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Utgåva: 25 APR  2018

Del i Resa nov 2018-2019
I detta program finner ni förslag på ett del i resa program, baserade på de avresor som i 

dagsläget är bokade samt resor vi föreslår till 2019.  För de resor där vi ännu inte har planera-
de avresor är priserna uppskattade baserat på förra årets priser.  Våra priser styrs mycket av 
flygpriset och hotell, samt säsong. Ju tidigare vi kan boka flyg och hotell, desto bättre priser.

Programmet är tänkt att vara ett stöd i arbetet för reseansvariga i föreningarna.
I kalendariet på sista sidan summeras alla ”Del i resa” avresor, som hittills är klara för juni  

2018 med planer för 2019. Se vårt program som inspiration och kom gärna med önskemål 
om datum för resor med er förening. 

Saknar ni ett resmål - kontakta oss, vi har många fina resor på lager och alla kan inte presen-
teras här. Vi har de flesta resmålen.

Från Jokkmokk till Sydafrika!

Resor arrangerade av 

på uppdrag av Senior-föreningar
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Boknings- och Betalningsrutiner
syfte och mål med del i resa (dir)
Att kunna erbjuda alla medlemmar ett bra urval av resor och på så sätt också kunna rekrytera nya medlemmar genom 
ett attraktivt utbud med förmånliga priser. Med detta program har vi förhandlat fram mervärden för medlemmarna 
samt tagit fram olika resor där man kan dela en avresa med en eller flera andra seniorföreningar. Man kan välja att 
boka en av de resor som finns i kalendariet eller ta initiativ till en ny avresa, dock senast 9 månader innan tänkt avresa. 
Ju tidigare desto bättre. 

steg 1: urval av resor - Bredda ert utBud
Välj ut de resor ni tycker passar er förening. Genom DIR har ni möjlighet att bredda ert utbud och erbjuda fler resor av 
olika sort för att passa alla medlemmar, både äldre och nyblivna seniorer. Hitta en bra mix av dagsresor, ”weekends”, 
veckoresor och kanske någon långresa. Ett större utbud lockar fler medlemmar.

steg 2: PreliminärBoka ett antal Platser
Kontakta ReseSkaparna och preliminärboka det antal platser du tror du behöver på respektive resa. 

steg 3: Bekräftelse & reseinformation
ReseSkaparna bekräftar varje resa skriftligt där det framgår antal platser, rumsfördelning och avstämningsdatum. 
Det är bekvämt att anlita oss då vi i samband med bokning gör ett blad som beskriver resan med föreningens egen 
information. Så snart du ser hur intresset verkar hör du av dig för att få fler platser eller dra ner på platserna om intres-
set är svalt. Ju tidigare denna kommunikation sker desto bättre. Föreningens preliminära antal platser kan garanteras 
längst t.o.m. 120 dgr före avresa. Er första namnlista behöver vi erhålla för flygresor ca 4 månader innan avresa. Med 
reservation för hur efterfrågan är från andra föreningar.

steg 4: information till medlemmar
Föreningen bör i god tid informera medlemmarna om utbudet och de förmåner som erbjuds. Börja gärna informera 
om resan minst 10 - 12 månader innan avresa. Använd alla kanaler, e-post, hemsida, medlemsblad, möten och andra 
sammankomster. Ge resorna utrymme i medlemsblad och på hemsida. Presentera resan dag för dag och med bilder 
för att locka och inspirera medlemmarna. De föreningar som väljer flera resor med ReseSkaparna både kort- och 
långresor kan vi stödja med annons i er medlemstidning.

steg 5: anmälan från medlemmar registreras På anmälningslista
Föreningen tar in anmälningar och noterar de uppgifter som ReseSkaparna behöver för bokning, som namn, hur 
man delar rum etc. Här skall föreningen använda den anmälningslista man erhåller från reseSkaparna i excel.. Enligt 
överenskommelse skickas anmälningslistor in till ReseSkaparna som bokar resenärerna i sitt system och skickar ut 
bokningsbekräftelse med betalningsavier.Första namnlistan för flyg behöver vi erhålla 4 månader innan avresa.

steg 6: Betalning
På flerdagarsresor hanterar ReseSkaparna betalningarna från medlemmarna. På dagsresor tar föreningen själv in 
betalningarna och ReseSkaparna fakturerar föreningen för hela gruppen.

raBatterad Plats/friPlats till fÖreningens rePresentant På resan
ReseSkaparna erbjuder en rabatt till en person som följer med föreningens medlemmar på resan, baserad på hur 
stort antal betalande medlemmar som deltar på resan enligt följande: 50% vid 10 resenärer, 75% vid 15 resenärer och 
1 friplats vid 20 betalande. Andra rabattsatser kan förekomma.

reservation
Minsta antal resenärer är 20 betalande personer. Andra minimiantal kan förekomma beroende på typ av resa.
Alla priser kan komma att ändras beroende på flygpris, ökade skatter och avgifter, valutaförändringar eller andra 
omständigheter över vilka ReseSkaparna inte rår. 

InFoRMAtIon VID EGEn AVRESA
om er förening vill ha en helt egen avresa gäller lite andra villkor och rabattsatser:
 - Priserna anges i en stege med pris per person i relation till antal resenärer
 - Bussresor: 1 friplats per 20 betalande - max 2. Flygresor: 1 fri vid 30 betalande
 - ni har större möjlighet att välja ett eget avresedatum.
 - Det finns annat utrymme för att ändra i programmet enligt egna önskemål.
-  Våra gruppriser är beräknade vid 35 personer. Pris för egen avresa kan variera beroende på säsong, flygpris mm

Bokning 
telefon 08-94 40 40  mån-fred 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13) eller 
Epost: info@reseskaparna.se. www.reseskaparna.se/grupper
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Aktuella Erbjudanden 
 -  för reseombud - prova våra resor

Vi vill gärna erbjuda er som reseombud att prova våra resor för att se 
om resan är passande för era medlemmar. På nedan resor erbjuder vi 
er att boka till ett extra förmånligt pris, priset gäller för dig och en med-
resenär.

Vi har många nyheter 2018 - 2019 och vi vill gärna att ni följer med och 
upplever våra nya resmål. För nedan resor har vi med leverantör avtalat 
ett bättre pris åt er. Om ni sedan återkommer med en grupp om 20 per-
soner återbetalar vi 50% av det ni betalat för denna resa. Återkommer ni 
med 10 personer återbetalar vi 25% av resan till er. Den rabatt som för-
eningen normalt erhåller för den person som reser med och represente-
rar förenigen kvarstår för den kommande resan ni erbjuder i föreningen. 
Dessa priser erbjuds i mån av plats och på utvalda avresor. 
Ring för mer information.

resa      ert Pris ord. Pris
Mallorca 8 dgr  2018    8 950 kr 10 950 kr
Malta & Gozo 8dgr 2018   9 950 kr 13 450 kr
Solens Mat 8 dgr 2018    11 750 kr 15 450 kr
Vin & Vandring Spanien 8 dgr 2018  11 600 kr 14 450 kr
Krakow 5 dgr 8/4    4 600 kr 6 450 kr
Kiev 4 dagar 9/4    5 950 kr 7 450 kr
Vilnius 4 dagar  6/5    4 900 kr 6 450 kr
Budapest 5 dagar 22/4   6 450 kr 8 950 kr
Toscana 8 dagar 28/4    11 450 kr 13 950 kr
Andalusien 8 dagar    10 300 kr 12 950 kr
Sicilien 8 dagar 13/4 Ladies only  13 900 kr 15  550 kr
Dalmatien 8 dagar 17/4   9 950 kr 12 450 kr
Belgrad 5 dagar    6 950 kr 7 850 kr
Berlin 5 dagar     5 450 kr 6 950 kr
Oslo operan 3 dagar    5 450 kr 7 450 kr
Wales 8 dagar 29/5    11 950 kr 14 450 kr
Norra Irland 8 dagar     12 950 kr 14 450 kr
Mainau & Bodensjön 8 dagar   13 950 kr 14 450  kr
Dalhalla Malena 2 dagar   3 000 kr 3 950 kr
Savonlinna 5 dagar    7 950 kr 9 750 kr
Dalhalla Kalle Moreus 2 dagar   2 950 kr 3 750 kr
Dala Floda 2 dagar    3 500 kr 3 950 kr
Edinburgh med Tatto 4 dagar 2/8  7 950 kr 9 950 kr
Edinburgh julmarknad 4 dagar  5 950 kr 6 950 kr
Dublin & Belfast 5 dagar   7 950 kr 9 450 kr
Norra Kroatien med Zagreb 8 dagar  10 950 kr 13 450 kr

storstad SIDA
nyår i Budapest 4 dgr   5
Köpenhamn jul 3 dgr 15
Edinburgh jul 4 dgr 14
Budapest 4 eller 5 dgr 17
Kiev 4 dgr  6 
Wien 4 dgr jul & nyår  32
Florens 5 dgr 33 
nyår i Lissabon 4 dgr  30
musik
oslooperan 3 dgr  4
Helsingfors med Chess 3 dgr 5
rundresor:
Elena Ferrantes Italien 8 dgr  10
Mallorca 8 dgr  13
Skottland, Skye & tattoo 8 dgr  16
Malta & Gozo 8 dgr  35
Rhen & Mosel 5 dgr 15
Sicilien 8 dgr  18
Irland Öst till Väst 7 dgr 20
norra Wales 8 dgr  21
Baskien & Kalabrien 5 dagar 8
Jokkmokks Marknad 3 dgr 6
Sulawesi & Bali 13 dgr 36
Istrien & Zagreb 8 dgr 24
Albanien & Montenegro 8 dgr 25
Andalusiens skatter 8 dgr 28
Sidenvägen 12 dgr 38/39
långtidssemester
Mallorca 22 dgr 12
Solkusten 22 dgr 29
teneriffa 22 dgr  31
Bali 22 dgr  36
må-Bra, vandring
Ischia, strövtåg & termal 8 dgr 11
Bruksvallarna 5 dgr 23
Vandring i Slovakien 7 dgr 23
Vin &  strövtåg i Kastilien 27
mat- och vinresor
Solens Mat Italien 8 dgr 19
toscana 8 dgr 34
Dalmatien 8 dagar 26
flerdagarsBuss
Hälsingland 3 dgr 22
HälsingeJul 4 dgr 22
Värmländsk Julmarknad 2 dgr 30
Gotland 3 dagar  43
Dalsland 2 dagar 40
Jämtland 4 dagar 42
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linnéa sallay
På följande sidor finner du resor med vår omtyckta musikkunniga reseledare Linnéa. Hon 
har skapat dessa resor själv för att ge er den bästa möjliga upplevelsen.
Operasångerska & Violinist med gedigen musikutbildning.  Debut på Kungliga Operan 
som Cherubin i Figaros Bröllop. Uppträder numera inom fler genrer med sin fiol. Aktiv 
som reseledare och guide sedan många år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide.
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Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vår resa besöker vi Rack-
stadkolonin och Lars Lerin-museet samt det fina operahuset, som har fått stor uppmärk-
samhet för sin arkitektur. Med operakunniga reseledare och genom deras specialkunska-
per får vi en alldeles speciell upplevelse. 

Oslooperan 
   - Opera, Lars Lerin och Rackstad konstmuseum

DAG 1: RACKSTAD
På vägen stannar vi för en sopplunch på 
Rackstad konstmuseum. Vi får en intres-
sant visning och får veta mer om den s k 
Rackstadgruppen, en värmländsk konst-
närsgrupp och dess centralgestalt Gustaf 
Fjæstad. Vår reseledare kommer även på 
vägen dit berätta mer om operan och dess 
kompositör så vi kan få mera insikt i själva 
föreställningen. Vid ankomsten till oslo 
checkar vi in på vårt hotell. Vi äter gemen-
sam middag. Kvällen har ni sedan fri för att t 
ex njuta av atmosfären på Karl Johan. (L, M)

DAG 2: STADSRUNDTUR & OPERA
Efter frukost gör vi en stadsrundtur där vi 
ser Vigelandsparken samt centrala oslo. 
Lite egen tid innan vi samlas på hotellet 

och promenerar till operan om vädret 
tillåter. En god middag serveras på ope-
rahuset och vi avslutar med resans höjd-
punkt – en operaföreställning på värl-
dens mest moderna operahus. (F, M)

DAG 3:  LARS LERIN
På morgonen får vi en intressant visning 
av operahuset, där vi får se bakom kulis-
serna på denna mycket speciella bygg-
nad. På hemvägen gör vi först ett lunch-
stopp och därefter ett besök på Lars 
Lerin-museet i Karlstad. Här får vi njuta av 
Lars Lerins tavlor i en öppen och ljus lo-
kal. Han räknas som en av nordens främ-
sta akvarellister. Efter besöket fortsätter 
vi hemåt. (F, L)

FAKTA
ca gruPP Pris 6 950 kr
CA oRD PRIS:  7 450 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  oKt 2018, MAJ 2019
i Priset ingår
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
• Reseledare Linnéa Sallay/Teddy Lundberg
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  2 luncher inkl måltidsdryck 
•  2 middagar
•  Guidad visning av nya operan
•  Stadsrundtur med lokalguide
•  Entré & visning Rackstad kolonin
•  Entré Lars Lerins museum
•  Operabiljett 
•  Besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1100 kr

Gyllene Prag, staden med de hundra tornen, Magiska Prag - det är några av nam-
nen på Tjeckiens huvudstad. Hur kommer det sig att så många tavlor från Rudolf 
II:s samlingar finns i Sverige? Har de svenskar som försökte ta sig över Karlsbron på 
1600-talet också varit turister? Följ med på en spännande julmarknadsresa till Prag. 
Med sina vackra byggnader, många julmarknader och stämningsfulla julbelysning 
är Prag en perfekt destination för att få smak på julen. Vår svensktalande lokalgui-
de Helena Slezakova kommer ge oss en intressant bild av denna vackra stad.

Julmarknad Prag
 - Den gyllene staden

FAKTA
gruPP Pris 5 950 kr*
oRD PRIS:  6 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  9 DEC 2018
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-Prag t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
• 3 middag varav en  traditionell tjeckisk 
   ölkväll med  underhållning
 • 2 luncher
•  Guidad stadsrundtur i Gamla stan  
•  Utfärd Pragborgen & Lillsidan
•  Utfärd till Kutna Hora
•  Bussresor enligt program
•  Svensktalande reseledare i Prag
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Nyårsresa till Budapest

Följ med operasångerskan Linnéa Sallay till Helsingfors och njut av den välkända musi-
kalen Chess från 1968 med musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus, sångtexter av 
Tim Rice och libretto av Richard Nelson. Linnéa introducerar er till musiken och föreställ-
ningen med sitt musikaliska kunnande. Därtill en tur genom Helsingfors med besök i den 
unika Bergskyrkan, här bjuder Linnéa på sång & fiol.  En resa i musikens tecken.

Helsingfors med chess
 - med Linnéa Sallay och Bergskyrkan

DAG 1: KRYSSNING & INTRODUKTION
Resan går till Helsingfors och Svenska tea-
tern med Vikinglines M/S Gabriella. 
Linnea möter er i terminalen och delar ut 
biljetterna. Vi går ombord och direkt till 
konferensen, där det bjuds på kaffe, frukt 
och småkakor. Linnéa förbereder oss på 
föreställningen vi ska se och berättar om 
musikalen som konstform. Hur är det att 
sjunga musikal till skillnad från opera eller 
pop? Efter att ha hittat våra hytter samlas 
vi klockan 20:00 svensk tid för den gemen-
samma trerättersmiddagen med vin i res-
taurang Food Garden. Resten av kvällen till 
att njuta av båtens underhållning och dans.

DAG 2: BERGSKYRKAN OCH MUSIKAL
På morgonen serveras frukost i buffetres-
taurangen från klockan 7:00 svensk tid. 

FAKTA
gruPP Pris:  2 750 kr
oRD PRIS:  2 950 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA:  19 noV 2018
i Priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay
• Kryssning Helsingfors t/r
• Del i dubbelinsideshytt t/r
• Kaffe, frukt och kaka
• Presentation om föreställningen
• Trerättersmiddag a la carte med vin 
• 2 frukost
• Julbuffet med dryck
• Musikal Chess på Svenska teatern
• Rundtur Helsingfors med Bergskyrkan

tillägg: Enkelhytt  fr: 100 kr

Vi kommer till Helsingfors klockan 10:10 
finsk tid. Vi promenerar till Svenska teaterns 
matinéföreställning av Chess, som börjar 
klockan 12:00 finsk tid.  (Man kan även ta 
spårvagn eller dela taxi).
Efter föreställningen tar vi en tur till tem-
pelplatsens Kyrka som ligger insprängd i 
berget. Den har fått priser för sin arkitektur 
och akustik. Linnéa berättar om kyrkan och 
bjuder här på sång & fiol i den mån inte 
kyrkan har eget program. Därefter tar oss 
bussen tillbaka till båten, som går klockan 
17.30 finsk tid. Middagen serveras i form av 
julbord i Bufférestaurangen klockan 20.00 
finsk tid. 

DAG 3: HEMKOMST
En god sjöfrukost avslutar vår musikresa 
innan vi anländer Stockholm, Vikingtermi-
nalen kl. 10:00.

Följ med operasångerskan & violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt nyårs-
firande! Linnéa har sina rötter i Ungern med pappa Sandór som kom till Sverige 1956. I 
Budapest bor Linnéas kusin Dóra.  En resa med guidade turer av Dénes som är uppvuxen 
i Ungern, han visar oss sin hemstad. Linnéa för oss in i den ungerska musiken och bjuder 
på smakprov.  I  Budapest bor Linnéas kusin Dóra med man Gergely (konstvetare resp 
historiker), de ser fram emot att träffa oss. Linnéa & Dénes hälsar dig välkommen att fira 
in det nya året tillsammans i glad gemenskap.

DAG 1: BUDAPEST
Dénes möter oss på flygplatsen. Vi börjar 
med lunch på lokal restaurang. nu får vi 
se mer av Pest, den nyare delen av staden 
med byggnader i neoklassisk arkitektur, 
breda boulevarder och många restau-
ranger och caféer. Vi ser Hjältarnas torg, 
Synagogan & operan samt besöker de ju-
diska kvarteren, som är en spännande del 
av Pest med flera synagoger, judiska ca-
féer och pittoreska gator. Vi bor centralt 
i Pest på hotell Radisson Blue Béke. Väl-
komstmiddag på lokal restaurang.(L, M)

DAG 2: BUDA  & NYÅRSFIRANDE
På förmiddagen får vi se mer av Budas 
höjder. Här ligger den gamla staden med 
hus från 1600- och 1700-talet och smala 
medeltidsgator som ringlar sig fram i 
den kuperade terrängen.Vi njuter av den 
vackra utsikten från Gellert höjden.  Egen 

tid i staden innan vi skall fira in det nya 
året på restaurang Callas. Det blir ett tra-
ditionellt firande med ungerska rätter i ny 
stil samt levande musik och sång. (F, M)

DAG 3: SZENTENDRE & NYÅRSKONSERT 
Vi åker till den pittoreska konstnärsbyn 
Szentendre, en barockstad från 1700-ta-
let. Det har alltid varit ett mycket omtyckt 
utflyktsmål och är känt för sina många 
konstnärsgallerier och utställningar. Vi 
äter en trerättersnyårsbrunch innan vi 
återvänder till Budapest sen eftermiddag. 
På kvällen väntar en klassisk konsert eller 
opera beroende på utbud. Linnéa kom-
mer i förväg att introducera aktuell kom-
positör och föreställning för oss. (F, L)

DAG 4: BUDAPEST – STOCKHOLM
transfer till flygplatsen för hemresa. Di-
rektflyg tillbaka till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
gruPP Pris:  10 450 kr
oRD PRIS:   10 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  30 DEC 2018
i Priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay
• Lokal guide Dénes Szàsz
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvarteren
• Guidad rundtur Buda
• Utfärd till Szentendre
• 2 luncher varav en brunch (L) 
• 2 middagar varav en nyårsmiddag (M)
• Nyårskonsert/opera
• Övriga besök enligt program

tillägg: Enkelrum  2700 kr
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Julmarknad Prag
 - Den gyllene staden
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Jokkmokks vintermarknad 2019 
 - med besök på Ice Hotel och Helena Läntas sameviste

FAKTA
gruPP Pris: 9 950 kr
oRD PRIS:  10 450 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  9 FEB 2019
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
•  Lättare måltid hos Helena Länta dag 3

tillägg
Enkelrum: 1 200 kr

Kiev - Nyhet
 - Europas vackraste stad
Upplev årets Eurovisions stad Kiev, en av Europas vackraste huvudstäder med en mycket 
intressant historia. Staden är vackert belägen invid floden Dnjepr. Kiev stoltserar med en 
imponerande arkitektur samtidigt som staden erbjuder ett rikt kulturliv och många mysiga 
caféer. Shoppingutbudet är brett och promenadstråken genom Kievs parker är många. Vi 
besöker många sevärdheter, som Sofiamuseet och vi tar en promenad på Andrijivskij Uz-
viz (Kievs Montmartre) och besöker den förre presidenten Janukovitjs omtalade residens 
utanför Kiev. Lokala specialiteter serveras och vi får under en vinprovning smaka de goda 
vinerna. Vår svenska reseledare Catharina Falkengård visar oss denna pulserande lite okän-
da stad med omnejd. 

