 kr
Utsikt över poolen: 490 kr pp
Utfärd Vandring & Lluc, lunch: €55
Utfärd Sydvästra Mallorca, lunch: €69
Utfärder bokas och betalas på plats i €

Mallorca  
 - påskresa och nyhet singelresa i maj
En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till ett 
riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, 
nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av kultur och shopping. 
Vår lokala reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få 
visa och dela sina smultronställen med er. Han har också stor kunskap om den mallor-
kinska kulturen, dess invånare och traditioner.

CAN PASTILLA
Vi bor i Can Pastilla, en ort ca 15 min med 
buss från Palma med en underbar strand 
och promenad på 7 km. Hotellet är belä-
get nära stranden med trevlig trädgård och 
pool.  Gemensam välkomstmiddag.  

MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
Det är onsdag och marknad i staden, som 
under medeltiden var öns viktigaste han-
dels och marknadsplats. På marknaden 
finns allt från hantverk, skor, djur till mat 
och blommor. Hos vinproducenten Macia 
Batle i Santa María del Camí, får vi en rund-
tur och smakar på några viner. En lättare 
tapaslunch serveras i Santa Maria.  

PALMA
Vi ser vackra mysiga Palma under en gui-
dad stadsrundtur till fots i Palmas äldre 
delar. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren La 
Lonja för att sedan i sakta mak ta oss till den 
gotiska Katedralen La Seu, en imponerande 
byggnad med en rik historia och rötter i det 
sena 1200 talet. Vår stadspromenad går via 
smala vackra gränder och mysiga torg vil-
ket ger oss en liten inblick i det mallorkin-
ska vardagslivet. Vi avslutar med en god ta-
paslunch på den helt igenom mallorkinska 
krogen Celler sa Premsa. Middag. 

UTFÄRD  VALLDEMOSSA & SOLLER 
En  resa till det okända Mallorca genom 
den vackra bergskedjan Sierra de Tramun-
tana med dess små pittoreska byar till den 
omtalade mallorkinska byn Valldemossa. 
Byn blev ett namn på världskartan tack 
vare kompositören Frédéric Chopin. Vi be-
söker klostret Cartuja där Chopin bodde. 

En stillsam guidad promenad längs de kul-
lerstensbelagda gatorna. Vidare längs den 
norra kusten genom byn Deia till Fredrics 
hemby, den medeltida byn Fornalutx som 
för några år sedan fick pris som Spaniens 
vackraste by. Här serveras en traditionell 
mallorkinsk paellalunch. Den franskinspi-
rerade byn Sóller ligger vackert belägen, 
omgiven av citrus och olivodlingar.

KLOSTER & OLIVER
Vi beger oss till, den förmodligen, mest 
exklusiva, olivoljeproducenten på Mal-
lorca, Treurer för en guidad tur och en god 
provsmakning. Från klostret i Randa får vi 
en fantastisk utsikt och vi avslutar med en 
måltid på en av Fredric speciellt utvald res-
taurang.

UTFÄRD VANDRING - TILLVAL: 
LÄTTARE VANDRING & LLUC & LUNCH
En vandring i de vackra Tramutana bergen. 
Klostret är ett pilgrimsmål, dit många vand-
rar. Bergsformationerna i Lluc är de enda 
i sitt slag på Mallorca och detta gör vand-
ringen speciell, den går i en fantastisk och 
trolsk skog. Vandringen tar c:a 4 timmar 
med stopp och avlsutas med en god lunch.

UTFÄRD SyDöSTRA öN - TILLVAL:
DRAK GROTTOR & LUNCH
Idag tar Fredric med oss till sydöstra Mal-
lorca där vi besöker de berömda Drakgrot-
torna, fyra gigantiska underjordiska grottor 
vars tak, väggar och golv är täckta med 
underliga stenformationer. Lunch på herr-
gården Els Calderes med rötter i det sena 
1200 talet. Besök på Mallorcas pärlfabrik, 
Majorica. 

Fredric Cederlund 
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Norra Wales 
 - natursköna landskap mellan hav och berg

Irene och Olle Sangemark

LLANDUDNO
Vi bor i Llandudno och får en hel dag på 
”hemmaplan” att bekanta oss med om-
givningarna. Bland annat tar vi bergbanan 
till toppen av Great Orme och en kväll går 
vi på konsert med en lokal manskör i landet 
kallat ”the land of song”.