DAG 1: KIEV 
Guidad bussrundtur, där vi ser hur vacker sta-
den är, som ett vykort där den ligger på kul-
larna runt floden Dnjepr. Under vår panorama 
tur stiftar vi bekantskap med stadens arkitek-
tur med pärlor som Vladimir katedralen, den 
Gyllene Porten, national operan, baletthuset, 
Mikael Katedralen med sina guldspiror samt 
den äldsta delen av Kiev – Podil. till kvällen en 
traditionell ukrainsk middag. (M) 

DAG 2 : KIEV STADRUNDTUR
Idag skall vi upptäcka mer av Kiev. Sofiaka-
tedralen, anlades år 1037 av Fursten Jaroslav 
den Vise. En god lunch serveras på lokal res-
taurang med dryck. nu ska vi strosa lite och 
fortsätter vår utforskning av staden med An-
drijivsky Uzviz - Kievs Montmartre. Vi besöker 

en lokal matmarknad och går i den gamla 
staden. Dagen avslutas med en vinprovning 
på Massandra vinbar. (F,L)

DAG 3: KIEV
En egen dag att upptäcka Kiev och dess mu-
seum, parker och caféer. Vår reseledare ger 
tips på trevliga besök.  (F)
Eller välj någon av de frivilliga utfärderna 
mot tillägg:

DAG 4: UKRAINSKA TRADITIONER 
Vi besöker Hutir Savki, ett etnografiskt mu-
seum där vi lär oss mer om ukrainska tradi-
tioner och livet på landet genom tiderna. 
till lunch får vi smaka hemmagjord “borsch” 
bland annat . Hemresa. (F,L)

FAKTA
gruPP Pris fr:  6 950 kr
oRD PRIS FR:  7 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA 2018:  27 SEP
i Priset ingår
• Svensk reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell i Kiev t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer med St Sofiakatedra-
  len, St Michaelsklostret m fl
• Utfärd till Hutir Savki
• Övriga besök enligt program

tillägg: Enkelrum:  850 kr

Landet ovan den magiska Polcirkeln är förtrollande. En resa för alla sinnen, där vi låter 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 marknads-
platser, med traditioner sedan medeltiden och Jokkmokks vintermarknad är en obruten 
tradition sedan 400 år. Vi flyger bekvämt till Luleå och bor centralt på Hotell Jokkmokk. 

DAG 1:  JOKKMOKKS VINTERMARKNAD
Flyg från Stockholm Arlanda till Luleå  där 
buss möter upp. Med bussen far vi vidare 
mot polcirkeln där vi möts av vår lokalguide. 
nu mot Jokkmokk. Väl framme besöker  vi 
vintermarknaden, här finns mängder av varor 
till försäljning såsom vacker sameslöjd i silver 
och tenn, renhorn och skinn,  och godsaker 
som renkorv. På talvatissjön samlas olika vin-
teraktiviteter. Fri tid på marknaden för att äta 
lunch. Incheckning på Hotell Jokkmokk där vi 

äter en god marknadssupé. (M)

DAG 2:  JUKKASJÄRVI OCH ICE HOTEL
Varje vinter samlas konstnärer från hela värl-
den i den lilla byn Jukkasjärvi,200 km norr 
om Polcirkeln, för att bygga konstprojek-
tet som blivit känt som ICEHotEL. Varje år 
återuppstår ett unikt hotell, med ny interiör 
och komplett med individuellt designade 
konstsviter, ICEBAR BY ICEHotEL Jukkasjärvi, 
en iskyrka, en lyxsvit och en pelarsal. Här får 

vi en guidad visning och äter gemensam 
lunch. Innan vi far tillbaka till Jokkmokk tar vi 
en titt på Jukkasjärvi kyrka som är den äldsta 
i hela Lappland. om kyrkan inte är upptagen 
finns chans att se kyrkans altartavla skulpte-
rad av Bror Hjorth. när vi kommit tillbaka till 
Jokkmokk njuter vi av middag med under-
hållning. (F, L, M)
DAG 3: JOKKMOKK & SAMEVISTE
På morgonen besöker vi på Jokmokks tenn, 
här lever gammal hantverkstradition kvar. 
nästa besök blir Ajtte fjäll- och samemu-
seum, ett mycket uppskattat museum som 
ger oss nya insikter. Vidare till Helena Läntas 
same- viste och hennes renar. Hennes familj 
har en lång traditions som renskötare. Vi får 
veta mer om den samiska historien, slöjden 
och dess betydelse samt hur det är att idag 
arbeta som renskötare. I tältkåtan serveras 
en lättare måltid. Färden går vidare till Gam-
melstad kyrby där en tidig middag serveras 
på Kaptensgården. Flyg på kvällen. (F, L, M)

Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin 
och gedigna erfarenhet av många kulturer och olika människor gör 
att hon kan hantera nästan vad som helst, hur udda händelse eller 
resmål det än må vara.
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Upplev Baskien , Kantabrien  och Asturias under några dagar som är fulla av god mat, per-
sonlig guidning, fina vyer och mycket kultur! Vi får se vindistriktet Rioja och nationalparken 
Picos de Europa, men framförallt får vi uppleva Det Gröna Spanien. Vi inleder och avslutar 
denna resa med ett par av Kastilliens pärlor, Burgos med den gotiska katedralen och Sego-
via med dess akvedukt. 

Norra Spanien 
 - det gröna Spanien

DAG 1: STOCKHOLM-BURGOS
Hans möter på flygplatsen i Madrid och 
vi tar oss över de norra bergen Somosier-
ra. I kvällssolen njuter vi av det spanska 
landskapet. Färden går till Burgos med 
fin kvällsvy över en av Spaniens vackraste 
katedraler. På kvällen gemensam väl-
komstmiddag på vårt hotell. (M)

DAG 2: PILGRIMSLEDEN & RIOJA
Dagen inleds med en kort promenad i 
Burgos där vi bland annat ser Gamla stan 
och katedralen utvändigt. Vidare österut 
till vindistriktet Rioja där vi besöker Santo 
Domingos pilgrimskatedral. Hos familjen 
Masip, på Casa Masip i bergsbyn Escaray, 
avnjuter vi en delikat avsmakningsmeny. 
På den anrika vinbodegan Bodegas Bil-
bainas, ett av de första vinhusen i Spanien 
som tappade vin på flaska, får vi prov-
smaka deras omtyckta vin. Väl framme i 
Bilbao visar Hans staden under en guidad 
busstur i kvällsskimmer. På kvällen serve-
ras en lättare pintxosmiddag. (F, L, M)

DAG 3: BILBAOS FÖRVANDLING
En stadspromenad i Gamla stan ger oss 
nya kunskaper. Vi äter lunch tillsammans 
och sen är  dagen fri för egna aktiviteter, 
kanske vill man ta bergbanan upp till 
Artxandaberget, eller en båtresa längs 
med floden. någon kanske är intresserad 
av ett besök på stadens konstmuseum, 
Bellas Artes? till kvällen gemensam 
pinxtos middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: BASKIENS PÄRLA
Vi börjar dagen på Guggenheim muséet 
innan vi reser vidare till  Spaniens kanske 
vackraste och mest eleganta stad – San 
Sebastián, eller Donosti som den heter 
på baskiska! någon lär ha sagt att staden 
är ett Disneyworld för matglada, med Mi-
chelinkrogar och pintxosbarer om vart 
annat! Efter en kort tur i Gamla stan äter 
vi lunch på egen hand. Sen ser vi skulptu-
rerna Vindkammarna och tar bergbanan 
upp till Monte Igueldo för en hisnande 
vy innan vi åker västerut till Santillana del 
Mar i Kantabrien, en av Spaniens vackras-
te byar. Middag till kvällen. (F, M)

DAG 5: SPANIENS VACKRASTE BY
Idag besöker vi det engelskinspirerade 
Palacio Magdalena i Santanders fina bel-
leepoquedelar. På Kungliga tennisklub-
ben Real Club de tenis de la Magdalena 
avnjuter vi en “VIP”-lunch. Vi får fri tid för 
kaffe, bad eller promenad längs den vack-
ra strandpromenaden. Vidare till Santil-
lana del Mar där de som vill kan vandra 
pilgrimsleden sista biten in i byn. Kvällen 
avslutas med gemensam middag. (F, L, M)

DAG 6: PICOS DE EUROPA
Idag gör vi en utflykt till Picos de Europa. 
Spaniens äldsta och kanske vackraste na-
tionalpark med alpliknande toppar. Lin-
banan Fuente Dé tar oss upp på högre 
höjder och här finns möjlighet till en pro-
menad. I byn Espinama tar systrana Cam-

FAKTA
ca gruPP Pris  13 950 kr
ord ca Pris  14 950 kr
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Burgos 1 natt, Bilbao 2 nätter, Santillana 3 
nätter, utanför Madrid 1 natt
• 5 luncher (L) • 5 middagar (M)
• 1 vinprovning • 1 ostprovning
• Entré Guggenheim m. audioguide
• Utfärd San Sebastian med linbanetur
• Utfärd Picos de Europa med linbanetur
• Utfärd Segovia
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 2 500 kr

Hans Eguinoa
Hans är uppväxt i Sollentuna med spansk pappa och svensk mamma och rör sig, som en 
resenär sade, ”som en kameleont mellan bägge kulturerna”. Intresset för idrott, historia, 
musik, mat & dryck gör att Hans är en utmärkt är följeslagare i norra Spanien. Ofta har 
han med sig Eva, nordspanjorskan som gjort att Hans är bofast i Spanien sedan 1994. Ett 
15-tal år inom serviceyrken samt 12 säsongers guidande gör att känslan för detaljerna 
och vikten av att alla har det bra är förstklassig. Med Hans får ni uppleva Spanien ur en 
annan vinkel, med ett annat perspektiv, och komma spanjorerna in på livet. Hans kom-
mer gärna till Sverige och berättar, visar bildspel eller ordnar vinprovning för er förening.

pos emot och bjuder på lantlig slowfood 
lunch. Vi kör genom vackra medeltida 
Potes till Arenas de Cabrales i Asturias 
där vi provar grönmögelost. På kvällen 
middag på egen hand i Santilla del Mar. 
(F, L)

DAG 7: SEGOVIA & AKVEDUKTEN
Dagens tur går till det vackra Segovia. 
Här finns iberiska halvöns finaste arv från 
romarriket, akvedukten. Efter att ha be-
skådat mästerverket äter vi gemensam 
avskedslunch i stan. Färden går sedan vi-
dare mot Madridtrakten. På kvällen får vi 
en enklare smörgås på hotellet. (F, L)

DAG 8: HEMRESA
tidig transfer och hemflyg. (F)
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Baskien & Rioja
 -Bilbao med utflykter till Rioja & San Sebastian

DAG 1: BILBAO
tidig ankomst. Vi börjar med en pano-
ramatur med bussen som även tar oss 
till Världsarvshängbron Puente Vizcaya. 
Vi gör som spanjorerna tar en lättare 
pintxos lunch på stående fot invid Getx-
os gamla hamn. Eftermiddagen bjuder 
på en kort stadspromenad med whispers 
och vi får en fin inblick i den speciella 
metropolen Bilbao som förvandlats från 
industristad till en fantastisk stad. Dagen 
avslutas med en god avsmakningsmeny 
på den fina restaurangen KoKKEn. Egen 
tid under dagen för besök av Guggen-
heimmuséet. (L,M)

DAG 2 GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskay-
as konstitutionshus, här får vi veta om 
bombningarna av staden som gav upp-
hov till Picassos tavla, tillbaka till Bilbao 
för lunch på egen hand. till kvällen mid-
dag på Guggenheimmuséets bistro. (F,M)

DAG3: RIOJA, SANTIAGO DE CAMPOSTELA
Utflykt till Rioja med besök på en klassisk 
vinbodega, sedan vidare till Pilgrimska-
tedralen i Santo Domingo. Vi insuper 
atmosfären kring pilgrimsleden till San-
tiago de Compostela med brokiga pil-
grimsskaror! Avsmakningsmeny till lunch 
i lilla mysiga bergsbyn Ezcaray hos famil-
jen Masip.(F,L)

DAG 4 SAN SEBASTIAN
Utflykt till San Sebastian med besök till 
bergbanan i Monte Igueldo och Chilli-
das fina skulpturer ”Vindkammarna”. En 
promenad i gamla stan med rekommen-
derad pintxosrunda. tidig gemensam 
avsmakningsmeny till middag innan vi 
reser tillbaka till Bilbao. (F,M)

DAG 5: HEMRESA
transfer till flygplatsen (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 8 850 kr 
oRD PRIS FR:  9 350 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP/oKt
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
   varav 3 nätter på anrikt kurhotell.
  • 2 luncher 
•  4 middagar
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Tillgång till bassänger med olika 
   massagefontäner

tillägg
Enkelrum:  kr
Individuella behandlingar

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol 
efter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stan. Staden med sina 350 tusen invånare 
är en trevlig mix av gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gast-
ronomi i en härlig blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell 
spansk slow food. Vi kommer staden in på livet och möter Bilbainos som ger oss en ge-
mytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolthet som får oss att inse baskernas 
speciella historia. Stadsupplevelser med promenader och Guggenheimmuséet kombine-
ras med fina utflykter till Baskiens pärla San Sebastian och Spaniens vindistrikt Rioja!

Anrik Kurort puente viesgo
- Kantabrien med några av Spaniens vackraste byar

DAG 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till 
Baskien. Vi bor första natten i Bilbao.(L,M) 

DAG 2: PUENTE VIESGO
Resa till  Puente Viesgo, en klassisk kur-
ort i norra Spanien! På vägen stannar vi i 
magiska Santillana del Mar, en medeltida 
pilgrimsby, för en guidad rundtur. Egen 
tid för att se staden eller ta en god lunch. 
Vidare till vårt kurhotell och dags för att 
få njuta av “Vattentemplet”, vi får infor-
mation om hotellet och olika behand-
lingar. trerättersmiddag med vin.(F,M)

DAG 3: SANTANDER & KURHOTELL
Behandlingar fram till kl 11. nu skall vi 
upptäcka den vackra regionshuvudsta-
den Santander under en guidad rundtur.  
Lunch på egen hand efter rekommenda-
tioner av Hans. Åter till vårt kurhotell för 
mer avkoppling. Middag med underhåll-
ning. (F,M)

DAG 4: ALMIRAGROTTAN, COMILLAS
Behandlingar fram till kl 11. Dagsutflykt 
till Altamiragrottan och Comillas. Extra 
fin avskedsmiddag. (F,L,M)

DAG 5: HEMRESA 
Utcheckning och transfer till Bilbao och 
hemflyg. (F)

FAKTA
gruPP ca Pris: 10 850 kr 
oRD CA PRIS:  11 350 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP/oKt
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt
•  2 luncher 
•  3 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Besök Bodega med vinprovning

tillägg
Enkelrum:  kr

Inte vilken kurortsresa som helst! Denna resa tar oss till norra gröna okända Spanien 
och ett av kurortshotellen som för oss svenskar är relativt okända. Till Kantabrien tog 
sig adeln under slutet av 1800 talet och de fina gamla orterna lever vidare tack vare väl 
fungerande hälsokällor och traditionsenliga behandlingar med fint vatten. Vi kombine-
rar fin vistelse och mat på Gran Hotel Balneario Puente Viesgo – som bl.a. varit spanska 
fotbollslandslagets uppladdningshotell- med utflykter till ett par av Spaniens vackraste 
byar Santillana del Mar och Comillas och stolta kuststaden Santander! 
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Bilbao & Santander
- med Gernika och boende på ett av Spaniens anrikaste hotel

DAG 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till 
Baskien. Vi bor första natten i Bilbao.(L,M) 

DAG 2: GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskay-
as konstitutionshus, här får vi veta om 
bombningarna av staden som gav upp-
hov till Picassos tavla, tillbaka till Bilbao 
för lunch på egen hand. till kvällen mid-
dag på Guggenheimmuséets bistro. (F,M)

DAG 3: SANTANDER
Egen tid under förmiddagen med förslag 
från guide, sedan utcheckning och trans-
fer till Santander. Vi ser staden under en 
kort stadspromenad samt tid för egen 
lunch. Vi besöker Centro Botin det nya 

konstcentéet som ska ta upp kampen 
med Guggenheim i Bilbao. Incheckning 
på Hotel Real Santander. Under kvällen 
panoramatur som avslutas med en fin 
middag!  (F,M)

DAG 4: SANTANDER
En lättare vandring från fyrtornet Cabo 
Mayor till Magdalenapalatset (platt vand-
ring ca 6 km) där vi besöker kung Alfonso 
XIII Victorianska sommarpalats. VIP-lunch 
på kungliga tennisklubben. Egen tid på 
eftermiddagen. Lättare avskedsmiddag 
på hotellet. (F,L,M)

DAG 5 
Utcheckning och transfer till Bilbao flyg-
plats. (F).

Upplev Bilbao – den vänliga staden som med sina 350 tusen invånare är en trevlig mix av 
gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gastronomi i en härlig 
blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell spansk slow food. 
Santander är en kuststad med en bukt som vätter i sydlig riktning. Bukten i sig är en fan-
tastisk vy som gör att platsen räknas med i ”Klubben för Världens vackraste bukter”! Här 
upplever vi fantastisk arkitektur och bor på ett av Spaniens anrikaste hotell – hotel Real 
5*. Från mitten av 1800-talet var Santander en av norra Spaniens mer valda resmål för 
turister. En rad turistinitiativ gjorde att hovet installerade sig i de moderna spa-installa-
tionerna vid stadens Sardinerostränder och de sk Vågbaden i Santander blev väldigt po-
pulära bland Spaniens överklass. Kantabriska havets svallande vågor skulle vara väldigt 
hälsosamma och i dåtidens strand Haute couture badade adeln vågbad.
Vi njuter av konst på stadens stolta ny invigda Centro Botin som tagit upp kampen mot 
Guggenheimmuséet i Bilbao.

FAKTA
gruPP ca Pris: 9 950 kr 
oRD CA PRIS:  10 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP/oKt
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
    på 4* och 5* hotell.
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer

tillägg
Enkelrum:  kr

Bilbao 
- med Gernika

DAG 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till 
Baskien. Vi bor första natten i Bilbao.(L,M) 

DAG 2: BILBAO
Vi besöker saluhallen Mercado de la Ri-
bera. Vår guide tar oss med runt torget  
Plaza nueva i gamla stán och tipsar om 
bra tapas restauranger för lunch på egen 
hand. Under eftermiddagen tar Hans 
med de som önskar besöka stadens 
konstmuseum innan vi äter middag hos 
ett baskiskt matlagningssällskap! (F,M)

DAG 3: BERGBANA & BÅTTUR
Förmiddag egen tid att utforska staden, 

Hans tipsar om intressanta besök. På ef-
termiddagen skall vi åka båt samt en tur 
upp med bergbanan för att se den fina 
utsikten över staden. tidig middag på en 
av stadens anrikaste restauranger Café 
Iruña. (F,M)

DAG 4: GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskay-
as konstitutionshus, här får vi veta om 
bombningarna av staden som gav upp-
hov till Picassos tavla, tillbaka till Bilbao 
för lunch på egen hand. till kvällen mid-
dag på Guggenheimmuséets bistro. (F,M)

DAG 5: HEMRESA
transfer till Bilbaos flygplats.

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol 
efter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stán. Staden med sina 350 tusen invånare 
är en trevlig mix av gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gast-
ronomi i en härlig blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell 
spansk slow food. Vi kommer staden in på livet och möter Bilbainos som ger oss en ge-
mytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolthet som får oss att inse baskernas 
speciella historia. Stadsupplevelser med promenader och utflykt till Gernika och middag 
på Guggenheimmuséet.

FAKTA
gruPP ca Pris: 9 650 kr 
oRD CA PRIS:  9 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP/oKt
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Båttur och bergbana

tillägg
Enkelrum:  kr
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FAKTA
gruPP Pris fr ca:  13 950 kr
oRD PRIS FR CA:  14 950 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR
 
i Priset ingår
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• 1 vinprovning med tilltugg
• Fri tillgång till termalbad på hotellet
• Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel
• Utfärd Pompeiji
• Örundtur Ischia med Ponte & kastellet
• Strövtåg på Maronistranden
• Övriga besök enligt program
• Bussresor & transfers enligt program

tillägg
Enkelrum: 1.700 kr

Preliminärt hotell
Hotel San Francesco, Ischia (3 nätter)
www.hotelsanfrancescoischia.it
Hotel Naples, Neapel (3 nätter)
www.hotelnaples.it

Elena Ferrantes Italien
 - Neapel, Amalfikusten & Ischia

DAG 1: ROM-NEAPEL
Anna möter oss på flygplatsen för resa till 
neapel. Väl framme på vårt hotell får vi 
våra rum följt av middag. (M)

DAG 2: NEAPEL
Anna visar oss stadens sevärdheter under 
en rundtur. Vi ser miljöer som inspirerade 
Elena Ferrante. Busstur genom Lilas och 
Elenas barndomskvarter där vi börjar i 
Luzzatikvarteret där flickorna växte upp. 
Lunch vid strandpromenaden där Lila 
hade sin bröllopslunch på Borgo Marina-
ro och promenad från lunchen till kvarte-
ren där skoaffären låg. Vi besöker även de 
lyxigare Chiaia - kvarteren som flickorna 
drömmer om. Vi avslutar dagen som sig 
bör i neapel med pizza på en klassisk res-
taurang. (F, L, M)

DAG 3: AMALFIKUSTEN
Heldagsutflykt på Amalfikusten med vår 
reseledare Anna. Linas bröllopsresa gick 
till Amafli och under dagen besöker vi 
Amalfi och Ravello. Vi äter vi lunch i Scala 
och fortsätter därefter till Ravello, musi-
kens stad, där vi besöker Villa Rufolo för 
att beundra den fantastiska utsikten. I 
Amalfi stannar vi för en guidad promenad 
genom gränder och över vackra torg med 
sina kyrkor. Åter sen eftermiddag. Egen 
kväll i neapel eller följ men Anna på res-
taurang. (F, L) 

DAG 4:  POMPEJI
Idag upplever vi det sägenomspunna, 
vackra och fantastiskt välbevarade Pom-
peji. Vi vandrar genom gränder, ser mål-
ningar och känner gladiatorstämningen 
på amfiteatern precis som om vi levde år 
79 efter Kristus. 

Vi lämnar neapel och tar båten till Ischia 
där Elena arbetade en sommar och åkte 
på semester till med Lila. Vi skall bo på 
trevligt termal hotell. (F, M)

DAG 5: ISCHIA & VINPROVNING
Idag får vi uppleva Ischia tillsammans 
med Anna som visar oss sin ö. Vårt för-
sta stopp blir Ischia stad och ett besök 
på Ischia ponte för en guidad rundtur 
med besök i den mäktiga borgen - Cas-
tello Aragonese. Lite egen tid för lunch 
innan vi fortsätter vår ö-tur. Vi besöker en 
av Annas vänner som har en familjeägd 
vingård i Fontana. Vi får provsmaka deras 
vin och något gott tilltugg. Vidare längs 
vackra vägar och man kan tänka sig hur 
det såg ut på Ischia under den tid böcker-
na utspelar sig.  Stopp i mysiga Forio där 
nino bodde hos sin vän. Middag. (F, M) 

DAG 6: MARONISTRANDEN
Vi får en uppfriskande promenad på 
sandstranden Maronti, där stranden 
på vissa ställen är varm på grund av de 
varma källorna. Här hade Elena ett käns-
losamt möte med sin stora kärlek nino. 
Vi får uppleva närvaron av och påminns 
om Ischias vulkaniska ursprung. En god 
lunch serveras på en av de mysiga kro-
garna. om vädret tillåter tar vi en taxibåt 
till den lilla charmiga byn Sant´Angelo 
för eftermiddagskaffe (om det blåser 
promenerar vi hela vägen). Middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 7: HEMRESA
Efter en god frukost lämnar vi Ischia för 
hemresa via neapel till Rom för vidare 
resa till flygplatsen. (F)

Följ med på en resa med kultur, italiensk mat & vin och varma termalbad. Vi följer Elena 
Ferrantes rollfigurer  Elena och Lila och besöker platserna som beskrivs i böckerna. Deras 
barndomskvarter i Neapel, Amalfi dit Lina reste på bröllopsresa samt vulkanön Ischia där 
de åkte på semester.  Neapel är Italiens tredje största stad och den väcker känslor och 
nyfikenhet. Under alla lager av historia är det en i högsta grad levande stad, gästvänlig 
och varm. Dessutom är maten kanske landets allra bästa. Vi gör som italienarna och tar 
in på ett termalbadhotell på Ischia och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska 
reseledare Anna Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktigt intressant 
avkopplande resa. Anna, som är en erfaren kultur- och vinguide, visar oss sitt Neapel och 
Ischia på ett personligt och omtyckt sätt. 

anna rudh meo 
Anna är auktoriserad lokalguide och bor 
sedan många år på ön Ischia med sin ita-
lienska man. Anna har arbetat som resele-
dare under många år och har en gedigen 
kunskap om Italien och orterna på Amalfi-
kusten. Tillsammans med Anna har vi ska-
pat dessa resor till hennes hemtrakter, där 
hon valt ut fina vandringar, vingårdar och 
trevliga besök. 
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Må Bra Resa till Italien 
- Ischia med termalbad & vandring

anna rudh meo

DAG 1: ANKOMST ROM TILL ISCHIA 
Flyg till Rom med ankomst på eftermid-
dagen. Anna möter oss på flygplatsen 
och sedan åker vi söderut mot havet och 
neapels hamn för en båttur till Ischia. 
Vidare till vårt termalbadhotell. Lättare 
måltid vid ankomst på hotellet. (M)

DAG 2:  VANDRING & LA MORTELLA
Vi börjar i lugn och ro med att lära känna 
hotellet, kanske pröva på dess termalbad 
och bo in oss.  Fram emot lunch tar vi en 
promenad ner till San Francescostranden 
för en god lunch. Vidare till den vackra 
botaniska trädgården La Mortella. nu 
väntar en vandring genom Zaro-halvön, 
förbi La Colombaia och filmregissören 
Viscontis villa. Vi förundras av platsen där 
några flickor från ön sägs ha sett Madon-
nan   uppenbara sig. Dagen avslutas med 
ett besök i den lilla staden Lacco Ameno 
, fri tid och buss tillbaka till hotellet. Ge-
mensam middag. (F, L, M)

DAG 3: ÖRUNDTUR & VINPROVNING
nu skall vi under en halvdagstur få se 
mer av Ischia. Vårt första stopp blir Ischia 
stad och ett besök på Ischia ponte för en 
guidad rundtur med besök i den mäktiga 
borgen - Castello Aragonese, ett fort som 
ligger ute på en ö, delar av fortet uppför-
des på 1300-talet. Lite egen tid för lunch 
innan vi fortsätter vår ö-tur. Vi besöker en 
av Annas vänner som har en familjeägd 
vingård i Fontana. Vi får provsmaka deras 
vin och något gott tilltugg (F, M) 

DAG 4: TERMALBAD

Ischia är en hälsans ö och idag skall vi nju-
ta av de vackra termalbaden i negombo. 
Det varma källvattnet har skapat vatten-
parker med stora och små bassänger med 
olika temperaturer. Vi besöker en av öns 
finaste termalbad belägen invid havet. (F, 
M)

DAG 5: VIN & VANDRING PIANO LIGUORI
Vi börjar dagen med en lite mer utmanan-
de vandring över kuperad mark (stavar 
kan t ex vara bra här) till den övergivna 
byn Piano Liguori där vi äter lunch. vidare 
till familjen Mazzellas lilla vinkantina för 
att prova öns bästa viner. (F, L, M)

DAG 6: MARONISTRANDEN
Idag får en uppfriskande promenad på 
Marontistranden, där stranden på vissa 
ställen är varm på grund av de varma käl-
lorna.Vi får uppleva närvaron av och på-
minns om Ischias vulkaniska  ursprung. 
Lunch på någon av mysiga krogarna. Sen 
tar vi taxibåt till SantÁngelo och buss till-
baka till hotellet. (F, L, M)

DAG 7: BELLA NAPOLI!
Vi lämnar Ischia på förmiddagen och av-
slutar i mytomspunna  neapel, pizzans 
födelsestad. Anna visar oss stadens se-
värdheter under en rundtur. Vi ser miljöer 
som inspirerade Elena Ferrante att skriva 
böckerna om Elena and Lila .Vi avslutar 
vår vecka som sig bör i neapel med pizza 
på en klassisk restaurang. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
tidig transfer till Rom för hemresa.(F)

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och 
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 erfaren vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.
Dagarna fylls med vandringar längs havet, 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.

FAKTA
gruPP  Pris: 12 950 kr
PRIS:  13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA: 25/10 2018
i Priset ingår
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-Ischia t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 7 middagar (M)
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsmask på Hotellets Spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandring i Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer

tillägg:  Enkelrum: 1.100 kr
Dryckespaket Ischia 6 dgr, Vin, vatten till 
middag + 2 espresso dag: 500 kr 

Preliminärt hotell
Hotel San Francesco, Ischia (6 nätter)
www.hotelsanfrancescoischia.it
Hotel naples, neapel (1 natt)
www.hotelnaples.it



12

r
e
s
o
r

m
e
d

f
r
e
d
r
i
c

Långtidssemester på Mallorca

Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Här 
finns mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokal-
buss eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har bott på Mal-
lorca 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, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår 
lokala guide och reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot 
att visa sin ö och dela sina smultronställen med er. 

Fredric Cederlund

CAN PASTILLA
En trevlig ort nära Palma med en härlig sandstrand och strandpromenad på 11 km. Här finns 
mindre affärer, shoppingcentrum och många strandrestauranger. Lokalbussen tar ca 15 
minuter in till Palma stad.

VÅRT HOTEL - HELIOS: 
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/
trevligt hotell med både lägenheter och hotellrum. Välj att bo i lägenhet med själv-
hushåll eller hotellrum med frukost och middag inkluderat. Välkomstmiddag och 
avslutningsmiddag med dryck ingår för alla.
Hotellet ligger ett kvarter från havet, ca 2 min promenad till strandpromenaden. Man 
kan se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trevlig trädgård 
med pool, poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd inomhus-
pool och ett spa. Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och internationella 
rätter. Hotellet har stora ytor och en trevlig lobby bar. I närheten finner man Palma 
Akvarium och utanför hotellet avgår bussar till Palmas centrum, det tar ca 15 min med 
bussen in till Palma.
Dubbelrum: 20 kvm med 2 enkelsängar, WC, dusch, balkong, fritt wifi, kylskåp, tV, tele-
fon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 
3 ggr/vecka, daglig städning. Utsikt från rummen mot gata. Poolutsikt mot tillägg.
Lägenheter: 45 kvm med separat sovrum, vardagsrum/kök, balkong med poolutsikt. 
I köket finns mikrougn, kylskåp, köksutrustning/porslin för 4 personer. Fritt wifi, tV, 
telefon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och 
lakan 3 ggr/vecka, städning 3 ggr/vecka. 

FAKTA
LÄGEnHEt FR CA: 11 950 KR
HotELLRUM FR CA: 13 950 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA: 20/10, 7/11 2018 
SAMt FEB/MARS 2019
i Priset ingår
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup
  -Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost & middag
  med vin& vatten 21 nätter alt.
• Del i lägenhet med självhushåll 21   
  nätter  inkl. välkomst- och avskedsmid 
 dag  med vin & vatten
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• Utfärd Valldemossa & La Fiore 
• Välkomstmöte och orienteringstur

tillägg 
Enkelrum: 3 600 kr 
Lägenhet eget bruk:  4 600 kr
Pool utsikt dubbelrum: 430 kr 
Pool utsikt enkelrum: 1 030 kr 
Frukost & middag  i lgh:  2 800 kr 

Fredric Cederlund har bott på Mallorca i 20 år och har arbetat som vandrings- och kulturguide. Han 
har stor kunskap om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner. Ofta får han frågan 
varför han kom att bo på Mallorca. Enligt honom själv handlar det inte bara om det yttre klimatet 
med sol, värme, ljus och ständig grönska. Det handlar lika mycket om det inre klimatet med utrymme 
för de stilla samtalen, den vänliga atmosfären med mindre stress och tid för livet att få plats. Att 
sedan får bo på en plats där kulturen har frodats sedan tusentals år tillbaka i tiden gör ju inte det 
hela sämre. Det något längre svaret på frågan berättar han gärna mer i detalj under veckan i hans 
sällskap. 



13

r
e
s
o
r

m
e
d

f
r
e
d
r
i
c

Mallorca  -  en återupptäckt favorit 
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 bott på Mallorca i 20 år och har stor 
kunskap om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner.

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Vid ankomsten möts vi av Fredric på flygplat-
sen. En kort transfer tar oss till  Helios hotell 
i Can Pastilla, en ort ca 15 min från Palma 
med en underbar strand och promenad på 7 
km. Fredric tar med de som vill på en kortare 
kvällspromenad. Hotellet är beläget nära 
stranden med trevlig trädgård och pool.  Ge-
mensam välkomstmiddag. (M) 

DAG 2: MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som under medeltiden var 
öns viktigaste handels och marknadsplats. 
På marknaden finns allt från hantverk, skor, 
djur till mat och blommor. Hos vinproducen-
ten Macia Batle i Santa María del Camí, får vi 
en rundtur och lär känna några av vinerna 
under en vinprovning. En lättare tapaslunch 
serveras under dagen i Santa Maria.  Middag 
på hotellet. (F, L, M) 

DAG 3: PALMA
Vi tar lokalbussen till vackra mysiga Palma 
för en guidad 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 impone-
rande 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 mallorkinska 
vardagslivet. Vi avslutar med en god tapas-
lunch på den helt igenom mallorkinska kro-
gen Celler sa Premsa. Middag. (F,L,M)

DAG 4: VALLDEMOSSA & SOLLER 
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca. 
Vi åker igenom den vackra bergskedjan Sier-
ra de tramuntana med dess små pittoreska 
byar till den omtalade mallorkinska byn Vall-
demossa. Byn blev ett namn på världskartan 
tack vare kompositören Frédéric Chopin. Vi 
besöker klostret Cartuja där Chopin bodde 
under en kall och regnig vinter. Efter en still-
sam guidad promenad längs de kullerstens-
belagda gatorna, får vi en stund på egen 
hand. Vi far vidare längs den norra kusten 
och stannar till vid en magnifik utkiksplats 
vid Ärkehertigen Luis Salvador av Habsburg’s 
favoritgård, Son Marroig. Vidare genom byn 
Deia till Fredrics hemby, den medeltida byn 
Fornalutx som för några år sedan fick pris 
som Spaniens vackraste by.  Vi sätter oss till 
bords och avnjuter en traditionell mallor-
kinsk paellalunch. Fredric visar sedan sin by 
för oss. På hemvägen besöker vi den fransk-
inspirerade byn Sóller vilken ligger vackert 
belägen, omgiven av citrus och olivodlingar. 
Vi promenerar längs staden gator och my-

siga kvarter och besöker olivproducenten 
Can Det, där vi får lära oss lite om hur man 
producerar olivolja. Åter till hotellet efter en 
heldag i bergen. Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 5: EGEN DAG/ VANDRING & LLUC
En egen dag eller följ med på en frivillig ut-
färd. Middag på hotellet. (F M) 

LÄTTARE VANDRING, LLUC & LUNCH (TILLVAL)
En vandring i de vackra tramutana bergen. 
Med buss längs vindlande vägar till öns 
andliga centrum Monestario de Lluc. Klos-
tret är ett pilgrimsmål, dit många vandrar. 
Bergsformationerna i Lluc är de enda i sitt 
slag på Mallorca och detta gör vandringen 
speciell. Vår vandring börjar på relativt platt 
mark och vidare på en bred lite grusig väg 
med en mindre backe. Vi följer stora vägen 
en bit för att sedan vika av in i en fantastisk 
och trolsk skog, där det på vissa ställen känns 
som om man är i en sagobok av John Bauer. 
Vandringen tar c:a 4 timmar med stopp. Efter 
vandringen serveras en välförtjänt lunch in-
vid klostret. ni som inte vill vandra kan följa 
med men får då egen tid på klostret för att 
njuta av de vackra vyerna. Åter längs vackra 
vägar till vårt hotell. (L)

DAG 6: EGEN DAG/UTFÄRD SYDÖSTRA ÖN
En egen dag eller följ med på en frivillig ut-
färd. Middag på hotellet. (F, M)

PÄRLOR & DRAKGROTTOR (TILLVAL)
Idag tar Fredric med oss till sydöstra Mallorca 
där vi besöker de berömda Drakgrottorna, 
fyra gigantiska underjordiska grottor vars 
tak, väggar och golv är täckta med underliga 
stenformationer. Här finns Europas största 
underjordiska sjö, Martel, på vilken små bå-
tar sakta glider fram med musiker vilka spe-
lar klassisk musik. På 25 meters djup vandrar 
vi genom de häpnadsväckande grottorna. Vi 
avslutar medbesök på Mallorcas pärlfabrik, 
Majorica. 

DAG 7: FINCA & KLOSTER
Vi avslutar med en trevlig tur och en god av-
slutningsmåltid på kloster. Vi besöker godset 
Els Calderes med anor från 1200-talet. Vid 
besöket får vi en känsla av hur Mallorcas 
aristokrata liv kunde vara under 1700- och 
1800-talet, en doft av Downton Abbey. Vi 
fortsätter längs vindlande bergsvägar upp 
till klostret i Randa varifrån vi har en hissnan-
de utsikt. Efter en kort rundvandring på klos-
tret väntar en traditionell avslutningsmåltid 
med dryck. Vi återvänder sen eftermiddag så 
ni hinner packa. Gemensam middag på ho-
tellet. (F,L,M)

DAG 8: HEMRESA
transfer  tidig morgon till flygplatsen. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 9 950 kr
oRD PRIS FR:  10 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA 2019:  APRIL, MAJ, SEP, oKt
i Priset ingår
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar
• Utfärd Palma med lokalbuss
• Utfärd marknad & vinprovning
• Soller, Fornalutx, Valldemossa, oliver
• Utfärd kloster & finca
• Övriga besök enligt program

tillägg
Avresor i maj 1000 kr och i okt  500 kr pp
Enkelrum: 1 600 kr  
Enkelrum med poolutsikt: 2 400 kr
Utsikt över poolen: 490 kr pp

tillval
Utfärd Vandring & Lluc med lunch: €60
Utfärd Sydöstra Mallorca: €60
Bokas & betalas på plats, min 20 pers

fredric cederlund 
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Edinburgh julmarknad med tyska inslag är en fröjd för ögat då den utspelar sig med den 
spektakulära bakgrunden av Edinburgh Castle. Här kan du handla allt från handblåsta 
julgranskulor till färgglada träleksaker. Se till att prova marknadens utsökta mat och Glu-
hwein - glögg som serveras i keramiska muggar. Vi lär känna Skottlands huvudstad till-
sammans med Skottlandsexperten Jöran Nielsen. Han visar er staden med omnejd med 
stor kunskap och charm. Vi bor centralt i staden. För er som vill se mer av landet erbjuds 
en utfärd till vackra Loch Lomond och Stirling med besök på ett whiskydestilleri.