TELFORD AQUEDUCT & SNOWDEN
I Llangollen väntar en kanaltur som slutar 
på mäktiga Telford Aqueduct, 45 meter över 
marken. I Llanberis tar vi tåget till toppen av 
Mount Snowden, en naturupplevelse som 
kulminerar i en härlig utsikt.

CAERNARFON & PORTMEIRION 
Den mäktiga borgen Caernarfon Castle från 
1200-talet är värd ett besök. Vi ser osan-
nolika Portmeirion Village. Byn liknar inte 
något annat i hela världen och är ett måste 
när man är i Wales.

FAKTA
PRIS FR: 14 550 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESOR: 29/5, 22/8
I PRISET INGÅR:
• Flyg Arlanda–Manchester t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher, 6 middagar
• Konsert med manskör
• Bergbana till Great Orme
• Besök i koppargruva & skiffergruva
• Kanaltur Telford Aqueduct
• Tåg till toppen av Mount Snowden
• Besök Bodnant Garden
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG: Inget enkelrumstillägg. Be-
gränsat antal enkelrum tillgängliga.

GRUVA & TRÄDGÅRD 
Wales viktigaste näring under många år var 
kol- och skiffergruvorna, vi besöker skiffer-
gruvan Llechwedd Slate Covern och den 
viktorianska gruvbyn med skifferverkstad. 
I Bodnant Garden, en av Storbritanniens 
mest berömda trädgårdar, går vi runt och 
bara njuter av allsköns blomsterprakt i kon-
trast till det tidigare gruvbesöket.

ANGLESy 
I detta grevskap finns flera trevliga sevärd-
heter; Beaumaris med sin gamla domstol 
och fängelsemuséum. Llanfair PG, mer känd 
som ”Orten med världens längsta namn”.

CHESTER  
Storbritanniens äldsta stad med sin ståt-
liga katedral, korsvirkeshus, amfiteater och 
romerska lämningar. 

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga 
bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som erbjuder en lång 
välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga dagar med intressanta utflykter 
väntar. Irene och Olle Sangemark tar er med till sina smultronställen i Wales. Deras varma 
personligheter ger resan en extra trevlig känsla.

Irland - med Galway, Connemara & Dublin

FAKTA

PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD: 7 DAGAR
AVRESA: 17/9
I PRISET INGÅR:
•  Svenska reseledare
•  Flyg Arlanda-Dublin t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
   Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
•  2 lunch (L)
•  6 middagar -två med underhållning 
•  Besök whiskeydestilleri
•  Entré Guinness inkl 1 pint öl
•  Vallhundsuppvisning
•  Entré Powerscourt Garden
•  Alla besök enligt program

TILLÄGG:   Enkelrum: 2 400 kr
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En resa med allt från det livliga storstadslivet i Dublin i öster till det vilda Connemara i 
väster och Galway. Olle & Irene visar mellersta Irland, vi får se den karga östkusten med 
Cliffs of Moher och Irlands trädgård Wicklow.

GALWAy MED OMNEJD
Vi bor tre nätter i Galway och gör utfärder 
i närområdet. Bland annat åker vi ut i det 
vilda Connemara och besöker ett före detta 
kloster med en viktoriansk trädgård. Det 
blir vallhundsuppvisning hos en fåraherde 
och ett annorlunda besök på Dunguaire 
Castle, en medeltida bankett med tillhö-
rande underhållning. Söderut från Galway 
hittar vi Birgitta & Peter på Burren Smoke-
house där vi bjuds på deras prisbelönta lax. 
Cliffs of Moher, med sina 200 m höga klip-
por, står också på programmet.

DUBLIN
Bussrundtur I Dublin med besök i St 
Patrick´s Cathedral där Jonathan Swift var 

kyrkoherde på 1700-talet. Vi besöker sedan 
Guiness Storehouse och en kväll blir det 
traditionell Irländsk dans och musik med 
middag.

WICKLOW
En heldag tillbringas i ”Irlands trädgård”, 
County Wicklow, där vi njuter av härlig na-
tur och besöker Powerscourt Garden. 