Edinburgh julmarknad
 - Festivalernas stad

FAKTA
gruPP Pris:  6 450 kr
oRD PRIS: 6 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  7 DEC 2018
i Priset ingår
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 middagar (M)
• Stadsrundtur
• Stadspromenad med besök i 
  St Gileskatedralen
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 750 kr

tillval
Utfärd Loch Lomiond: £65
Skotsk afton £ 70
tillvalen bokas i förväg men betalas på 
plats.

DAG 1: STOCKHOLM - EDINBURGH
Efter att ha landat i Edinburgh åker vi till 
South Queensferry för att beskåda de be-
römda broarna över Forthviken. nu väntar 
en stadsrundtur där vi ser den medeltida 
old town och 1800-talets georgianska 
new town samt Leith där det blir tillfälle 
till shopping. till vårt centralt belägna ho-
tell och gemensam middag. (M)

DAG 2: EDINBURGH
Vi inleder dagen med en stadsrundtur till 
fots. Vi lär känna den gamla stadsdelen 
lite närmare när vi går längs Royal Mile 
och upptäcker olika sidor av den medel-
tida staden. På Writers Museum skildras 
poeten Robert Burns, känd bla för ”Auld 
Lang Syne”, författaren Sir Walter Scott 
och Robert Louis Stevensons arbeten och 
liv. I Gladstones Land kan du se hur en 
köpman levde på 1600-talet. Vi besöker 
St Giles katedralen och tittar in på gårdar 
och gränder. Uppehåll för lunch. På efter-
middagen besöker vi årets julmarknad, 
hela Edinburgh är juldekorerat och en 
glad stämning ligger över staden där man 
finner olika evenemang och aktiviteter på 
flera platser. Gatuteater, George street - 
”ljusgatan” – the street of light - där man 
dekorerat en hel gata med lampor i olika 
färger. Längs gatan och på George Square 
samt vid paradgatan Princes street finner 
vi traditionella julmarknader med allt från 
hantverk, souvenirer, matbodar, glögg 
och mycket mer. (F)

DAG 3: EGEN DAG/UTFÄRD 
Följ med på en dagsutflykt i höglandet till 
Loch lomond, Stirling Castle och whisky-

destilleri. Eller ta dagen att på egen hand 
upptäcka Edinburgh, besöka Edinburgh 
Castle med kronjuvelerna eller Holyrood 
Palatset, Drottningens residens, se mer 
av julmarknaderna, ta en shoppingtur 
eller koppla av med en skotsk pint öl på 
någon pub. till kvällen samlas vi och äter 
middag på restaurang/pub. (F, M)

UTFÄRD - TILLVAL:
LOCH LOMOND och WHISKYDESTILLERI
Vi åker till omsjungna Loch Lomond, 
Storbritanniens största insjö där vi nju-
ter av vyerna. området är inramat av ett 
vackert bergslandskap runt Ben Lomond 
och ingår i Loch Lomond and the tros-
sachs national Park med sjöar, dalar och 
öde hedar. I historiska Stirling, ”porten till 
Highlands” gör vi uppehåll för besök på 
Stirling castle där de skotska kungarna 
och drottningarna residerade, bland an-
nat Maria Stuart. Under dagen besöks 
även ett whiskydestilleri, där vi får följa 
processen från korn till lagring i ekfat och 
givetvis får vi också smaka den slutliga 
produkten. 

DAG 4: EDINBURGH – STOCKHOLM 
Frukost och utcheckning. transfer från 
hotellet till Edinburghs flygplats. (F)

Tillval: Bokas i förväg, betalas på plats.
SKOTSK AFTON - en minnesvärd kväll 
med fyrarättersmiddag inklusive natio-
nalrätten Haggis, dryck och medryck-
ande föreställning med kända skotska 
sånger, danser och kiltar. Missa inte den-
na höjdpunkt! 

Jöran nielsen - reseledare
Skånepåg med bas i Landskrona. Kanske vår mesta reseledare, ständigt på resande fot. 
Brinner för sina resmål, bl a Skottland, Irland, England, Tyskland & självklart Skåneland. 
Mycket påläst om länders historia och kultur samt de ädla dryckerna vin och whisky. Sö-
ker gärna lite udda pärlor och ger alltid lite mer än förväntat. 
Jöran har skapat alla sina egna resor och valt alla besöksmål med stor kunskap för att 
våra resor skall bli en unik upplevelse för er.

FLER RESMÅL MED JÖRAN

Alsace i vinskörd, Köpenhamn, Skåne,normandie, Italien
Jörans kunskap är bred om hela Europa
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Följ med på en resa i vinets, flodernas och borgarnas tecken. Upplev hösten i Mosel- och 
Rhendalarna. Imponeras av de branta vinsluttningarna och njut av ett gott och guld-
skimrande Moselvin. Vi färdas längs stränderna av den vackra Mosel under en trevlig 
båttur, besöker den söta korsvirkesbyn Bernkastel-Kues samt Tysklands äldsta stad Trier. 
Längs Rhen ser vi även Loreley och Mainz. Vi bor på ett trevligt hotell direkt vid Mosel. 
Vår kunnige reseledare Jöran Nielsen har lång erfarenhet av resor i dessa trakter och bi-
bringar er sina kunskaper med stor entusiasm.

Rhen och Mosel
 - under vinskörden fakta

GRUPP PRIS FR:  10 450 KR
oRD PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄnGD:       5 DAGAR
AVRESA: oKt 2019
i Priset ingår: 
• Reseledare Jöran Nielsen
•  Flyg Arlanda-Frankfurt t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  4 middagar & 1 lunch
•  2 vinprovningar och 1 sektprovning
•  Besök på sagoborgen Burg Eltz
•  Båttur Mosel
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

mÖJliga tillägg: 
Enkelrum:    450 KR

Köpenhamn har allt - från exotisk basar i fristaden Christiania till romantisk jul i 
Nyhavn. Resan inleds med en avkopplande tågresa .Under denna resa får vi upp-
leva ett Köpenhamn i julskrud, strosa på ströget, shoppa och äta gott. Vi bor be-
kvämt på centralt belägna First Hotel Vesterbro. Vår reseledare och guide Jöran 
Nielsen har stor kunskap om Köpenhamn och Danmark. Tivoli välkomnar oss 
med sin traditionella julmarknad, vackra ljusspel, julbodar och musik. En upple-
velsefull tredagarsresa till vackra Köpenhamn inför julen.

Köpenhamn
 - med julmarknad på Tivoli

DAG 1:  TÅGRESA & KÖPENHAMN
Vi reser med tåg från Stockholm med an-
komst köpenhamn tidig eftermiddag. Väl 
framme i Danmarks huvudstad möts vi 
av Jöran på stationen med en buss, han 
tar oss med på en intressant rundtur i 
Köpenhamn, där vi får  se det mesta och 
bästa av staden. Rundturen varar i tre 
timmar och avslutas vid vårt hotell - First 
Hotel Vesterbro, centralt beläget nära 
centralstationen och nära till tivoli och 
Rådhusplatsen. Gemensam middag. (M)

DAG 2: JULMARKNAD & SHOPPING
Jöran tar oss med på en stadsprome-
nad där han guidar och visar oss lite av 
det som finns på gatorna på sidan av de 
typiska ”turiststråken”.  Vid Højbro Plads 
sitter stadens grundare Biskop Absalon 
på sin häst och även här finns en trevlig 
julmarknad. Vi gör en liten paus för kaffe 
innan vi fortsätter till Kongens nytorv 
där vi ser den fantastiska jul-illuminén på 
Hotel D´Anglettere som upptar hela fasa-
den. Promenaden avslutas vid nyhavns 
julmarknad. De som så önskar kan följa 

med Jöran till ett av de ”lille værtshus” 
som är hans favoritställen i staden. Sedan 
är det ”fritt fram” för egna upptåg. Var och 
en får sin biljett till tivoli och kan själv väl-
ja när man vill besöka denna underbara 
nöjespark och uppleva årets julmarknad. 
Vi återsamlas vid 18:30/19:00-tiden vid in-
gången till Restaurant Grøften där vi äter 
en dejlig Dansk ”Julefrokost” (Julbord), 
som är lite annorlunda än vårt. Grøften är 
en av tivolis äldsta och mest traditions-
rika restauranger med en historia som går 
helt tillbaka till 1874. till maten tar vi väl 
oss en Dansk ”Bajer” og naturligtvis ”En 
lille en”. (F,M)

DAG 3:  KÖPENHAMN & HEMRESA
Sovmorgon! Vi har hela förmiddagen på 
egen hand för shopping, besök av sevärd-
heter, muséer med mera. Efter lunch på 
egen hand följer Jöran oss till Hovedba-
negården där vi säger adjö till Jöran och 
tar tåget till Stockholm. På tåget kan vi 
smälta alla dessa upplevelser vi fått under 
så kort tid. (F)

FAKTA
gruPP Pris:  5 450 kr 
oRD PRIS:  5 650 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESoR:  13 DEC 2018
i Priset ingår
• Reseledare Jöran Nielsen
• Tågresa Stockholm C - Köpenhamn t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Middag dag 1 (M)
• Julmiddag på restaurang Grøften (M)
• Stadsrundtur med buss dag 1
• Stadsrundtur till fots dag 2
• Entré till Tivoli

tillägg
Enkelrum:          1 550 kr
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Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser Skye med sin hänföran-
de natur, ökända Loch Ness, ett whiskydestilleri, huvudstaden Edinburgh och mycket mer 
tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning blir det ett besök 
på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektakulära föreställningar. 

FAKTA
gruPP Pris fr:  15 950 kr
oRD PRIS FR: 16 400 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
AVRESA 2019:  AUG
i Priset ingår
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Tattoo
• Transporter enligt program
• Besök & inträden enligt program

mÖJliga tillägg
Enkelrum: 3 150 kr
Skotsk afton*: £70
Bokas på plats och betalas i lokal valuta 

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Jöran Nielsen

Skottland 
- med Skye, Loch Ness & Tattoo i Edinburgh

DAG 1: GLASGOW
Väl framme i Edinburgh möts vi av vår 
reseledare och åker mot Glasgow. Innan 
vi checkar in gör vi en kort stadsrund-
tur. Gemensam middag på hotellet. (M) 

DAG 2: LOCH LOMOND, GLENCOE
Färden går från Glasgow till omsjungna 
Loch Lomond, som är den största insjön 
i Storbritannien. Vi gör en båttur på den 
vackra sjön. I lilla byn Inveraray gör vi ett 
längre stopp för lunch och shopping. 
Vi fortsätter längs sjöar, dalar och öde 
hedar till det undersköna bergspasset 
Glencoe, ”tårarnas dal” där familjen Mac-
Donald blev utsatta för en hemsk mas-
saker 1692. Vidare till trakten av Fort Wil-
liam för övernattning och middag. (F, M) 

DAG 3:  SKYE
Vidare till 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 nju-
ter av de underbara vyerna samt den lilla 
fiskestaden Portree. Under dagen gör vi 
fotostopp vid Skottlands mest fotografe-
rade slott, Eilean Donan Castle. Vi bor på 
ön Skye en natt.  Middag på hotellet. (F, 
M)

DAG 4: LOCH NESS, INVERNESS
En dag av myt och spänning. Vår tur 
går längs Caledonska kanalen mot In-
verness. Vi följer Loch ness och gör ett 
uppehåll längs stranden för att hälsa på 
nessie och kanske ta ett dopp. Svindlan-
de att tänka sig att här står vi mitt i 500 
miljoner års historia, mysterier och le-
genden om sjöodjuret nessie. Övernatt-
ning i Invernessområdet och middag på 
hotellet. (F, M)

DAG 5: SPEYSIDE
Vi tillbringar dagen i Speyside området 
där vi besöker ett av traktens slott. Här 

görs rundvandring och man kan se slot-
tets salar, samlingar av målningar, gobe-
länger, porslin och andra föremål som 
släkten samlat på sig genom hundratals 
år. Vi kan också njuta av slottsparken och 
trädgården. och ta ”a nice cup of tea” i ca-
féet. Naturligtvis blir det också besök på 
ett av de många whiskydestillerier områ-
det är känt för. när vi fått följa processen 
från korn till lagring får vi också  smaka på 
den slutliga produkten. Middag på hotel-
let. (F, M)

DAG 6: INVERNESS-EDINBURGH
Vi åker vidare söderut till huvudstaden 
Edinburgh. I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska bor-
dercollies. I lilla Kingussie, känd från ”Karl 
för sin Kilt” görs uppehåll för lunch. till 
Edinburgh där vi bor de sista två nätterna. 
Följ med på Skotsk afton* eller ha en kväll 
på egen hand.. (F)

TILLVAL: SKOTSK AFTON
Skotsk afton - en minnesvärd kväll med fy-
rarätters middag, dryck och medryckande 
föreställning med kända skotska sånger, 
danser och vackra kiltar. Missa inte denna 
höjdpunkt! Bokas och betalas på plats.

DAG 7: EDINBURGH
Vi startar dagen med en stadsrundtur i 
Edinburgh. Vi ser medeltida ”old town”, 
1800-talets georgianska ”new town” 
samt Leith med tillfälle till shopping och 
lunch. I den gamla delen ligger Royal Mile 
och Edinburgh Castle. Det blir möjlighet 
att besöka den ointagliga borgen från 
1300-talet. Edinburgh Castle, som vakar 
över staden från sin kulle, är ett av de 
mest kända slotten i världen. Här förvaras 
de skotska kronjuvelerna och krönings-
stenen. Efter middag på lokal restaurang 
tar vi oss dit för att se Military tattoo, Vakt-
paradernas Vaktparad. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Efter frukost transfer till flygplatsen. (F)
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Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och
Pest. På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet.
Detta är den äldsta delen av staden där de smala medeltidsgatorna ringlar sig fram i den 
kuperade terrängen. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i neoklassisk arki-
tektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vår reseledare Dénes som 
är uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt.
DAG 1: BUDAPEST
Dénes möter oss på flygplatsen. Vi bör-
jar med lunch på lokal restaurang. nu 
får vi se mer av Pest, den nyare delen av 
staden med byggnader i neoklassisk ar-
kitektur, breda boulevarder och många 
restauranger och caféer. Vi ser Hjältarnas 
torg, Synagogan & operan. Incheckning 
på vårt centralt belägna hotell. Vi ser 
stadens ljus under en båtfärd på Donau 
med buffémiddag inkl sekt, vin/ öl, kaffe, 
vatten samt dragspelsmusiker.  (L, M)

DAG 2: BUDA & SZENTENDRE 
På förmiddagen får vi, tillsammans med 
Dénes se mer av Budas höjder. Här ligger
den gamla staden med hus från 1600- 
och 1700-talet och smala medeltidsga-
tor som ringlar sig fram i den kuperade 
terrängen. Vi njuter av den vackra utsik-
ten från Gellert höjden. Vi tar även en tur 
till den pittoreska konstnärsbyn Szen-
tendre, en barockstad från 1700-talet. En 
god lunch serveras under dagen. (F, L)

DAG 3: PUSZTAN
Idag gör vi en typiskt ungersk utflykt 
- ett besök till Pusztan där vi ser en ma-
kalös hästuppvisning på herrgården ta-
nyacsárda. Vi låter oss fascineras av de 

ungerska csikós (hästskötare) skicklighet, 
att hantera sina hästar och förundras över 
vad häst och ryttare kan prestera. Som av-
lutning åker vi en kort tur med häst och 
vagn i omgivningen. nu väntar en spe-
ciell lunch på bondgården Öreg tanya. 
Gården är en gastronomisk upplevelse 
för både öga och mage, där man känner 
sig som hemma hos någon. Ägaren Attila 
lagar traktens rätter tilllagade av lokala 
råvaror och därtill serveras lokala viner 
och snaps från granngården. Vi ser även 
en folklore dansuppvisning.  (F, L)

DAG 4: JUDISKA KVARTEREN
Ett av stadens mest intressanta områ-
den just nu hittar man i det 7e distriktet 
i stadsdelen Pest. Idag finns spår kvar 
av judisk kultur i området, 4 synagogor, 
restauranger, kafféer, skolor, förskolor, 
charkbutik. Judar dominerar inte stads-
delen i dag, men man ser många tradito-
nellt klädda judar på gatorna både från 
Ungern men också från andra länder. Vi 
avslutar vid lunch och har fri tid innan vi 
äter en god avslutningsmiddag på lokal 
restaurang. (F, M)

DAG 5: BUDAPEST – STOCKHOLM

Budapest  - Donaus drottning

FAKTA
gruPP Pris 8 550 kr
oRD PRIS:  8 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  22 APR 2018
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare Denes
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar varav en med båtfärd (M)
• Besök på Pusztan med hästuppvisning
• Övriga besök enligt program

tillägg:  Enkelrum: 2000 kr

Budapest  - med julmarknad

FAKTA - JULRESA
gruPP  Pris 4 950 kr
oRD PRIS:  5 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  2 DEC 2018
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch  &  1 middag 
• 2 stadsrundturer
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1000 kr

Dénes Szász
Född i Ungern men har under perioder bott i Sverige och talar flytande svenska. Bor nu i hemlandet 
och verksam inom turism sedan 1987. Driver eget företag och jobbar som reseproducent, reseledare 
och guide. Lägger stor vikt på personligt service och att hitta smultronställen vid sidan om turistvä-
garna. Tycker om natur, resor, sport och natur. 
Tillsammans med Denéz kan vi erbjuda många olika uppslag på resor i Ungern, nedan finner ni några 
exempel men vi har även rundresor med Balaton sjön, eller kombinera Österrike och Ungern-

Budapest julmarknad är ett bra sätt att få igång julstämningen om ni funderar på att 
resa utomlands till jul. Det är en av Europas största julmarknader och full av festligheter, 
uppträdanden, trevlig julshopping med god mat och dryck. Dessutom brukar vintern i 
Budapest inte vara allt för kall med temperaturer kring några plus grader C. Den stora 
julfesten går längs kigyoutca, ormgatan i Budapest upp till Vörösmarty platsen. Där stäl-
ler man upp små trästugor och bodar där du kan dricka och smaka traditionell julmat 
och godsaker.  Julmarknaden är som mest aktiv mellan 17:00 – 20:00 på kvällen då det 
är uppträdanden och konserter på två scener på Vörösmarty torget. Det spelar alltifrån 
folkmusik till jazz med dansuppträdanden.

Under denna resa får du stadsrundturer både i Buda och Pest med besök på julmarkna-
den.  Vi äter gott på lokala restauranger och njuter av den lokala julstämningen.
Dénez har valt ut det bästa av Budapest att se inför jul.
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FAKTA
gruPP ca Pris: 13 950 kr
oRD CA PRIS:  14 950 KR
i Priset ingår
• Reseledare Johan eller Anna
•  Flyg Arlanda - Catania t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
   på 4* hotell
•  3 luncher inkl vin & vatten (L) 
•  4 middagar varav 3 inkl vin & vatten (M)
•  Vinprovning
•  Utfärd till Taormina & Castelmola
•  Utfärd till Savoca
•  Utfärd till Etna och vingård
•  Utfärd till  Syrakusa
•  Utfärd till lokal gård
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

tillval
Enkelrum: 2 200 kr
Modica & Ragusa inkl lunch:   590 kr

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, 
gastronomi och magnifika trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av gamla Grekland, 
Romarriket och den bysantiska kulturen men även på Catanias och Syrakusas livliga ga-
tor. Under denna vecka kommer vi att få insupa många intryck och säkert bli bedårade 
av denna ö som har besjungits och diktats om sedan urminnes tider. Vi bor 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. Denna resa är också Anna reseledare på.