WHISKEy & öL
Under resan besöker vi ett whiskeydestilleri 
med tillhörande museum där vi så klart får 
provsmaka denna ädla dryck. Det välkända 
Guinnessbryggeriet mitt i Dublin upptar 
flera kvarter med alla sina byggnader. Vi lär 
oss hur det mörka ölet produceras och av-
slutar med provsmakning.
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”Ett varmt tack till er suveräna guide Jöran Nielsen. Vi var med honom i Skottland och är jättenöj-
da. Han har en enormt stor kunskap om Skottlands historia och delade med sig av sina upplevelser 
under de många år han rest runt. Att han sedan bytte slips beroende på i vilket klanområde vi 
befann oss gjorde ju inte resan sämre. Vi ser framemot fler resor med Jöran.”
      Hälsningar Christina och Kjell Hamberg

Skottland med Skye & Tattoo
 - tillsammans med vår skottlandsexpert

Följ med till Skottland och upplev ön Skye med sin hänförande natur, ökända Loch Ness, 
besök på ett whiskydestilleri, slott, fårhundsuppvisning, huvudstaden Edinburgh och myck-
et mer tillsammans med vår skottlandsexpert Jöran Nielsen. Med sin charm och stora kun-
nande har han förmågan att förmedla landets historia på ett medryckande sätt. Vi avslutar 
vår resa med  en av världens mest spektakulära shower det världsberömda - Military Tattoo.  

GLASGOW
Vi bor en natt i trakten av Glasgow som är 
Skottlands största stad.

LOCH LOMOND, GLENCOE 
Loch Lomond, den största insjön i Stor-
britannien bjuder in till en fascinerande 
båttur. Området är inramat av ett vackert 
bergslandskap runt Ben Lomond. I lilla byn 
Inveraray gör vi ett längre stopp för lunch. 
En vacker färd längs sjöar, dalar och öde he-
dar till det undersköna bergspasset Glen-
coe, ”tårarnas dal” där familjen MacDonald 
blev utsatta för en hemsk massaker 1692. 

SKyE 
Vikingarna kallade denna ö Sky-öa på 
grund av att molnen låg så lågt över ön. 
Öns horisont domineras av the Cuillins - tre 
höga och mystiska bergstoppar. Vi gör en 
rundtur och hänförs av de underbara vy-
erna samt den lilla fiskestaden Portree. 

LOCH NESS, INVERNESS
En dag av myt och spänning. Vi stannar vid 
Skottlands mest fotograferade slott, Eilean 
Donan Castle (där spelades bl a Mio min 
Mio in), innan vi fortsätter mot Inverness 
längs Caledonska kanalen. Vi följer Loch 
Ness och gör ett uppehåll vid stranden för 
att hälsa på Nessie och kanske ta ett dopp. 
Svindlande att tänka sig att här står vi mitt 
i 500 miljoner års historia, naturens myste-
rier och legenden om sjöodjuret Nessie. 

SPEySIDE
Vi tillbringar en dag i Speyside, där vi be-
söker ett av traktens slott och gör en rund-
vandring. Generationer av konstälskare har 
bidragit till slottets samling av målningar, 
böcker och porslin. Rundvandring i slottet 

  

och dess vackra trädgård. Naturligtvis även 
ett besök på ett av de många whiskydestil-
lerierna, som området är känt för. När vi fått 
följa whiskyprocessen från korn till lagring 
i ekfat får vi också smaka den slutliga pro-
dukten. 

EDINBURGH
Mot Edinburgh! I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska bor-
dercollies. I lilla orten Kingussie, känd från 
”Karl för sin Kilt” görs uppehåll för lunch. I 
Edinburgh inleder vi med en stadsrundtur 
där vi ser den medeltida ”Old Town” och 
1800-talets georgianska ”New Town” samt 
Leith där det blir tillfälle till shopping och 
lunch. I den gamla delen ligger Royal Mile 
med möjlighet att besöka den ointagliga 
borgen, Edinburgh Castle, från 1300-talet, 
som vakar över staden från sin kulle. Slot-
tet är ett av de mest kända slotten i världen, 
där man förvarar de skotska kronjuvelerna 
och kröningsstenen. 

EDINBURGH & TATTOO
Sista kvällen i Edinburgh får vi tillsammans 
uppleva Military Tattoo, Vaktparadernas 
Vaktparad. Edinburgh Castle ramar in före-
ställningen och slottet kläs i vackra färgspel 
ackompanjerade av säckpipor, kiltar och 
andra musik- och dansframträdanden.

SKOTSK AFTON
En kväll erbjuds Skotsk afton - en minnes-
värd kväll med fyrarättersmiddag, dryck 
och medryckande föreställning med kända 
skotska sånger, danser och kiltar. Missa inte 
denna höjdpunkt! 

Jöran Nielsen: 
”Jag älskar verkligen "mina" resmål och vill 
visa dig landets höjdpunkter och de där pär-
lorna som gör resan till något alldeles extra. 
Och se till att just du trivs och mår bra.” 
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FAKTA

PRIS:                               15 950 KR 
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  12/8
I PRISET INGÅR
• Svensk/svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar 
• Stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Military Tattoo
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2 250 kr
Skotsk Afton: £70
Bokas på plats och betalas i £
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Kultur, djur, natur, historia och så mycket mer. Detta land, nästan tre gånger så stort som 
Sverige, är ett land fullt av kontraster. Sydafrika har tre huvudstäder, Pretoria, Kapstaden 
och Bloemfontein. Vår resa tar oss till Johannesburg, Kapstaden och Krugerparken där vi 
hoppas få möta ”the big five”.  Kapstaden, Sydafrikas näst största stad är känd som en av 
världens vackraste städer. Vi besöker Godahoppsudden, vindistriktet Stellenbosch samt 
Simons Town och Boulders beach med de små sydafrikanska pingvinerna. Vår guide Char-
lotta Kullman kan verkligen sitt Afrika och kommer ge oss många nya insikter och kunskap.

Sydafrika
 - med Krugerparken, Johannesberg och Kapstaden 

JOHANNESBURG & PRETORIA
Charlotta tar oss med till Pretoria med 
Voortrekker-monumentet där vi ser den 
största marmorfrisen i världen. Den illustre-
rar boernas utvandring från Kapområdet 
när britterna tog över makten och förbjöd 
slaveriet. Det var vid Church Square som de 
första byggnaderna uppfördes. Från reger-
ingsbyggnaden har vi utsikt över staden 
och där står en 9 meter hög Mandelastaty 
som restes några dagar efter hans död. 

DRAKENSBERG 
Vi följer en högplatå på ca 2 000 meter över 
havet och i en av de trevliga småstäderna 
stannar vi för lunch. Panoramarutten har 
fantastiska vyer över ravinen Blyde River 
Canyon. En promenad tar oss till ”Good’s 
window” med en storslagen utsikt. Fascine-
rande klippformationer och jättegrytor har 
skapats av virvlarna där två floder förenas.

KRUGERPARKEN SAFARI
En heldagssafariutflykt i Krugerparken star-
tar vid gryningen i öppna safarifordon då 
djuren är mest aktiva tidigt på morgonen. 
Krugerparken är lika stor som Schweiz och 
är den park i Afrika med störst artrikedom. 
Hoppas vi ser ”the Big 5” 

KAPSTADEN
Sydafrikas näst största stad välkomnar med 
ett behagligt klimat. Under en stadsrund-
tur lär vi känna staden.

KAPHALVöN, GODAHOPPSUDDEN
Längs vackra vägar med fantastisk utsikt 
reser vi runt Kaphalvön. Den lilla fiskebyn 
Hout Bay passar för ett stopp på vägen till 
Godahoppsudden, där floran och faunan 
bevarats precis som den såg ut år 1488 
när portugisiske sjöfararen Bartholomeu 
Dias rundade udden. Vi besöker både Go-

FAKTA
PRIS FR:  25 950 KR
RESLÄNGD:  11 DAGAR
AVRESA:  5/12 & 6/2
I PRISET INGÅR
• Svensk/svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Johannesburg, Johannes-
burg-Kapstaden, Kapstaden-Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  Johannesburg 1 nt, Krugerparken 3 nt,  
  Kapstaden 4 nt
• 7 luncher  
• 5 middagar
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur i Kapstaden & Pretoria
• Heldags safariutflykt i Krugerparken
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 5 700 kr
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dahoppsudden och Kapudden. Efter en 
välsmakande lunch med utsikt över False 
Bay åker vi till Simons Town och Boulders 
Beach för att hälsa på pingvinerna. Den 
sydafrikanska pingvinen är utrotningsho-
tad, men kolonin vi besöker har visat en po-
sitiv utveckling. I den botaniska trädgården 
Kirstenbosch, vid den östra sluttningen av 
Taffelberget finns flera arter av Sydafrikas 
nationalblomma protea. 