Siciliens förlovade land

DAG 1: CATANIA, NAXXOS
Vi börjar med en kortare rundtur av Ca-
tania där vi ser Svarta Barockkatedralen 
och äter en god lunch i staden innan vi 
beger oss till vårt hotell i naxxos. Middag 
på hotellet. (L,M) 

DAG 2: TAORMINA & CASTELMOLA
Dagen börjar med utfärd till den lilla byn 
Castelmola, en stillsam by som bjuder på 
fina restauranger, barer och framförallt 
en bedårande utsikt. Här vandrar vi i kul-
turella fotspår: i Bamses. Rune Andréas-
son besökte Sicilien första gången 1963 
och fick här inspiration till seriens sär-
egna kulliga landskap. Castelmola är helt 
enkelt förebilden för Höga Berget där 
Bamses farmor bor.  Vidare till taormina 
där vi ser den pittoreska staden, som är  
byggd på en terrass mellan berg och hav 
med strålande utsikt över det blåa Med-
elhavet. Här ser vi den grekiska teatern 
som är den näst största av de antika teat-
rarna på Sicilien. Middag på lokal restau-
rang i taormina. (F, M)

DAG 3: 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. 
Här äter vi en lättare lunch. På slingrande 
serpentinvägar tar vi oss till Bar Vitelli. Det 
var här som Michael Corleone (Al Pacino) 
i ”Gudfadern I” ber den bistre värden Vi-
telli om att få gifta sig med hans dotter 
Apollonia. Åter på eftermiddagen. (F, L)

DAG 4: ETNA
Utfärd till Etna – Europas ”gigant” vad 
gäller vulkaner. Vi lämnar hotellet med 
buss och reser 2000 m.ö.h. Härifrån får 
vi en vacker vy över Etna som är Europas 
högsta aktiva vulkan. Här odlas nerello 
Mascalese, planterad på vulkanens slutt-
ningar i den svarta lavajorden.  Vi intar 
lunch och vinprovning på vingården 

tenuta Murgo. Åter naxxos. (F, L)

DAG 5: SYRAKUSA
Vi lämnar naxxos och reser söderut till 
Syracusa, där vi skall bo 3 nätter.  Under 
en intressant rundtur ser vi Sankta Lucias 
hemstad, vackert belägen på en klippig 
halvö. Här levde och verkade många his-
toriska personligheter som Dionysos och 
Platon. Den grekiske uppfinnaren och 
matematikern Arkimedes lär ha utropat 
sitt berömda Eureka här. I det arkeolo-
giska området neapolis får vi en guidad 
tur där vi ser den grekiska amfiteatern ut-
huggen i berget. Den gamla stadsdelen 
och ön ortigia med sina labyrintliknande 
gator och charmiga hamn där färgglada 
fiskebåtar ligger förtöjda är också ett in-
tressant besök. Vi får se stadens katedral, 
byggd i barockstil. Vi checkar in på vårt 
centralt belägna hotell och äter middag 
på hotellets restaurang. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/MODICA & RAGUSA
Egen dag att koppla av och utforska Sy-
rakusa eller följ med på en frivillig utfärd.
 Utfärd Modica  &  Ragusa (tillval)
Inspektör Montalbanos Ragusa är känt 
från tv-serien med samma namn och 
är en av de mest pittoreska sicilianska 
barockstäderna. Förutom dess intres-
santa historia är regionen även känd för 
sin produktion av chocklad och än i dag 
följer man de antika recepten.  Vi besö-
ker katedralen i Ragusa med Gagliardi’s 
mästerverk skulpturen av S:t Göran och 
draken och äter lunch på en lokal trat-
toria där vi får prova Modicas berömda 
choklader. 

DAG 7: SYRAKUSA & LOKAL GÅRD
Egen förmiddag i Syrakusa. På eftermid-
dagen tar Johan oss med till sina vänner 
på en lokal gård, där vi får smaka på sici-
lianska specialiteter och lokalt vin. (F, M)

DAG 8: HEMRESA 
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

Johan Berg
Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 17 år och kan sitt Italien väl. När han bodde i Terra-
cina skapade han bl a vår populära  resa Solens Mat. Han är idag ansvarig för våra resor till Ita-
lien och guidar bl a även på Sicilien. Även om han bor i Sverige idag så har  en stor del av hjärtat 
i Italien. Johan lever alltid upp lite extra när han får återse sitt andra hemland tillsammans med 
en grupp gäster på någon av våra resor.
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DAG 1: STOCKHOLM
Johan möter oss på flygplatsen i Rom och 
tar oss med till terracina. Väl framme vid 
vårt hotell samlas vi för att skölja ner res-
dammet och få något gott i magen. (M)

DAG 2: SPRÅK &  MATLAGNING 
På förmiddagen ges tillfälle att närma sig 
det italienska språket genom praktiska 
och lekfulla övningar på Lea och Johans 
språkskola. Lunchen intar vi på stranden 
och på kvällen bjuder kocken nazareno 
in oss i sitt kök och visar hur man lagar en 
trerättersmiddag som vi sedan avnjuter 
med ett gott vin. (F, L, M)

DAG 3: GLASS & OST-VINRESA
Vi börjar dagen med att titta in hos 
glassmakaren nunzio och ta del av några 
av hemligheterna bakom den fantastiska 
italienska glassen. Vidare till Vincenzos 
ostronställe och restaurang. Här får vi till-
fälle att prova ostron och en härlig lunch 
vid havet. På kvällen beger vi oss till de-
likatessaffären ”La Bottega di via Sarti” 
för en lättare men mättande måltid när 
vi blir guidade på en ost- och Vinresa ge-
nom Italien av den stolte ägaren Emanu-
ele Coppola. (F, L, M)

DAG 4:  SAN FELICE CIRCEO                           
Vi beger oss till byn San Felice och Circe-
os nationalpark där vi äter vi lunch vid de 
vidsträckta sanddynerna.  På hemvägen 
passerar vi en av Mussolinis projektstä-
der, Sabaudia. tillbaka i terracina och 
efter en guidad promenad i Gamla Stan 
äter vi middag i denna historiska miljö. (F, 
L, M)

DAG 5:  CORI 
Idag besöker vi den anrika och pittoreska 
bergsbyn Cori med dess kända Akropo-
listempel och Maurizio Ricci som visar 
oss hur han kokar sin lufttorkade skinka i 
vin och demonstrerar hur man gör ricotta 
och pecorinoost. Vi avsmakar detta och 
annat under en lunch i det gröna. Sen har 
ni en egen kväll att själva utforska någon 
av terracinas mysiga krogar. (F, L)    

DAG 6: EGEN DAG/PONZA 
Egen dag att koppla av vid poolen eller 
utforska terracina med dess långa strän-
der, trevliga butiker och mysiga restau-
ranger. På kvällen går vi till ”Hosteria del 
Vicoletto” för att njuta av en middag på 
fisk och skaldjur. nu väntar en måltid som 
kombinerar det bästa med Italien, god 
mat, gott vin och ett varmt bemötande.
(F, M)

Extra utfärd till Ponza med lunch: 
Idag erbjuder vi en frivillig utfärd till Pon-
za, en ljuvlig ö av vulkaniskt ursprung, 
ofta kallad Capris lillasyster. Vi guidas runt 
ön och äter en god lunch. (L) 

DAG 7: MONTE SAN BIAGIO 
Vi åker till en liten genuin familjegård in-
till bergsbyn Monte San Biagio. Väl fram-
me bjuds vi på en hemlagad lunchbuffé 
på gårdens produkter. Vi besöker också 
en olivoljekvarn. Vi avslutar veckan med 
att åka upp till det anrika Jupitertemp-
let. Här intar vi en gudomlig aperitif och 
njuter av den fantastiska utsikten och sol-
nedgången. (F, L) 

DAG 8: HEMRESA
Vi lämnar terracina tidig morgon för hem-
resa från Rom. (F)

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storsla-
gen natur. Johan, som bott i Italien i mer än 15 år, välkomnar oss som sina personliga 
gäster och tillsammans gör vi dagsutflykter till olika småbyar på landsbygden. Där prov-
smakar 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. Vi bor i den lilla kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat på 
många av de trevligaste och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även 
på en del kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrus-
ker, romare, påvar och Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.

FAKTA
gruPP ca Pris: 14 450 kr
PRIS:  15 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  MAJ/SEP 2019
i Priset ingår
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet med aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Ost- och vinprovning
• Ostron- och musselprovning
• Ett lektionstillfälle i Italienska
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 600 kr

tillval
Utfärd Ponza med lunch € 95
Bokas och betalas på plats i €.

Solens mat & vin
 - i Terracina
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Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i 
Galway i väst, och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda land-
skapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness 
tidigare så blir det tillfälle att göra det nu, där det smakar allra bäst, på en irländsk pub. 
Olle och Irene förhöjer resan med sin kunskap, varma personligheter och underhållning.

Irland öst till väst
 -med Galway, Connemara & Dublin

FAKTA
gruPP Pris 14 450 kr
oRD PRIS:  14 950 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR
AVRESA:  17 SEP 2018
i Priset ingår
• Reseledare Olle & Irene Sangemark
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
• 2 lunch (L)
• 6 middagar varav två med
   underhållning (M)
• Besök whiskeydestilleri
• Entré Guinness inkl 1 pint öl
• Vallhundsuppvisning
• Entré Powerscourt Garden
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 2400 kr

DAG 1: DUBLIN - GALWAY
Vi ankommer Dublin och bussen sätter 
direkt kurs västerut till Galway. På vägen 
gör vi ett stopp i tullamore och tullamore 
DEW Heritage Center, där vi börjar med 
lunch innan vi bjuds på visning och whis-
kyprovning. Väl framme i Galway och vårt 
hotell äter vi middag på hotellet. (L, M)

DAG 2: CONNEMARA
Med bussen tar vi oss till det vilda och 
vackra Connemara. Vi gör ett besök i Ky-
lemore Abbey, ett fd kloster och inter-
natskola för flickor. I den muromgärdade 
Victorianska trädgården får vi se hur träd-
gårdsmästaren och arbetarna bodde på 
den tiden. På eftermiddagen blir det tid 
att på egen hand upptäcka staden Gal-
way. Dagen avslutas med en medeltida 
bankett på Dunguaire Castle. med levan-
de musik och mat i stora salen återskapas 
slottets medeltida glansperiod. (F, M)

DAG 3:  BURREN, CLIFFS OF MOHER
Idag går färden söderut mot Burren och 
de berömda Moherklipporna med sina 
över 200 m höga stup, ett eldorado för 
den fågelintresserade. Burren är en vid-
sträckt kalkstensplatå helt utan träd. Is, 
vind och vatten har skapat sprickor där 
många sällsynta växter slagit rot. Efter 
besöket vid klipporna intar vi en lättare 
lunch hos Birgitta & Peter på Burren Smo-
kehouse, där vi bjuds på deras prisbelön-
ta rökta lax. Fåravel är en av Irlands vikti-
gaste näringar och det finns fyra gånger 
fler får än människor här, men fårfarmar-
na skulle inte klara sig utan sitt viktigaste 

arbetsredskap, fårhunden. På Caherco-
nell Sheepdog Demonstration får vi en 
uppvisning av dessa fantastiska hundar 
Gemensam middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: GALWAY-DUBLIN
Åter mot Dublin där vi börjar med en 
bussrundtur med besök i St Patrick´s 
Cathedral där Jonathan Swift var kyrko-
herde på 1700-talet. Vi besöker sedan 
Guiness Storehouse, där vi lär oss allt om 
hur man brygger det mörka Guinnessö-
let. Middag på vårt hotell i Dublin. (F, M)

DAG 5: WICKLOW
Hela dagen tillbringar vi i County Wicklow, 
som kallas ”Irlands trädgård”. Vår tur om-
fattar Wicklow Mountains med Powers-
court Gardens och Glendalough (dalen 
med två sjöar), med sin fina natur och 
minnen från tidig kristen tid. Dagen avslu-
tas med middag och Irländsk show. (F, M)

DAG 6: DUBLIN
Vi har hela dagen till att  upptäcka Dublin 
på egen hand. olle och Irene tipsar gärna 
om vad ni kan hitta på. Vi äter gemensam-
avslutningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 7: HEMRESA
Mer tid att uppleva Dublin. Sen eftermid-
dag transfer till flygplatsen. (F)

Irene och Olle Sangemark 
är vana och erfarna utlandsguider, 
med en särskild förkärlek för de 
Brittiska öarna och då i synnerhet 
Wales och Irland. Vid sidan av rese-
lederiet är de också revyartister och 
har bl a sedan början av 1980-talet 
drivit VästeråsRevyn; så bli inte för-
vånad om de en kväll bjuder på en 
Karl Gerhardshow eller något annat 
revyigt. Det ska vara roligt att resa 
med Sangemarks, som tror att de 
flesta problem kan lösas med hu-
mor och gott humör. Irene Sange-
mark ordnar äver många dagsresor 
i Västmanland med inslag av ka-
baré
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DAG 1: CHESTER, LLANDUDNO 
Avresa från Arlanda till Manchester där  
vår buss väntar för att ta oss till vårt ”hem”  
för veckan i Llandudno. På vägen stan-
nar vi i Chester, Storbritanniens äldsta 
stad och får tid för lunch och att strosa 
runt  och titta på staden med sin ståtliga 
katedral, korsvirkeshus, amfiteater och 
romerska lämningar. Efter ankomst Llan-
dudno och incheckning äter vi gemen-
sam middag på hotellet. (M)

DAG 2: LLANDUDNO 
Hela dagen bekantar vi oss med Llandud-
no. Vi promenerar till bergbanan för färd 
upp till toppen av Great orme. Halvvägs 
upp stannar vi och besöker den gamla 
koppargruvan från bronsåldern. Väl uppe 
på toppen njuter vi av den vidsträckta 
utsikten och här finns restaurang med 
möjlighet att äta lunch. Resten av dagen 
egen tid att blanda sig med folklivet längs 
den långa, livliga strandpromenaden och 
den vackra piren. Middag på hotellet och 
därefter går vi på konsert med en lokal 
mans-kör. Det är inte för inte som Wales 
kallas för ”the land of song”. (F, M)

DAG 3: LLANGOLLEN
Färden går över höga berg och djupa 
dalar till den lilla staden Llangollen. Här 
väntar en kanaltur som slutar på mäktiga 
telford Aqueduct, 45 meter över marken. 
Efter den spännande kanalturen äter vi 
en god lunch på värdshuset Bridge End. 
tillbaka i Llandudno äter vi middag till-
sammans på lokal restaurang. (F, L, M)

DAG 4: CAERNARFON & PORTMERION 
Idag besöker vi den mäktiga borgen 
Caernarfon Castle från 1200-talet och gör 
ett besök i osannolika Portmerion Village. 
Byn liknar inte något annat i hela världen 
och är ett måste när man är i Wales. Här 

ges också möjlighet att äta lunch. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: MOUNT SNOWDEN
I staden Llanberis tar vi tåget upp till top-
pen av Mount Snowden (1085 m). tågtu-
ren är en fantastisk naturupplevelse, som 
kulminerar i den vidunderliga utsikten 
från toppen. Ytterligare en naturupple-
velse väntar vid vattenfallet Swallow Falls. 
Här serveras lunch på det lokala värdshu-
set. Middag på lokal restaurang. (F, L, M) 

DAG 6: LLECHWEDD & BODNANT 
Wales viktigaste näring under många år 
var kol- och skiffergruvorna. Dagen börjar 
med ett besök i skiffergruvan Llechwedd 
Slate Covern och den viktorianska gruv-
byn med skifferverkstad, pub, shop m m. 
I shopen kan du köpa skifferarbeten, allt 
från glasunderlägg till hela tak. Gruvbe-
söket står i stor kontrast till dagens andra 
anhalt Bodnant Garden, en av Storbritan-
niens mest berömda trädgårdar. Vi äter 
lunch tillsammans under dagen och kväl-
len har ni på egen hand i Llandudno. (F, L)

DAG 7: ANGLESY, CONWY 
Vi åker västerut till staden Beaumaris. 
Där besöker vi domstolen från 1614 och 
fängelsemuséet från 1829. Nästa stopp 
blir Llanfair PG, mer berömd som ”orten 
med världens längsta namn”. Sist, men 
inte minst, den mysiga lilla staden Con-
wy där vi besöker det magnifika Conwy 
Castle från 1200-talet, samt Plas Mawr, ett 
borgarhus från 1500-talet med tidstypisk 
inredning. Här har vi också möjlighet att 
titta in i Storbritanniens minsta hus. Av-
slutningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Efter frukost tar vi farväl av Wales och tar 
bussen till  flygplatsen för hemresa. (F)

 fakta

gruPP  Pris fr: 13 950 kr
oRD PRIS FR:  14 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESoR: 29 MAJ & 22 AUG 2018
i Priset ingår
• Reseledare Olle & Irene Sangemark
• Flyg Arlanda–Manchester t/r
• Transfer Manchester - LLandudno t/r
• Svenska reseledare Irene & Olle 8 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
• 3 luncher
• 6 middagar
• Konsert med manskör
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Dubbelrum för eget bruk: 1500 kr 
Enkelrum finns ej

Preliminärt flyg: (sas)
Ut: Arlanda 07.35-Manchester 09.05
HEM: Manchester 18.30-Arlanda 21.50

vårt hotell
Maj: Somerset Hotel
www.thekinmelhotel.com

Sep: Imperial Hotel 
https://www.theimperial.co.uk/

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäk-
tiga 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. De 
har en särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet. Deras varma 
personligheter ger resan en extra trevlig känsla.

Norra Wales 
 - natursköna landskap mellan hav och berg

Irene och Olle Sangemark
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 fakta

ca gruPP Pris: 3 900 kr
RESLÄnGD:   3 DAGAR 
 i Priset ingår:
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Besök & inträden enligt program
•  Anneli Wiklund som reseledare

tillägg: Enkelrum

På den här resan får vi ett smakprov av Hälsinglands pärlor. En härlig blandning av kul-
tur, natur och roliga möten. Inspirerande både för dig som läst om Hälsingland och vill 
veta lite mer, men även för dig som har dålig koll på det som finns norr om Dalälven. 

DAG 1: HÄLSINGEKUSTEN
Vi åker mot Hälsingland och följer kus-
ten till Söderhamn där vi gör en kort 
stadsrundtur innan vi svänger av ut mot 
havsbandet och mysiga  Skärså Fiske läge. 
Här på restaurang Albertina får vi en god 
lunch av havets läcker heter. Eftermidda-
gen ägnas åt Hudiksvall med ett besök på 
Hälsinglands Museum, där vi lär oss mer 
om Hälsinglands historia. nu finns även 
tid för en promenad i stan och längs bo-
darna i hamnen. till Bollnäs där vi checkar 
in på hotellet och äter middag. (L, M)

DAG 2: HÄLSINGEGÅRDAR
Vi följer Ljusnans dalgång till Järvsö och 
Järvsö kyrka, som sägs vara Sveriges 
största landsortskyrka. Så besöker vi Ste-
negård. Här finns världsarvscentrum för-
Hälsingegårdar, butiker, utställningar och 
en vacker inspirerande trädgård. tid att 
strosa runt och kanske ta en kopp kaffe i 
trädgårdscaféet. Därefter åker vi upp på 
Avholmsberget där utsikten över Dellan-
sjöarna, de blånande bergen och bygden 
är helt fantastisk. Här äter vi lunch. Åter 

mot Järvsö för ett stopp på Lill-Babs Caf-
fär, en utställning med bilder och min-
nen från hennes rika artistliv. Möjlighet 
till kaffe. Kvällen blir något extra. Vi äter 
middag och åker med ångbåten Warpen 
längs Ljusnans dalgång. Därefter tillbaka 
till hotellet i Bollnäs. (F, L, M)

DAG 3: LINETS LANDSKAP
Idag får vi veta lite mer om linet, som 
betytt så mycket för landskapet. I Växbo  
ser vi hur linberedningen gick till under 
1800-talet med hjälp av vattenkraft. Vi 
går en guidad tur i dagens moderna vä-
veri, vars maskiner ändå har många år på 
nacken. I butiken fyndar vi bland vackra 
linnetextilier. Här finns sommartid även 
kvarn, smedja, keramikverkstad, butik 
med hantverk och  lokalproducerad mat.  
Så besöker vi hälsingegården ohlanders 
och Migranternas Hus, som berättar om 
den  stora utvandringen till Amerika. Vi 
får en guidad visning av ohlandersgår-
dens färgstarka målningar. Vi  äter lunch 
innan vi rika på kunskaper och upplevel-
ser vänder hemåt. (F, L)

På kurs mot Hälsingland 

Anneli Wiklund

Hälsingetös som gärna visar er sitt Hälsingland eller tar er med på vandringsresor både i Sverige 
och till Tatrabergen. Anneli är en frisk fläkt med otrolig kunskap om Hälsingland. Det är Anneli som 
skapat stora delar av ABF:s studiematerial om Hälsingland. Tillsammans med Anneli kan vi erbjuda 
många olika upplägg både på resor i Hälsingland och vandring i Europa.
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Hälsingejul

FAKTA
ert Pris 6 450 kr
oRD PRIS:  6 650 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  23 DEC 2018
i Priset ingår
• Bussresa 4 dagar
• Reseledare /Julvärd
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 3 middagar (M)
• 1 kaffe 
• Alla besök enligt program

tillägg: Enkelrum: 900kr

Följ med på en  resa till  Hälsingland tillsammans med Katarina Åström. Vi dukar upp 
till härliga juldagar med  Hälsingegårdar, god mat, julotta,  underhållning och självklart 
kommer  tomten på besök. Vi bor bekvämt på centrumnära Hotell Scandic  i Bollnäs, med 
vacker utsikt över Ljusnans dalgång och sjön Warpen.