VINDISTRIKTET STELLENBOSCH
Dagsutflykt ut till vindistriktet. På vägen 
dit besöker vi ett biståndsprojekt i en kåk-
stad, där den svarta befolkningens kultur 
dominerar. Stellenbosch är en av Sydafrikas 
äldsta städer och dessutom ett känt vinom-
råde. I Stellenbosch finns inte mindre än 
350 vingårdar! Vi provar Pinotage, som är 
Sydafrikas egen druva med en speciell ka-
raktär. Lunch i en av de genuina gårdarna 
i Cape Dutch stil. Stellenbosch är en vacker 
småstad där vi också ser hembygdsmuseet 
och flera kulturminnesmärkta byggnader.

KAPSTADEN – FRI DAG
Egen dag för egna aktiviteter. Vi rekom-
menderar en tur ut till Robben Island, där 
Nelson Mandela satt fängslad under när-
mare två decennium. 

TAFFELBERGET
För den som vill ges möjlighet att åka upp 
till Taffelberget med linbana (väderbero-
ende, ingår ej). Vi andra tar en promenad 
på Signal Hill som också är en del av natio-
nalparken Taffelberget och som erbjuder 
en nästan lika fin utsikt. Vidare går turen till 
V&A Waterfront för en liten kryssningstur 
och lunch på en lokal restaurang. 
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Våra Bridgeledare och Bridgeresor 2018
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Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i realskolan. 1983, då han 
satt med i Sveriges Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlingsledar-
licens. 1992 startade han och fru Britt Köp En Sol BS.
År 2000 började vårt samarbete med Christer och vi har sedan dess 
genomfört ett 50-tal trevliga bridgeresor. Christer har varit aktiv 
inom förbundet och är ofta tävlingsledare vid distriktstävlingar.

Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980.  Han 
verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som 
tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Idag är han 
även distriktstävlingsledare för Stockholm och ansvarar för ut-
bildningen inom distriktet. Sedan 2013 är han anställd på BK St 
Erik med cirka 3 tävlingar i veckan. Kalle har varit bridgeledare på 
ett flertal bridgeresor och ser fram emot att ta er som är mindre 
rutinerade vidare i ert bridgespel.

MINDRE RUTINERADE - Trivselbridge
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till Malta och Mallorca. Resan är initierad av bridgeledare Kalle Persson från 
St Eriksbridgeklubb. Resan riktar sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa steg och förbättra sitt spel. Vi  kombine-
rar intressanta utflykter med seminarier i bridge. Vi går igenom områden som gruppen behöver och spelar därefter några brickor på temat. 
Ämnen som kan ingå är grundläggande budteori med budträning, Stenbergs 2 NT, kontrollbudgivning inkl essfråga och naturligtvis spel-
teknik och försvarsspel. Har gruppen önskemål om andra ämnen tar vi upp det också.

TÄVLINGSBRIDGE
På alla våra bridgeresor arrangeras tävlingsbridge, vilket innebär att medlemskap i Sveriges Bridgeförbund erfordras. Alla tävlingar rap-
porteras till förbundet och bronspoäng utdelas. Christer Cedergren arrangerar bridgespel tillsammans med sin fru Britt, de är ert värdpar. 
Om du reser singel garanteras du att alltid få spela bridge.

om vårA bridgereSor

• Minst 20 spelare.
• Bridge spelas varje dag som anpassas till 
   övriga aktiviteter.

Tävlingsbridge (Alla resor)
• Medlemsskap är obligatorisk, ange 
   medlemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om € 5 kr/speldag 
   till penningpriser. Betalas på plats till 
   er bridgeledare.
• Alla tävlingsresultat rapporteras till 
   förbundet

Mindre rutinerade (Malta & Mallorca)
• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.
• Trivselbridge kombinerat med seminarier.

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill spela tävlingsbridge och vi har numera också ett upplägg för dig som vill utveckla ditt 
bridgespel och spela trivselbridge. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med kultur och nya upplevelser och i våra resor ingår alltid flera 
utfärder. Varje år väljer vi några nya spännande resmål, samt behåller våra mest omtyckta destinationer som Malta och Mallorca. Våra 
lokala svenska guider ger oss inblick i sitt lands kultur. Denna kombination av kultur och bridge ger er nya berikande upplevelser och möten 
med likasinnande.

Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och alla tävlingar rapporteras till förbundet. Välkomna att kombinera ert intresse 
för bridge med nya kulturella upplevelser.

Bridgeresor kalendarium 2018
Teneriffa 13 dagar   23 jan - nyhet
Mallorca 10 dagar  7  mar 
Portugal - Porto & Curia 8 dagar  23 apr - nyhet
Dalmatien, Podgora 11 dgr  23 sep - nyhet
Malta & Gozo 13 dgr  5 Nov - 10-års jubileum

 www.reseskaparna.se/bridge eller ring för vårt bridgereseprogram.

Bridgeresor
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FAKTA - SolKuSTen

PRIS LÄGENHET FR:    11 950  KR
PRIS HOTELLS FR:  13 450 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR
AVRESOR: 14/12, 16/2, 7/11
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats - hotell t/r
• Del i hotellrum/lägenhet 21 nätter
• ReseSkaparnas representants tjänster
• Halvpension eller självhushåll*
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Välkomstmiddag på restaurang
• Besök på marknaden med Monica
• Utfärd med tapaslunch till Malaga
• Utfärd till Mijas Pueblo
• Utfärd till Ronda
• Avslutningsmiddag på restaurang

TILLÄGG:
Avresa 14/12:  Lgh 2 000 kr pp/ hotell 2500 kr 
Inkl: Jullunch och Nyårsmiddag m dryck
Hotellrum för eget bruk:          4 500 kr
Studiolägenhet eget bruk:      4 000 kr

FUENGIROLA
Kuststaden Fuengirola ligger 30 km från Marbella, 18 km från Torremolinos och det är 31 km 
till Malagas flygplats. Här råder ett subtropiskt medelhavsklimat med en medeltemperatur på 
18 grader. Det är en livlig stad med stort utbud både för turister och bofasta.  Det finns många 
butiker i centrum och på tisdagar finner man här Costa del Sols största loppmarknad. En trev-
lig strandpromenad på 8 km bjuder in till härliga promenader längs den långa sandstranden. 
Fuengirola ger dig det bästa av två världar – storstad och badort.

PRESENTATION AV ER VÄRDINNA
“Det är en dröm som går i uppfyllelse varje gång jag får möjlighet att introducera nya gäster till det 
underbara landet Spanien. Min passion har alltid varit mötet med nya människor och nya kulturer och 
jag har rest över hela världen men slutligen bestämt  mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!”.

UTFÄRDER
I resans pris ingår utfärder enligt nedan samt att Monica tar er med till marknaden. Utöver det 
kommer utfärder till Granada, Cordoba och Sevilla gå att boka på plats.

Långtidssemester i Spanien 

Monica Mozo

MALLORCA 
- i samarbete med Smart Senior
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Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett behag-
ligt klimat. Vi erbjuder hotell och lägenheter i Fuengirola, en omtyckt plats på solkusten vars 
milda vinter inbjuder till långtidssemester. I Andalusien finns mycket att se och göra; kultur, 
golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss och tåg eller så kan man 
hyra bil. Vår värdinna och reseledare på plats, Monica Mozo ordnar aktiviteter och utfärder 
samt tipsar om olika besöksmål och bra restauranger.

Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Vår 
representant på plats, Fredric Cederlund har bott på Mallorca i över 20 år. Han är er värd och 
guide på våra utfärder samt kommer ordna aktiviteter och vandringsturer för er som önskar. 
De långa inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön 
till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, 
belägen nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Fredric 
kan verkligen sin ö och han ser fram emot att visa sin ö och dela sina smultronställen med er.

FAKTA - mAllorcA

LÄGENHET: 11 490 KR
HOTELLRUM: 13 490 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR
AVRESOR 2018: 28/2, 30/10 

& 20/11
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med halvpension alt.
• Del i lägenhet med självhushåll
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• Utfärd marknad & vinprovning
• Utfärd Valldemossa & La Fiore
• Utfärd Havsvandring & shopping 
• Välkomstmöte & orienteringstur

TILLÄGG: Enkelrum: 3 600 kr
Lägenhet eget bruk:  4 600 kr

MIJAS PUEBLO
Utflykt till den vackra andalusiska byn Mijas 
Pueblo. En promenad genom de smala ga-
torna återspeglar livet i gamla dagar. 