DAG 1: MOT HÄLSINGLAND
Bussen  styr mot Hälsingland och vi gör 
ett kort stopp på vägen upp. Vi åker 
till Glösbolagret för en god sopplunch  
innan vi gör ett besök på Hälsingegård 
Hans-Ers i Alfta. Här får vi höra om det 
fantastiska fynd som gjordes på gården 
på 60-talet och se herrstugans vackra 
1800-tals måleri. Så till Scandic hotel för 
inkvarering. Eftermiddagskaffe, middag 
och uppesittarkväll. (L,M)

DAG 2: JULAFTON
Julaftonen börjar med en god frukost inn-
an vi åker till Mobackes Trädgårdscenter. 
Här njuter vi av alla vackra amaryllisar i 
den årliga Amaryllisutställningen som 
varje år har olika teman
tillbaka på hotellet smakar vi av det stora 
traditionella julbordet. Vi har en trevlig 
eftermiddag i väntan på tomten. Kanske 

någon vill göra en liten promenad i det 
vintriga landskapet. Julmiddagen njuter 
vi tillsammans med skinka, lutfisk och 
gröt.  Så hoppas vi att alla varit snälla så 
tomten kommer med sin säck... (F,L,M)

DAG 3:  JULDAGEN
Julotta i Bollnäs kyrka för den som orkar, 
så hem till frukost och lite vila. Efter Lunch 
kan vi göra en liten tur i omgivningarna. 
Kanske stannar vi för ett kortare besök på 
något trevlig ställe. 
Efter middagen kommer Anneli och be-
rättar och visar bilder om Världsarvet Häl-
singegårdar, det blir också musik och lite 
andra skojsamheter.  (F,L,M)

DAG 4: ANNANDAGEN
Vi äter en god frukost i lugn och ro innan 
det är dags att styra kosan hemåt igen. Vi 
stannar för en gemensamt avslutnings-
lunch på vägen hem. (F,L)
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Vandringsresa Bruksvallarna
Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina 
vandringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kultur-
miljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. 

DAG 1: STOCKHOLM-BRUKSVALLARNA
Vi åker norrut, stannar för en bussfika på 
vägen upp och kommer till Bollnäs där 
Anneli möter. Sedan vidare norrut längs 
Ljusnans dalgång till Ljusdal där vi stan-
nar för en god lunch på Restaurang Hem-
bygdsgården. Vi fortsätter följa Ljusnans 
flöde och passerar Funäsdalen där vi tar 
av till Bruksvallarna. Inkvartering och 
middag på Bruksvallslidens hotell. (L, M)

DAG 2-4: BRUKSVALLARNA
Det blir tre härliga vandringsdagar i Fu-
näsfjällen omkring Bruksvallarna. turerna 
anpassar vi efter väder och vind. Med 
bussen kan vi ta oss till bra startpunkter 
och avslut på turerna. Vi vandrar mellan 
6-12 km per dag. Lite beroende på antal 
höjdmeter och väder. om någon önskar 
en kortare tur anpassar vi turen så att 

det finns ett kortare alternativ också.  En 
möjlighet bland många andra är en ”bra-
väderstur” till Djupdalsvallen och  Mitt-
åkläppen där de som vill kan nå toppen 
på 1212 möh.  En högfjällsupplevelse 
med underbara vyer.
Det kan vara rätt blött efter en del leder. 
ofta är lederna spångade förbi våtmar-
kerna men vattentåliga kängor är ett 
måste. om möligt väljer vi de lite torrare 
lederna. (F, L, M)

DAG 5:  HEMRESA
Efter en god frukost tackar vi för oss och 
börjar färden hemåt igen fyllda av här-
liga upplevelser. Vi stannar på vägen för 
att smaka av matsäcken och gör även en 
paus lite senare där det finns möjlighet 
att köpa något mer matigt. (F, L)

FAKTA
ert ca Pris 6 395 kr
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i Priset ingår
• Rese-/ färdledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch & 4 lunchpaket (L) 
• 4 trerätters middagar (M)
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum (ej med kylskåp): ca 600 kr

hotell
Bruksvallsliden Hotell & Stugby 
(del i dubbelrum med wc/dusch & kyl-
skåp)
https://www.bruksvallsliden.se/

r
e
s
o
r

m
e
d

a
n
n
e
l
i

Polen erbjuder en vacker natur, vi vandrar både i de låga och i de höga Tatrabergen. 
Landets kultur fascinerar och vi lär känna dess historia. Vandringarna erbjuds i en härlig 
kombination av trevliga, relativt lätta vandringar kombinerat med lite av all den kultur 
som finns i området. Vår vandringsledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull 
resa. Vi avslutar vår resa i Krakow, av många betraktad som Polens vackraste stad. Denna 
medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralfor-
miga gotiska torn, slott och legender om drakar.

Vandringsresa polen 
 - med Tatrabergen och Krakow

DAG 1: ANKOMST POLEN
Direktflyg från Arlanda till Krakow. Vid an-
komst möts vi av vår buss som tar oss till 
vårt hotell centralt beläget i Zakopane.  
Middag på hotellet. (M)

DAG 2: LÅGA TATRABERGEN
Idag gör vi en lättare vandring i de låga 
delarna av bergen. Vi börjar i Strazyska 
Valley och under vandringen ser vi top-
pen Giewont, vattenfall och fantastiska  
klippformationer. Vi har lunchpaket med 
oss. Vi är åter på hotellet på eftermidda-
gen. Gemensam middag på hotellet.  (F, 
L, M) Stigning: 450 m, Längd: ca 8-14/18 
km

DAG 3: HÖGA TATRABERGEN
Idag beger vi oss mot de två mest popu-
lära topparna i Zakopane. Vi kommer att 
se vacker panoramautsikt över hela tatra-
bergen. Giewont, bergskedjor och den 
lugna och pittoreska dalen Mała Łąka. Vi 
åker bergsbana mellan Kuźnice och Kas-
prowy berget. tillbaka till hotellet för ge-
mensam middag. (F, L, M)

Stigning: 200 m, Längd: 8-14 km

DAG 4:  HÖGA TATRABERGEN
Idag gör vi en vandring i de höga delarna 
av bergen. Vi kommer att beundra glaci-
ärreliefer, de största vattenfallen i Polen, 
de största bergssjöarna i tatrabergen, det 
populära turistmålet Morskie oko och Po-
lens högsta topp Rysy. Middag. (F, L, M)
Stigning: 900 m, Längd: 8-24 km

DAG 5: ZAKOPANES DALAR
Genom dalar beundrar vi idag ett varie-
rat landskap av karstformationer, vackra 
strömmar, steniga stigar, fårhundar och 
fårfarmar. Vi provsmakar lokala produkter 
som oscypek (rökt ost) och får en presen-
tation av hur tillverkningen går till. Spår 
av gruvdrift i tatrabergen går tillbaka 500 
år i tiden. Gemensam middag på hotellet. 
(F, L, M) Stigning: 250 m, Längd: 8-16 km

DAG 6: KRAKOW MED WAWEL
Vi reser mot Krakow. Väl framme möter 
vi vår lokalguide och ska nu få uppleva 
staden. En guidad stadsrundtur till fots 
tar oss på upptäcktsfärd till den välkända 
Grodzkagatan & till hjärtat av Gamla Stan. 

FAKTA
ca gruPP Pris 10 850 kr
RESLÄnGD:  7 DAGAR
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Helpension dag 2-5
•  Middag dag 1 & 6 (M)
• Entré till nationalparken 4 dgr
• 4 h rundtur till fots i Krakow inkl.   
entré Mariakyrkan och Wawel katedral
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: ca 1270 kr
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Zlatko Papac
är född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-Hercegovina men kom till Sverige under Balkankriget. Bodde här i många år och 
pratar svenska. Han har återvänt till sin hemland och har nu skapat många fina resor till sitt forna Jugoslavien, där vi 
möter hans vänner. Zlatko guidar en del av resorna själv men på vissa orter finns det andra guider som också bott i Sverige 
eller studerat språket som kan just sin hemort. Ni möter Jelena i Belgrad, Jasko i Sarajevo, Vanja i Zagreb, Stipe i Gradac 
och nu Josif i Albanien.
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fären. Åter opatija sen eftermiddag. (F,L)

DAG 4: POSTOJNA & LJUBLJANA
Vi lämnar kusten och åker mot den be-
römda Postojnagrottan för en tur med tåg 
genom grottan. Vi njuter av den storslagna 
synen samt tittar på den märkvärdiga ol-
men (proteus anguinus)* som bara bor i 
kalkgrottor. Efter lunchen i Postojna vidare 
till Slovenien huvudstad Ljubljana för gui-
dad rundtur. Lagom till middag kommer vi 
till vårt hotell i Zagreb.(F, L, M)

DAG 5: STADSRUNDTUR ZAGREB
Zagreb var redan år 1094 ett biskopssäte, 
vilket innebär att det finns en lång och rik 
historia. Här finns samtidigt charm, själ, 
tradition och vacker atmosfär som energin 
hos en modern storstad med många stu-
denter och livligt kaféliv. Och staden lockar 
allt fler turister. Vår rundtur sker både med 
buss och till fots. Efter rundturen kan ni ut-
forska Zagreb på egen hand. Dagen avslu-
tas med middag på hotellet. (F,M) 

DAG 6: ETNOBY KUMROVEC
Kumrovec är välbevarad etnoby där man 
kan se hur livet såg ut i gamla kroatiska 
byar. Här är också forna Jugoslaviens 
ledare tito född. Vi besöker hans barn-
domshem och får nya insikter om hans 
liv. Dagen avslutas på restaurang Ventek 
där man serverar traditionella maträtter 
från Zagorje (nordvästra Kroatien). Efter 
nya matupplevelser återvänder vi till vårt 
hotell. (F, M)

DAG 7:  VARAžDIN 
Varaždin är en typisk centraleuropeisk 
barockstad i nordvästra Kroatien.  Staden 
grundades på 1100-talet och känneteck-
nas av låga byggnader, barockgator, kyr-
kor med sina vackra kyrktorn, slott och 
parker. Gemensam lunch på restaurang 
med rustik atmosfär. Gemensam middag 
på hotellet. (F, L, M)

DAG 8: HEMRESA
Direktflyg hem till Stockholm Arlanda.  (F) 

DAG 1: ZAGREB-KARLOVAC-OPATIJA
Vi möts på Zagrebs flygplats av Vanja och 
åker till Karlovac för lunch och tillfälle 
att prova det kända ölet Karlovacko som 
bryggts här sedan år 1854. Vi besöker 
Aquatica (Karlovac´ sötvattensakvarium) 
och gör också en lättsam stadsvandring. 
Färden går sedan till opatija där vi check-
ar in på trevligt hotell. Välkomstdrink och 
gemensam middag på hotellet (L,M).

DAG 2: OPATJA
Efter sovmorgon och frukost är det dags 
att lära känna opatija. Under andra hälf-
ten av 1800-talet blev detta den mest 
eleganta badorten för eliten från Öster-
rike och Ungern – främst den kejserliga 
familjen av huset Habsburg, men också 
alla i deras omkrets. Många eleganta hus, 
i s k belle époquestil, med tillhörande 
parker och trädgårdar uppfördes från år 
1845 och framåt. Man njöt av det milda, 
behagliga klimatet och de natursköna 
omgivningarna. Under de förändrade 
tiderna på 1900-talet förföll parker och 
omgivningar, men på 2000-talet har man 
rustat upp opatija och gäster kan åter 
njuta av det behagliga klimatet och SPA-
njutningar. och är åter ett av regionens 
mest efterfrågade turistmål! Vi gör en 
stadsvandring i lugn takt med reseleda-
ren och sedan är dagen fri för behagliga 
promenader, SPA, fika eller lunch på nå-
got av de kaféer eller restauranger som 
finns att välja bland. och tillfälle till shop-
ping till förmånliga priser! Middag på ho-
tellet. (L,M)

DAG 3: PULA & ROVINJ
I dag ska vi lära känna Istrien, region vi 
befinner oss i. Vi besöker Pula för en gui-
dad stadsrundtur och fika nära stadens 
romerska amfiteater, en av de sex största 
amfiteatrarna som finns bevarade. Lun-
chen intar vi i Rovinj, en av Kroatiens 
vackraste städer. Vanja visar oss staden 
och vi har lite egen tid att njuta av atmos-

reseledare & guide: vanja devčić
Vanja är född i Zagreb, utbildad lärare samt 
läst svenska och historia. Han älskar att gui-
da och är nu en mycket omtyckt och erfaren 
guide på heltid som visar sin stad med stor 
entusiasm med bra svenska.

Istrien & ZaGREB 
- med Opatija, Postojna och Ljubljana  

En speciellt framtagen resa för att få uppleva norra Kroatien med Zagreb och den fashio-
nabla gamla kurorten Opatija, även kallad ”Adriatiska kustens drottning”. Resan är en 
kombination av livfull storstad och elegant badort med besök till fina kustorter i Istrien 
som Pula och Rovinj. Sloveniens huvudstad Ljubljana är en grön, mysig och pittoresk stad 
med en intressant historia. Vi avlsutar resan med att upptäcka norra Kroatiens inland med 
den vackra barockstaden Varaždin, Etnoby Kumrovec samt huvudstaden Zagreb. Här ser 
vi stadens vackra katedral, smala gränder och gamla stad. Staden har ett rikt kulturliv 
och ett levande folkliv med ett stort utbud av uteserveringar. Ett av våra besök går till den 
berömda Postojnagrottan, den längsta grottan i världen som är öppen för allmänheten. 
Vanja kommer visa sitt Zagreb, han har valt ut sina smultronställen.

FAKTA
gruPP Pris: 11 450  kr
oRD PRIS: 11 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  13 oKt 2018
i Priset ingår
• Reseledare Vanja Devčić 
• Flyg Arlanda- Zagreb t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher 
• 6 middagar
• Utfärd Pula och Rovinj
• Utfärd Postojnagrottan och Ljubljana
• Utfärd Etnobyn Kumrovec
• Utfärd Varazdin
• Stadsrundtur Zagreb

tillägg
Enkelrum:  1 900        kr
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FAKTA
ca gruPP Pris : 12 450 kr
CA oRD PRIS : 12 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
AVRESA:  2019
i Priset ingår: 
• Svensktalande reseledare 
  Zlatko Papac & Josif Paparisto
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 luncher (L)
• 7 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder och guidade visningar
• Båtutfärd Boka Kotorska
• Rundresa Albanien 2 dagar  
  med utfärder
• Rundresa med buss Monte Negro
• Alla besök enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg: 
Enkelrum: 1700 kr

dag 1: duBrovnik- montenegro
Vi möts på flygplatsen av vår guide för 
färd mot  hotel Palmon Bay i Herceg novi.  
Check in på hotellet och sedan välkomst 
drink och lunch på hotellet. Vår guide tar 
oss med på en trevlig promenad för att lära 
känna Herceg novi, som har en turbulent 
historia. Faktum att staden styrdes under 
olika perioder av Bosniska kungar, Herce-
govinas hertigar , det ottomanska imperiet 
med även av Frankrike, Venedig, Ryssland, 
Spanien, Österrike-Ungern, Italien och 
Montenegro.  Dagen avrundas med en 
middag på en av de främsta restaurang-
erna i Herceg novi. (L,M)

dag 2: Båtutfärd Boka kotorska
Båtutfärd i Kotorbukten med storslagna 
vyer över branta berg och stilla vatten. 
Vi besöker  Perast, den lilla ön Gospa och 
Škrpjela där vi pratar om legenden som 
gjorde att människor byggde ön och kyr-
kan. Halvdagssutflykten avslutar med en 
härlig lunch i det lilla by Perast på fastlan-
det. Åter till vårt hotell och egen tid för bad 
framför hotellet eller på hotellets välorgani-
serade Spa. Middag på hotellet. (F, L, M)

dag 3: alBanien 
Resan går till Shkodër  en av Albaniens 
största och äldsta städer med starka italien-
ska influenser, här finns ett flertal betydna-
de historiska sevärdheter. Vi börjar med en 
stadig lunch innan vi får lära könna staden 
under en guidad rundtur. Vår färd fortsätter 
söderut till kuststaden Durrës som lockar 
med vackra strandpromenader. Här finns  
intressanta byggnader och statyer som 
vittnar om landets östliga läge och kom-
munistiska historia. Ankomst på kvällen till 
Durrës, den nya destinationen som lockar 
alltfler svenska turister. Middag på vårt ho-
tell och sen finns det gott om tid på kvällen 
för en kvällspromenad vid havet i Durrës. (F, 
L, M)

dag 4: alBanien
Idag skall vi få uppleva tirana, en mer färg-
sprakande stad är svår att hitta i dagens 
Europa. tirana är kanske mer kul än vacker  
med staden har en hel del att bjuda på! Här 

Albanien är något så ovanligt som ett outforskat hörn av Europa dit turismen knappt nått. 
Här finns massor att upptäcka – allt från små bergsbyar till arkeologiska skatter. Mon-
tenegros natur är imponerande med gröna berg som höjer sig över den vackra kusten 
vid Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder, turkosblått skimrande vatten och trevliga 
restauranger. Vår vän Zlatko Papac har satt samman en ny trevlig rundresa i dessa två 
outforskade länder. Tillsammans med Josif Paparisto från Albanien visar de sina länder.

blandas kommunistiska statyer och monu-
ment med moskéer och socialistiska mural-
målningar i en fascinerande blandning. Ef-
ter fika i tirana fortsätter resan till Krujë för 
ett basarbesök på stadens omtyckta basar 
.nationalhjälten Skenderbeys ledde mot-
ståndet på ottomanerna på 1400-talet, vi 
ser hans museum och lär oss mer om den-
na historia. Efter lunch reser vi tillbaka mot 
Herceg novi i Montenegro, men vi stannar 
för en god middag och ankommer sent till 
hotellet.  (F, L, M)

dag 5: egen dag
Egen dag att koppla av på stranden eller på 
spa. Lunch i egen regi. Middag på hotellet.  
(F, M) 

dag 6:  montenegro
Idag skall vi besöka Montenegros mest kän-
da städer - Kotor, Budva och Cetinje. Vårt 
första besök blir Kotor, vars gamla stan (en 
UnESCo: s världsarvslista) är en av de bäst 
välbevarade medeltida städerna i Europa. 
Vidare till Budva, innanför ringmuren i den 
gamla delen av Budva blir man förflyttad 
till en annan tid. I vackra välbevarade bygg-
nader ligger mysiga restauranger, caféer, 
butiker och konstgallerier. Här äter vi en 
trevlig fisklunch vid havet. Vidare mot Mon-
tenegros uppland, en gång en av de få fria 
teritorium under otomanska tider på Bal-
kan. Resan går till Cetinje – (huvudstaden i 
den en gång i tiden kungliga Montenegro). 
Staden anses vara vaggan för monteneg-
rinska kultur. Efter rundturen och lite egen 
tid i Cetinje  är det dags för middag i byn 
njeguši där vi provar den berömda mon-
tenegrinska prosciutto. till kvällen åter till 
Herceg novi. (F, L, M)

dag 7:  montenegro - vinlandet
Utflykt genom det vackra landskapet mot 
Vingarden 13 juli och besök i deras fantas-
tiska vinkällare. Vi avslutar med en trevlig 
vinprovning av gårdens viner med bl. annat 
Procorde Vranac som säljs på Systembola-
get i Sverige. Lunch i huvudstaden Podgora 
och egen fritid efter lunch. Åter vårt hotell 
och vår avsluttningsmiddag. (F, L, M)

dag 8: hemresa
Efter frukost resa mot flygplatsen. (F)

Zlatko papac & Josif Paparisto

Kotorbukten

Montenegro & Albanien   -          Nyhet
 - två outforskade länder invid Adriatiska havet

Josif är född och uppvuxen i tirana, Albaniens huvudstad. Bodde och ver-
kade i Sverige tidigt 90 tal inom kyrkan innan han flyttade tillbaka till sitt 
hemland för att medverka i landets uppbyggnad. Josif är svensktalande och 
just nu uppfyller han sin livsdröm att visa Albanien för svenska resenärer…. 