RONDA
Är en av de äldsta och vackraste städerna i 
Spanien, belägen på 780 m höjd. Här går li-
vet sin gilla gång och man lever på traditio-
nellt andalusiskt sätt.

MALAGA
En promenad genom den gamla staden och det är som en resa genom århundradena. I ett 
av hörnhusen på Plaza de la Merced föddes konstnären Pablo Ruiz Picasso. Tapaslunch.

Fredric Cederlund
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Vulkanön Teneriffa bjuder på ett härligt klimat och vacker natur med ett va-
rierande landskap och ett subtropiskt klimat. På Teneriffa ligger den genom- 
snittliga dagstemperaturen på över 20 grader – året runt! Vulkanen Teide mitt på 
ön har skapat det spektakulära landskapet. 
Vi bor strax utanför staden på en av de många kullarna, med vidsträckt utsikt 
över Orotavadalen och havet samt Teides storslagna sluttningar. Vår reseledare 
Teddy Lundberg som tidigare bott på Teneriffa ordnar utflykter och andra aktivi-
teter under er vistelse samt tar er med på utfärder till Teide, La Laguna, det okän-
da nordvästra Teneriffa. Teddy som också är operasångare kommer att bjuda på 
lite musikaliska upplevelser under er resa.

PUERTO DE LA CRUZ
En äkta kanarisk stad med en gammal stadskärna med kullerstensgator, små, söta hus med 
omsorgsfullt arrangerade blommor utanför. I staden finns en liten fiskehamn och ett trev-
ligt torg, torget Plaza Charco. är stadens mötesplats för såväl öbor som turister, och här 
ligger många restauranger, barer och butiker. Du kommer närmare lokalbefolkningen och 
kan i lugn och ro upptäcka ett av Teneriffas mest natursköna områden. Slå dig ned och stu-
dera folklivet eller njut av någon kanarisk specialitet. Nära vårt hotell finns en svart sand-
strand. I Puerto kan man även bada i de stora berömda havsvatten bassängerna.

HOTELL - Hotel Diamante Suites & Hotell Concordia
El Diamante är beläget strax utanför Puerto de la Cruz på en liten kulle ovanför den vackert 
anlagda sandstranden Playa Jardín. Boendet på Diamante Suites är bekvämt i fina rymliga 
och fräscha tvårumssviter med separat sovrum och vardagsrum.  Hotell Concordia är ett 
utmärkt hotell, centralt beläget inne i staden, nära stranden och poolområdena.

Teddy Lundberg

FAKTA - 22 dAgAr

PRIS:  15 950 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR
AVRESOR 2018:  30/1, 4/11

&, 25/11
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda- Teneriffa  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i juniorsvit/dubbelrum & frukost 
• 21 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd La Laguna
• Utfärd Masca, Icod de Vinos
• Utfärd Teide 
• Promenad till Botaniska trädgården
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum:4 850 kr
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UTFÄRDER 
NORDVÄSTRA TENERIFFA:
Utflykt med mäktiga naturupplevelser till lite undangömda platser som Los Gigantes, Mas-
ca, Icod de los Vinos och Garachico, som begravdes i lava 1706.Vägen till Masca är verkligen 
ett äventyr, slingriga vägar tar oss genom mäktiga berg.

TEIDE
En utflykt till Europas näst högsta vulkan, Teide, som också är Spaniens högsta berg med 
sin höjd på 3 718 meter. Vulkanen ligger i nationalparken Teide som år 2007 blev tilldelad 
en plats på listan över världsnaturarv. Resan upp är imponerande och vi kommer verkligen 
att kunna uppleva de skiftande landskapen. 

LA LAGUNA
Vi besöker Teneriffas andra viktigaste stad med lokalbuss, – kulturstaden La Laguna. Staden 
var en gång huvudstad på Teneriffa, grundad för mer än 500 år sedan. Stadens arkitektur 
har gjort den till en av Unescos världsarvsstäder. 

FAKTA - 13 dAgAr

PRIS:  13 450 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA 2018:  23/1
I PRISET INGÅR
•  Flyg Arlanda- Teneriffa  t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i juniorsvit med frukost 12 nt (F)
•  12 middagar (M)
•  Utfärd Teide 
•  Utfärd Masca, Icod de Vinos
•  Utfärd smak- och marknadsdag
•  Svensktalande guide på utfärderna
•  Rundtur Puerto de la Cruz
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 4 400 kr

Teneriffa
- Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat
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ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB
Bastugatan 43, 118 25 STOCKHOLM
08-94 40 40      www.reseskaparna.se

APRIL 2018 forts
13 apr Sicilien 8 dgr
16 apr Sidenvägen
17 apr Mallorca 8 dgr
22 apr Budapest 5 dgr
23 apr Bridgeresa Portugal 8 dgr
25 apr Krakow 5 dgr
28 apr Toscana 8 dgr
28 apr Belgrad 5 dgr
28 apr Dalmatien 8 dgr

MAJ 2018
01 maj Solens mat 8 dgr
04 maj Bridgeresa Belgrad 10 dgr
11 maj Ischia må bra 8 dgr
12 maj Mallorca - SINGELRESA 8 dgr
29 maj Norra Wales 8 dgr

JUNI 2018
12 jun* Norges vackra fjordar 5 dgr
15 jun* Blomsterresa Mainau 6 dgr

JULI 2018
14 jul* Taubespelen Bohuslän 3 dgr
15 jul Savonlinna operafestival 6 dgr
16 jul* Tromsö & Sommerö 4 dgr
28 jul Savonlinna operafestival 5 dgr

AUGUSTI 2018
08 aug Dala Floda operafestival 2 dgr
11 aug Dala Floda operafestival 2 dgr
12 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
22 aug Norra Wales 8 dgr
27 aug Dublin & Belfast 5 dgr

SEPTEMBER 2018
08 sep* Amalfi 8 dgr
09 sep Krakow 5 dgr
09 sep Budapest 5 dgr
11 sep Solens mat 8 dgr
16 sep Lissabon 5 dgr
17 sep Mellersta Irland 8 dgr 
23 sep Bridge i Kroatien 11 dgr
25 sep Vin & vandring Kastilien 8 dgr
27 sep Kiev 4 dgr

OKTOBER 2018
07 okt Malta & Gozo 8 dgr
09 okt Mallorca 8 dgr
13 okt Dalmatien 8 dgr
19 okt Sicilien 8 dgr
20 okt Argentina 11 dgr
25 okt Ischia må-bra 8 dgr
30 okt Long Stay Mallorca 22 dgr

NOVEMBER 2018
04 nov Long Stay Teneriffa 22 dgr
05 nov Malta Bridge 13 dgr
07 nov Long Stay Solkusten 22 dgr
20 nov Long Stay Mallorca 22 dgr
25 nov Long Stay Teneriffa 22 dgr

* denna resa finns inte i denna katalog, 
besök vår hemsida för mer information.
Vi reserverar oss för att datum för re-
sorna  och priserna i sep - nov 2018 är 
preliminära.

DECEMBER 2017
01 dec Dublin & Belfast 5 dgr
05 dec Sydafrika 11 dgr
10 dec Krakow 5 dgr
14 dec Long Stay Spanien 22 dgr
30 dec Nyårsresa Lissabon 4 dgr
30 dec* Nyår & Spa i Zagreb 8 dgr
31 dec Nyårsresa Göteborg 2 dgr

JANUARI 2018
23 nov Teneriffa Bridgeresa 13 dgr 
23 nov Teneriffa 13 dgr
24 jan* Kuba 14 dgr
28 jan Argentina 11 dgr
30 jan  Teneriffa 22 dgr

FEBRUARI 2018
02 feb* Jokkmokks vintermarknad 3 dgr
03 feb Jokkmokk & Ishotellet 3 dgr
06 feb Sydafrika 11 dgr 
16 feb Long Stay Solkusten 22 dgr
28 feb Long Stay Mallorca 22 dgr 

MARS 2018
07 mar Bridge på Mallorca 10 dgr
27 mar Påsk på Mallorca 8 dgr
29 mar Påsk på Malta & Gozo 8 dgr

APRIL 2018
08 apr Krakow 4 dgr
09 apr Amsterdam Blomster 4 dgr
09 apr Kiev 5 dgr
09 apr Ischia - må bra resa 8 dgr

kalendaRiUM 2017-2018