26

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 skapa denna unika resa vad 
gäller mat, vin och kultur.

Med hjärtat i Dalmatien
 - vin, mat & kultur i Kroatien

DAG 1: DUBROVNIK
transfer till Arlanda. I Dubrovnik möts vi av 
vår guide och åker in till det historiska cen-
trumet för en guidad rundtur. Dubrovnik, 
som är ett världsarv, är en facsinerande stad 
med doftande citronträd, magnifika palmer 
och vackra renässansträdgårdar i de gamla 
stenpalatsen. Lunch på egen hand och lite 
tid för shopping och fika innan vi åker till 
Gradac och vårt hotell. Välkomstdrink och 
middag på hotellet. Dagens värd är Zlatko. 
(M) 

DAG 2: TROGIR & SPLIT
Efter frukost åker vi till trogir, ett världsarv 
och en pärla på den dalmatiska kusten. Vi 
promenerar genom den pittoreska staden 
till en restaurang där vi intar vår lunch och 
njuter av utsikten mot strandpromenaden, 
hamnen och det gamla vakttornet. På efter-
middagen åker vi till Split, för en guidad vis-
ning i det palats som den romerske kejsaren 
Diocletianus lät bygga i slutet av 200-talet e. 
Kr. Palatset är också ett världsarv. Lite egen 
tid att strosa i Split innan vi återvänder till 
hotellet. Gemensam middag. (F,L,M)

DAG 3: INSPIRATION HERCEGOVINA
I dag blir det vacker natur, historia, mat och 
vin i Hercegovina. Vi börjar med en båttur 
i naturparken Hutovo Blato, alternativt de 
makalösa vattenfallen i Kravica och sedan 
till den, lilla medeltida staden Pocitelj, med 
dess orientaliskt inspirerade arkitektur. 
Vidare till Mostar, bl a känd för den gamla 
bron (Stari Most). Lunch. Dagen avslutas 
med middag på restaurangen Udovine, 
strax utanför Mostar. Vi besöker vinkällaren, 
provar husets viner och dess grappa, ser 
hur man bakar bröd på traditionellt sätt och 
njuter av middagen tillsammans med regi-
onens viner. Dagens värd är Zlatko. (F, L, M)

DAG 4: PODACA
En avkopplande förmiddag i Gradac, med 
tid för bad och promenader. På eftermid-
dagen åker vi till byn Podaca. Där får vi lära 
mer om oliver, från odling till provsmakning 
av olivoljor. Vi provar också på olika dalma-
tiska delikatesser, innan vi åker tillbaka till 
Gradac. På kvällen väntar en lite annorlunda 
överraskning a la Dalmatien!  (F, L ,M)

DAG 5: EGEN DAG ELLER UTFÄRD
En ledig dag för vila och bad eller följ med 
på en utfärd. Vi samlas igen på hotellet till 
kvällen för gemensam middag. (F, M)

UTFÄRDER DAG 5
*VINTUR TILLVAL:
Exklusiv (heldagsutfärd) inkl lunch, med 
båtfärd, besök på ostronodling & prov-
smakning, besök hos tre olika vinprodu-
centermed provsmakning. (L)

**MAKARSKA:
Makarska (halvdagsutfärd) inkl lunch. 
Guidad tur till den kända badorten som 
även är rik på kultur och historia. Lunch och 
sedan lite egen tid innan återresa. (L)

DAG 6: NERETVADELTAT
I dag åker vi till det spännande neretvadel-
tat. Romarna anlade här 200 år f.Kr staden 
narona. 800 år senare angreps den, förstör-
des och glömdes. I slutet av 1800-talet åter-
upptäcktes staden och grävdes ut. Vi besö-
ker bl a naronas arkeologiska museum och 
gör en båttur på deltats kanaler bland stora 
mandarinodlingar.  Vi äter lunch, typisk för 
området, bestående av en traditionell fisk-
gryta. Under eftermiddagen är vi tillbaka 
på hotellet. Dagens värd är Stipe. (F, L, M)

DAG 7: FRILUFTSDAG & MUSIK
Vi gör en vandring (ca 5 km) mot naturpar-
ken Biokovo. Vår guide lär oss om djur, in-
sekter, blommor, örter och annat som växer 
och lever i omgivningarna. Vandringen av-
slutas med en enkel picknick på en av de 
finaste utsiktsplatserna i området. Åter till 
Gradac och hotellet för lite vila. till kväl-
len väntar oss en ”slow-food-gala-middag” 
med enbart regionala råvaror traditionellt 
tillagade. Det blir sju rätter med det bästa 
som huset och regionen kan erbjuda. Varje 
rätt ackompanjeras av ett antal olika viner 
och sång och musik.  Dagens värd är Stipe. 
(F, M)

DAG 8: HEMRESA
Frukost och transfer till Dubrovnik för direkt 
flyg hem till Arlanda. transfer från Arlanda. 
(F)

FAKTA
gruPP Pris: 12 450 kr
oRD PRIS:  12 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  13 oKt 2018
i Priset ingår
•  Svensktalande reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  4 luncher (L)
•  7 middagar (M)
•  Vinprovning
•  Grappaprovning
•  Guidad rundtur Dubrovnik
•  Heldagsutfärd Hercegovinia
•  Halvdagstur Båttur i Neretvadeltat
•  Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:           2000 kr

tillval*
*Exklusiv vinutfärd hel dag:  €140 /pp
**Makarska halv dag: €45 /pp
Utfärderna bokas och betalas på plats
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Zlatko Papac och Stipe Milic
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Kastilien
 -Kulinariska strövtåg i Spaniens själ

Hans Eguinoa
Hans är uppväxt i Sollentuna med spansk pappa och svensk mamma och rör sig, som en 
resenär sade, ”som en kameleont mellan bägge kulturerna”. Intresset för idrott, historia, 
musik, mat & dryck gör att Hans är en utmärkt är följeslagare i norra Spanien. Ofta har 
han med sig Eva, nordspanjorskan som gjort att Hans är bofast i Spanien sedan 1994. Ett 
15-tal år inom serviceyrken samt 12 säsongers guidande gör att känslan för detaljerna 
och vikten av att alla har det bra är förstklassig. Med Hans får ni uppleva Spanien ur en 
annan vinkel, med ett annat perspektiv, och komma spanjorerna in på livet. Hans kom-
mer gärna till Sverige och berättar, visar bildspel eller ordnar vinprovning för er förening.

Vår reseledare Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare, är bosatt i  
norra Spanien. Han tar oss med på uppfriskande lättare vandringar i lagom tempo i Kas-
tiliens vackra natur. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika 
mat- och vinupplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässansmuseum, beund-
rar romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid.

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss 
på flygplatsen för transfer till västra ut-
kanten av Madrids provins till vårt hotell. 
nattmacka och kallskuret serveras på ho-
tellet. (M)

DAG 2: SALAMANCA
Idag vidare transfer till Salamanca 2 tim-
mar. Under en guidad promenad i staden 
Salamanca besöker vi stadens saluhall 
och vi ser stadens två katedraler utifrån, 
Universitetsfasaden samt den 2000-åriga 
romerska bron. till lunch avnjuter vi en 
modern avsmakningsmeny med vin-
provning och har sedan egen tid på ef-
termiddagen. till kvällen tar Hans med 
de som önskar på sin favorit tapasrunda.
(Valfi, betalas på plats)  (F, L)

DAG 3: ARRIBES
Dagens utflykt går till Arribes de Duero, en 
nationalpark i gränsområdet kring Duero-
floden. Arribes är en naturlig gräns mot 
Portugal. Vi besöker en vinbodega och ett 
ysteri av båda ägda av samma sanna en-
treprenörer. Vi vandrar 7 km längs vackra 
Dueroleden och njuter av flodens kanjon. 
I Pinilla bjuds vi på en lantlig lunch. Mätta 
och belåtna tar vi oss vidare till Fermoselle 
för ytterligare ett bodegabesök hos en 
driven modig inflyttad engelska. Utlykten 
avslutas med en promenad upp till den 
vackra borgen i byn. transfer tillbaka till 
hotellet och middag på egen hand. (F, L)

DAG 4: SIERRA DE FRANCIA & LA DEI
I dag gör vi besök i ett par av Spaniens 
vackraste byar. Vi smakar specialiteter hos 
en lokal producent som gör lufttorkad 
skinka av svarta ibéricogrisar. Detta avn-
juts med viner från lokala bodegor. Åter 
för middag på hotellet i Salamanca. (F, L, 
M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och vi reser vi-
dare till Segovia. Här får vi en vacker vy av 
staden och en guidad tur. Vi njuter av vyer 
av Akvedukten, stadens katedral och el 
Alcázar, den gamla borgen, uppbyggd vid 
flera tillfällen, som fått stå som inspiration 
till Disneys sagoslott. Vidare till byn Pedra-
zan för ett intressant besök innan vi gör 
en vandring på ca 7 km. Dagen avslutas i 
Sepúlveda, där vi checkar in på vårt hotell. 
Middag i byn (F, L, M)

DAG 6: DURATÓN 
Morgonvandring efter frukost där vi till-
sammans med vår guide upplever ero-
sionskanjonen kring floden Duratón. 
turen ackompanjeras av vacker fågelsång 
då området har ett rikt fågelliv med gåsga-
men som stjärna. Vandringen är ca 8 km 
med lätt stigning på tillbakavägen (ca 50 
m). Efter traditionell dilammslunch tar vi 
oss med buss till Madrid där gör en pan-
oramatur med buss och fortsätter till hotel-
let. Vi besöker efter lite vila Sorollamuséet 
– Spaniens förnämsta impressionistkonst-
närer och äter middag på Madrids bästa 
taberna. (F, L, M)

DAG 7: MADRID
Hans informerar om möjliga utflykter & 
muséer. Varje söndag finner man den sto-
ra Loppmarknaden på ”el Rastro”, ni som 
önskar kan följa med Hans och fynda på 
marknaden. Eftermiddagen har egen tid 
att göra upptäcktsfärder och aktiviteter 
i den spanska huvudstaden. Frivillig ge-
mensam middag nära hotellet med Hans. 
(tillval) (F)

 DAG 8: HEMRESA
Lite sovmorgon och tid i staden innan vi 
åker till flygplatsen. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 13 950 kr 
oRD PRIS FR:  14 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  25 SEP 2018
i Priset ingår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
    Salamanca 3 nt , Sepúlveda 1 nt, Madrid 3 nt
•  5 luncher 
•  4 middagar
•  2 vinprovningar
•  4 lätttare vandringar med guide  
   (6 - 8 km med höjdskillnad på 150 m)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Saluhallsbesök i Salamanca
•  Museum Zorninspirerade Sorolla
•  Tapasrunda i Salamanca
•  Vandringsbeskrivningar & kartor

tillägg
Enkelrum: 2 490 kr
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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Spaniens soligaste landskap lockar med allt från det moriska sägenomspunna palatset 
Alhambra till Rondas berömda bro och små mysiga bergsbyar. Vi skall låta oss smaka det 
lokala köket samt besöka en vingård och en bodega i Malaga. Vi bor bekvämt på trevligt 
hotell invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med solkusten och 
gör utfärder till Ronda Granada, Cordoba och den mysiga byn Mijas Pueblo samt äter 
lunch hemma hos lokal familj under ett Andalusiskt äventyr. Med oss på resan har vi vår 
reseledare Monica Mozo som är bosatt i Fuengirola.

Andalusiens skatter 
  - med Ronda, Granada och Cordoba m.m.

DAG 1: MALAGA – FUENGIROLA
Flyg från Arlanda till Malaga. Vid ankomst 
tas vi emot av vår reseledare, Monica. 
transfer till  Fuengirola och vårt hotell 
som ligger centralt beläget invid den 
långa strandpromenaden. Vi tar en tur 
till fots som avslutas vid vår lokala restau-
rang för en tidig välkomstmiddag. Fri tid 
att bekanta oss med området under kväl-
len. (M) 

DAG 2: RONDA
Ronda är en av de äldsta och vackraste stä-
derna i Spanien. Belägen på 780 m höjd och 
dramatiskt delad av en 100 m djup klyfta får 
besökaren en unik och fascinerande utsikt. I 
Ronda går livet sin gilla gång och man lever 
här på traditionellt andalusiskt sätt. Största 
sevärdheten är stenbron från 1700-talet som 
löper genom centrum och en annan sevärd-
het är tjurfäktningsarenan, Spaniens äldsta. 
Ronda sägs vara födelseplatsen för tjurfäkt-
ning då reglerna som upprättades här på 
1700-talet fortfarande följs. Vi har lite egen tid 
att upptäcka staden och äter en gemensam 
lunch. Middag på vårt hotell.  (F,L,M)

DAG 3: MIJAS PUEBLO 
Halvdagsutflykt till den vackra andalusiska 
byn Mijas Pueblo. En promenad genom de 
smala gatorna återspeglar livet i gamla da-
gar. Byn ligger på en stenig platå med ut-
sikt över Fuengirola och havet. Lunch och 
vinprovning på lokal restaurang. Åter till  
Fuengirola. Middag på egen hand i Fuengi-
rola. (F och vinprovning med tilltugg)

DAG 4: LEDIG DAG
Idag har vi en ledig dag till att göra vad vi 
vill. Kanske lockar shopping i köpcentret, 
Miramar, en drink i Malaga eller en skön dag 
på stranden? Monica ger oss  gärna tips på 
vad som finns att hitta på. till kvällen väntar 
en trevlig middag på Flamencorestaurang. 
Vi äter gott och njuter av den vackra dansen 
(F,M)

DAG 5: GRANADA & ALHAMBRA
Utfärd till Granada som under 1200-talet 
var det muslimska högsätet i Spanien. Än 
idag är staden hemvist för Europas största 
muslimska befolkning och har en av konti-
nentens största attraktioner 1100-talets Al-
hambra. Vi besöker den vackra trädgården 
Generalife, de moriska härskarnas forna 
sommarpalats, med sina strama cypres-
salléer, välskötta blomstersängar & spring-
brunnar. Lunch på restaurang. Åter  Fuengi-
rola. Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 6: CORDOBA
I Cordoba startar vår sightseeing i de ju-
diska kvarteren innan vi träder in i mos-
kén, ett av de mest kända arkitektoniska 
islamiska verken med sina gyllene mo-
saiker och pelare. Intill moskén ligger 
de gamla moriska och judiska kvarteren. 
Under en promenad längs slingrande 
och smala gränder, mellan vitkalkade hus 
med blomstersmyckade patios, återska-
pas stämningar från morisk tid. Åter Fu-
engirola och middag på hotellet. (F,M)

DAG 7: ANDALUSISKT ÄVENTYR
Vår färd tar oss till byn Alfarmatejo med 
vacker utsikt över bergsmassiven i söder. Vi 
börjar med ett besök på en olivlund, som är 
en betydande del av det lokala jordbruket 
för att sedan besöka en olivoljeproducent. 
På ett olivoljemuseum får vi provsmaka 
olivolja med the hemgjorda brödet ”Pan 
Cateto”. Under en promenad längs de smala 
gränderna ser vi kyrkan och provsmakar det 
söta Malagavinet. nu väntar en traditionell 
hemlagad måltid hemma hos byborna. Åter 
till Fuengirola efter en mycket speciell upp-
levelse. Avslutningsmiddag på restaurang. 
(F,M) 

DAG 8: HEMRESA
Egen tid i Fuengirola innan det är dags att 
resa till Malagas flygplats för hemresa. (F)

FAKTA
gruPP  Pris:  12 450 kr
oRD PRIS: 12 950 KR
RESLÄnGD:       8 DAGAR
AVRESA: 9 oKt 2018
i Priset ingår:
•   Flygresa Sverige – Malaga t/r
 •  Svensk reseledare Monica Mozo
 •  Del i dubbelrum 7 nätter med 
    frukost på mellanklass hotell
 •  8 måltider (2 luncher varav 1 
     hemma hos lokal familj, 6 middagar 
     varav 3 på restaurang och en med 
     Flamencoshow.)
• 1 vinprovning med tilltugg
 •  Alla utfärder & besök enligt program
     (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg:  Enkelrum:         1 650 kr

Monica Mozo
Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. “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!”
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt, vi har många olika upplägg allt från 6 - 8 dagar, 
runderesa eller bo i Fuengirola och göra utfärder.
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Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett be-
hagligt klimat. Vi erbjuder nu hotell och lägenheter i Fuengirola, en omtyckt plats på sol-
kusten vars milda vinter inbjuder till långtidssemester. I Andalusien finns mycket att se 
och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss och tåg 
eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Monica Mozo ordnar aktiviteter och 
utfärder samt tipsar om olika besöksmål och bra restauranger.

Långtidssemester på solkusten 

ATT GÖRA 
Andalusien har en mycket intressant historia och ett rikt kulturliv. Det finns bra golfba-
nor och vandringsleder samt många intressanta aktiviteter och utfärder. Monica hjälper 
er att boka golftider, bil och ger tips samt ordnar en del gemensamma aktiviteter på 
plats.

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 med-
eltemperatur 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. Det moriska slottet vid stranden har en fantastisk utsikt och 
här organiseras ett flertal festivaler under året. De romerska baden är också något spän-
nande att utforska. En trevlig strandpromenad på 8 km bjuder in till härliga promena-
der längs den långa sandstranden. Fuengirola ger dig det bästa av två världar – stad 
och badort.

PRESENTATION AV ER VÄRDINNA
Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. “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!”

Program:

DAG 1:   AnKoMSt &  VÄLKoMStMÖtEn
DAG 2:   oRIEntERInGStUR tILL FotS
DAG 3:  UtFÄRD MALAGA InKL LUnCH oCH PICASSo - InKLUDERAD
DAG 4-5:  tID FÖR EGnA UPPLEVELSER   
DAG 6:   UtFÄRD MIJAS PUEBLo - InKLUDERAD
DAG 7-8: tID FÖR EGnA UPPLEVELSER  
DAG 9:   UtFÄRD RonDA - InKLUDERAD
DAG  10-11:  tID FÖR EGnA UPPLEVELSER  
DAG 12:  UtFÄRD GRAnADA MED ALHAMBRA - tILLVAL
DAG 13 - 14:  tID FÖR EGnA UPPLEVELSER  
DAG 15:  UtFÄRD CoRDoBA - tILLVAL
DAG  16-17:  tID FÖR EGnA UPPLEVELSER 
DAG  18: UtFÄRD SEVILLA - tILLVAL
DAG 19: tID FÖR EGnA UPPLEVELSER
DAG 20:  UtFÄRD AnDALUSISKt ÄVEntYR - tILLVAL
DAG 21:  AVSKEDSMIDDAG 
DAG 22:  HEMRESA

Monica Mozo

fakta

 - gruPPraBatt 500 kr 

oRD PRIS LÄGEnHEt:  FR   11 950 KR
oRD HotELL PRIS:  13 450 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA 2018:  16 FEB & 7 noV
i Priset ingår
• Flyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats  - hotell t/r
• Del i hotellrum/studiolägenhet 21 nt*
• ReseSkaparnas representants tjänster 
• Halvpension eller självhushåll*
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Sen välkomstlunch dag 1
• Utfärd med tapaslunch till Malaga
• Utfärd till Mijas Pueblo
• Utfärd till Ronda
• Avslutningsmiddag på restaurang
*Hotell El Puerto inkl frukost & middag 
varje dag.  Lägenhet PYR, självhushåll

tillägg:
Hotellrum för eget bruk:          4 500 kr
Studiolägenhet eget bruk:      4 000 kr

tillval:
Utfärd Andalusiskt äventyr:       ca  750 kr
Utfärd Granada med lunch:       ca 850 kr
Utfärd Cordoba:                             ca 750 kr
Utfärd Sevilla:                                 ca 750 kr

Obs! Alla frivilliga utfärder bokas på resmålet
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FAKTA
ca Pris:  3 250 kr
RESLÄnGD:  2 DAGAR
DAtUM: noV 2018

i Priset ingår
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L) •  1 middag (M)
•  1 förmiddagskaffe
•  Besök Alfred Nobels hem
•  Besök Lars Lerin
•  Besök Mårbacka Herrgård

tillägg: Enkelrum: ca 200 kr

Teddy Lundberg 
är sångare, klassiskt skolad tenor, skådespelare och regissör. Även verksam som pedagog, föreläsare, konsult i 
kulturfrågor, producent och kock. Har under många år turnérat flitigt runt hela landet spelat och sjungit opera, 
operett, talteater, musikal, revy och kabaré på de flesta av våra teatrar. Han har utvecklat koncept för personal- och 
företagsutveckling som bygger på teaterns träningsmetoder. Fick för detta arbete Kulturstipendium av Stockholms 
stad år 2000. ”- Jag älskar att ha många bollar i luften och ser mig själv mest som en kulturambassadör, leder ofta 
och gärna resor med kulturtema, då kan det hända att det blir en liten sång eller två.”  www.teddylundberg.com

DAG 1: KARLSTAD, SANDGRUND & LERIN
Vi äter lunch på Strandgårdens värds-
hus i Kristinehamn, vid Vänerns strand. 
Under ett par timmar i Karlstad låter vi 
oss förföras och förundras av Lars Lerins 
fantastiska akvarellkonst med motiv från 
världens alla hörn. Vi får en introduktion 
till konsten, tekniken och Lars inspira-
tionskällor av husets egna guider. Vidare 
till Sunne och incheckning på Selma Spa 
Hotell. Middag på hotellet. (L, M)

DAG 2: MÅRBACKA & ALSTER HERRGÅRD
Vi får uppleva den fina julmarknaden på 
Mårbacka. Här levde och verkade vår för-
sta kvinnliga nobelpristagare i litteratur. 

Värmländsk Jul
Följ med ReseSkaparna till Värmland och besök julmarknaden på Selma Lagerlöfs Mår-
backa. Resans andra höjdpunkt är Lars Lerins Sandgrund. Vi bor bekvämt på Selma Spa 
hotell  i Sunne. 

Selma Lagerlöfs ande lever fortfarande 
kvar i rum och gemak som den dag hon 
för sista gången lämnade sin älskade Herr-
gård, 16 mars 1940. Vår lokalguide hjälper 
oss att blicka tillbaka och kika in i herr-
gårdslivet under Selmas dagar. I gårdens 
lador och ekonomibyggnader pågår årets 
traditionella Julmarknad. Här dukas det 
upp med levande, gammaldags konst-
hantverk, gottebord och lokala delika-
tesser till adventsmiddag och julbord. På 
väg tillbaka mot Karlstad, när november-
mörkret åter börjar omsluta oss, gör vi ett 
litet stopp vid Östra Ämterviks kyrka. Vår 
resa avslutas med en lunch på Gustaf Frö-
dings Alsters Herrgård vid Vänern. (F, L)

I år firar vi årsskiftet med fyrverkeri, feststämning och världens mest populära musikal, 
Ringaren i Notre Dame, 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 Rita Saxmark som ciceron och reseledare.

NyåR I GötEBORG
- med Ringaren i Notre Dame

Rita Saxmark
Rita är en mångsidig utbildad operasångerska från Bohuslän som tidigt 
var vokalist i olika Big Bands, därefter med roller inom både opera och 
musikal. Hon har släppt cd:n Love & Life och varit solist i radio & TV. Nu ak-
tuell i My Fair Lady på Stockholms Stadsteater. Är examinerad logonom.

FAKTA
gruPP  Pris:  4 750 kr
oRD PRIS: 4 950 KR
RESLÄnGD:       2 DAGAR
AVRESA: 31 DEC 2018
i Priset ingår:
• Reseledare Rita Saxmark
• Tågresa t/r
• Del i dubbelrum med frukost,
• 1 lunch på nyårsdagen
• Nyårsmiddag med 2 rätter 
• Vickning med mousserande vin
• Operabiljett på Göteborgssoperan
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Isabel Höckert
Född i Portugal men bott i Sverige och jobbat i mer än 30 år på Portu-
gals Turistbyrå i Stockholm. Är tillbaka i hemlandet och förverkligar sin 
dröm att visa turister Portugals många smultronställen. Gift med sin 
svenske man Robert som gärna följer med på resorna. 

Vi lär känna Porutgals charmiga huvudstad. Lissabon är kontrasternas stad med sina pit-
toreska kvarter från den moriska tiden och små gränder i Gamla stan till Chiados lyxiga 
kvarter med sina ståtliga hus och märkesbutiker. I Belemområdet tar vi del av Portugals 
kulturarv. Vi äter vår nyårsmiddag på åttonde våningen med fin utsikt över Lissabons fyr-
verkerishow. Från takterassen får man en underbar utsikt och kan se fyrverkerierna ovani-
från.

exklusiv nyårsresa till Lissabon
- med gourmetmat, goda viner, hemligt inslag och nyårskonsert

FAKTA
gruPP  Pris:  14 450 kr
oRD PRIS: 14 950 KR
RESLÄnGD:       4 DAGAR
AVRESA: 30 DEC 2018
i Priset ingår:
• Reseledare Isabel Höckert
• Flyg Arlanda-Lissabon t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 trerättersmiddagar inkl öl/vin och vatten
• Fyrarätters nyårsmiddag inkl öl/vin och 
   vatten, mousserande vin samt levande musik
• Hemligt inslag inkl lunch
• Nyårskonsert inkl transfers
• Stadsrundtur med fikastopp
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Långtidssemester teneriffa
 - Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat

DAG 1: TENERIFFA
Vi anländer sent på södra teneriffa och en bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till 
norra teneriffa och Puerto de la Cruz, där vi skall bo. 
DAG 2: PUERTO DE LA CRUZ
Vår reseledare teddy Lundberg visar oss sitt Puerto de la Cruz. Vi promenerar genom 
staden och får veta mer om dess historia och lär oss att hitta i staden som skall bli 
vårt hem i tre veckor. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad. 

DAG 3 - 21: TENERIFFA
Härliga dagar för upptäcktsfärder och avkoppling. Här finns golfbanor, gott om trev-
liga vandringar samt flera intressanta, gamla små städer. I resan ingår två utfärder, 
stadsrundtur och promenad till Botaniska trädgården. Utöver det kommer teddy 
erbjuda frivilliga turer och aktiviteter.

DAG 22: HEMRESA

HOTELL - Noelia
Hotellet är centralt beläget i Puerto de la Cruz, ett kvarter från stranden. Boendet på 
noelia är i enkla i studiolägenheter. Hotellet har en trevlig pool med solterass på ta-
ket, med vyer av teide, havet och staden. Hotellet har en enklare restaurang och en 
pianobar med underhållning varje kväll.  Fritt wifi i allmänna utrymmen. Hotellet är 
beläget ca 150 m från bussterminalen och i området finns restauranger och affärer. 
till den svarta sandstranden är det cirka 200 m och till den  stora strandpromenaden 
med havspoolerna ca 700 m.
Rumstyp: Studiolägenheter med luftkonditionering, 2 sängar, bäddsoffa, tv samt 
kokvrå och balkong med möbler. toaletten  har dusch eller bad samt hårtork.
Se hotellets hemsida: www.noeliaplaya.com-tenerife.com/en/

FAKTA
 - gruPPraBatt 500 kr

gruPP Pris fr: 15 450 kr

oRD PRIS FR:  15 950 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA: 1/11, 22/11, 13/12  -18
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda- Teneriffa  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i studiolägenhet med frukost 21 nt 
• Välkomst & avslutningsmiddag m. dryck
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Santa Cruz
• Promenad till Botaniska trädgården
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Övriga besök enligt program

tillägg
Studio för eget bruk: 4 400 kr
Avresa 1 nov: 1 000 kr pp
Avresa 13/12: 3000 kr
Jul och nyårsresan inkl 2 galamiddagar.
10 middagar på lokal restaurang inkl 
dryck: 1 600 kr

Vulkanön Teneriffa bjuder på ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. Vulkanen 
Teide mitt på ön har skapat det spektakulära landskapet. Vi bor nära stranden i kustorten 
Puerto de la Cruz. Teddy tar er med på utfärder till Teide, La Laguna, Santa Cruz, Alvaro 
vingård och La Orotava samt ordnar aktiviteter och fler utfärder. Teddy som också är oper-
asångare kommer att bjuda på lite musikaliska upplevelser under er resa. Du kommer när-
mare lokalbefolkningen och kan i lugn och ro upptäcka ett av Teneriffas mest natursköna 
områden. Nära vårt hotell finns en svart sandstrand. I Puerto kan man även bada i de stora 
berömda havsvatten bassängerna. Som tillval har vi valt att samarbeta med lokala restau-
ranger, där ni får prova olika måltider istället för att ni skall äta på samma bufférestaurang 
på hotellet i 3 veckor. Det finns något unikt på Teneriffa där man åker hem till lokala vinpro-
ducenter och äter lokal kanarisk mat, i vårt middagspaket ingår minst 2 sådana middagar. 

Puerto de La Cruz är en äkta kanarisk stad med en gammal stadskärna med kullerstens-
gator, små, söta hus med omsorgsfullt arrangerade blommor utanför. I staden finns en liten 
fiskehamn och ett trevligt torg, torget Plaza Charco. Torget är stadens mötesplats för såväl 
öbor som turister, och här ligger många restauranger, barer och butiker. 
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FAKTA
gruPP Pris: 8 950 kr
oRD PRIS: 9 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  7 DEC 2018

i Priset ingår
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på
  4-stjärniga Parkhotel Schönbrunn.
• Svensk lokalguide på alla utfärder
• Middag på hotellet
• Lunch ankomstdagen
• Tre guidade rundturer i Wien
• Inträde och visning av:
  Schönnbrunns slott  och Belvedere
• Besök till flertal julmarknader
• 2 st kaffe  & tårta

tillägg
Enkelrum:  1 200 kr
Utfärd vingård med vin & middag: 550 kt

DAG 1: STOCKHOLM - WIEN
Flyg från Arlanda till Wien på morgonen. 
Väl i Wien möts vi av Ulrike, vår kunniga 
svenska lokalguide för en rundtur med 
buss där vi ser Ringgatan, Donau och 
Hundertwasserhaus. turen avslutas med 
en god lunch. Vidare till vårt 4-stjärniga 
hotell, Parkhotel Schönbrunn.  (L)

DAG 2:  WIEN OCH JULMARKNADER 
Ulrike möter oss på hotellet och vi tar 
tunnelbanan till centrala Wien för en gui-
dad rundvandring till fots. Ulrike berät-
tar om staden och dess byggnader. Vi ser 
det imponerande kejserliga vinterpalat-
set Hofburg och Wiens operahus. turen 
avslutas vid ett av stadens landmärken 
Stefansdomen. Vi gör ett trevligt stopp 
för kaffe och  sachertårta. På eftermidda-
gen finns tid att besöka stadens kända 
julmarknader på Stephansplatz, Micha-
elerplatz eller kanske den mest kända 
framför stadshuset eller julbyn på Maria-
theresien-Platz., där olika gospel sjungs 
samt den julmarknad på Freyung. J.  
Denna kväll kan man välja att följa med 
på en sk Heurigen, en vingård inne i stan. 
(F, kaffe & kaka)

Heurigen -- middag frivilligt tillval: 
På kvällen besöker vi en av vingårdarna, 
en Heurige, i Grinzing som ligger i sta-
dens utkant. Vår lokalguide Ulrike har valt 
en lite speciell vingård där vi bjuds på går-
dens goda viner och traditionell lokal mat. 

DAG 3: SCHÖNBRUNN & JULMARKNAD
Vi går tillsammans genom parken till slot-
tet Schönbrunn eller tar tunnelbanan bero-
ende på vädret. Här visar Ulrike och hennes 
kollega 20 av de fantastiska rummen med 
fokus på Maria theresa. Vi avslutar turen 
med en att se hur man bakar en Apfelstru-
del på slottets bageri samt äter strudel. 
nu väntar Schönnbrunns julmarknad, en 
imponerande syn med slottet som kuliss. 
Ulrike visar er runt. På kvällen gemensam 
avslutningsmiddag på hotellet. (F,M)

DAG 4: BELVEDERE, JULMARKNAD
På eftermiddagen hämtar bussen upp 
oss på hotellet för en rundtur av Wien. 
Vi besöker Belvedereslottet, där vi ska se 
världens största Gustav Klimt samling. 
Även här finns det en julmarknad bakom 
slottet. Från Belvedere har vi en vacker 
utsikt, Ulrike lär oss mer om stadens his-
toria, om Österrike idag samt om stadens 
vackra arkitektur. Sen hemresa. (F, K)

I Wien är veckorna fram till jul både romantiska och idylliska. Staden skimrar i ett milt ljus 
medan den söta doften av pepparkakor, glögg och julmat svävar genom luften. Gator och 
affärer är vackertdekorerade och de många olika julmarknaderna förtrollar såväl gammal 
som ung. Wien har flera julmarknader och de är alla kända för att vara bland de bästa i 
hela Europa. Den ena på ”Rathausplatz” framför stadshuset är mycket vacker. Andra be-
römda julmarknader är de som ligger i Schönbrunn, Spittelberg marknaden och vid slottet 
Belvedere. Vi bor vid det fantastiska slottet Schönbrunn på Park Hotell Schönnbrunn. Vår 
svenska guide Ulrike Verdianu -Floderer har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sin stad.
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Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag på Parkhotel Schönbrunn samt en fantastisk 
Mozart & Strauss-konsert på Wien Kursalon. Lyssna på berömda valser, polkas, arior och du-
etter, framförda av den hyllade Salonorchester Alt Wien - Gamla wiens orkester. Därefter ser 
vi fyrverkeriet från deras terass och vi avslutar med dans i balsalen. Wien åker du till för att 
njuta av förstklassig kultur, musik och bakverk. En av dagarna gör vi en utfärd till Wiener-
wald med Heiligenkreuz, ett kloster med anor från 1100 talet samt slottet Mayerling.  Det är 
en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra kända kompo-
sitörer skapade sina mest berömda verk. På slottbacken framför Schönbrunn fin-
ner man den omtyckta nyårsmarknaden. Vi bor vid det fantastiska slottet Schön-
brunn på Park Hotell Schönnbrunn. Vår svenska guide Ulrike Verdianu -Floderer 
har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sitt Wien. 

Nyår i Wien
- med klassisk konsert och dans på Kursalon

FAKTA
gruPP Pris: 12 950 kr
oRD PRIS: 13 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  31 DEC 2018

i Priset ingår
• Resledare 
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på
  4-stjärniga Parkhotel Schönbrunn
• Svensk lokalguide på alla utfärder
• Nyårsmiddag på hotellet med dryck
• Nyårskonsert på Kursalon med dans
• Två luncher
• Två guidade rundturer i Wien
• Inträde och visning av: Schönbrunns slott  
• Utfärd Wienerwald
• Kaffe  & tårta

tillägg: Enkelrum:  1 850 kr
Utfärd vingård med vin & middag: 590 kr

Ulrike Verdinau-Floderer
Ulrike är auktoriserad lokal guide och har bott i Wien i nästan 30 år. Hon 
älskar sin stad och visar den på ett personligt sätt och har mängder 
att berätta om staden och folket.
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Under renässansen var Florens världens medelpunkt. Här levde bl a Michelangelo 
och Machiavelli vars världsberömda konstverk idag kan beskådas på konstmu-
seer som Uffizierna och Bargello. Även på gator och torg lever stadens storhets-
tid kvar. Florens ligger omgiven av olivklädda berg och romantiska dalgångar. 
Själva staden är fylld med vackra hus, palats, små torg och fantastiska kyrkor. 
Inte konstigt att Florens har lockat storheter som Leonardo da Vinci och Miche-
langelo. Domen, klädd i marmor, är den fjärde största i världen och tog 150 år 
att bygga. Santa Croce kyrkan är Florens kanske vackraste kyrka där både Mi-
chelangelo, Dante och Machiavelli ligger begravda. En resa i samarbete med Se-
nioruniversitetet i Uppsala där vår lokala auktoriserade svenska guide Katarina 
Sandberg visar oss sitt Florens på ett omtyckt och kunnig sätt..

Florens 
 - konstens och renässansens stad

DAG 1: PISA - FLORENS
Vid ankomst i Pisa möter  Katarina oss på 
flygplatsen för bussresa till Florens. På 
vägen berättar hon mer om området och 
vårt resmål. Väl framme vid vårt hotell får 
vi våra rum. Vår guide tar oss på en stads-
rundtur till fots och vi avslutar dagen 
med en gemensam middag. (M)

DAG 2: BARGELLO, BAPTISTERIET & 
KATEDRALEN.
Katarina möter oss på hotellet för dagens 
rundtur som tar oss till Bargello för att se 
de berömda statyerna samt Baptisteriet 
och katedralen med dess museum. Det är 
en mäktig syn när man står framför treen-
igheten av domkyrka, klocktorn och dop-
kapell. Katedralen i Florens är ett arkitek-
toniskt under från 1400-talet. Hur kunde 
man av fyra miljoner tegelstenar skapa 
en sådan byggnad som hållit genom se-
klerna?  Vi får veta mer om det när vi be-
söker Katedralen och Baptisteriet som in-
vigdes av Påven nikolaus II år 1059.Under 
dagen stannar vi för en god lunch. Resten 
av dagen till eget förfogande. (F, L)

DAG 3: UFFIZIERNA, SANTA CROCE & 
SAN MARCO
Idag skall vi fortsätta uppleva konstens 
Florens. På Uffizierna, möter vi flera av de 
stora av konstens mästare, det anses vara 
ett av världens främsta och äldsta konst-
museer. Muséets mest kända verk är 
Botticellis Venus födelse. En gemensam 
lunch serveras innan vi fortsätter till Ba-
silikan Santa Croce, Florens huvudkyrka. 
Här är flera berömda italienare begravda 
som Michelangelo, Galileo och Machi-
avelli. 

FAKTA 
ca gruPP Pris: 11 450 kr
oRD PRIS: 11 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i Priset ingår
• Svensk auktoriserad lokal guide 
  under utfärder och gemensamma
  middagar.
• Flyg Arlanda-Pisa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl. vin & vatten (L) 
• 2 middagar inkl vin, vatten & kaffe (M)
• Inträden:  Katedralen, Uffizierna, 
  Baptisteriet, Bargello, Santa Croce
• Utfärd till Fiesole
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrumstillägg: 1 450kr

obs! För Katedralen gäller den ordinarie 
kön även för grupper, och det kan bli en 
lång kö ibland.

Vi avslutar dagen med ett besök till San 
Marco med sin kyrka och kloster, som 
idag är ett museum, i biblioteket byggt av 
Michelozzo finns en samling kända ma-
nuskript.  Egen kväll att utforska Florens. 
(F, L)

DAG 4: OSPEDALE  & SANTA MARIA
Vi fortsätter att utforska Florens histo-
riska byggnader. Idag besöker vi ospe-
dale degli Innocenti, som från början var 
ett sjukhus och barnhem, ritat av Filippo 
Brunelleschi.  Byggnaden är ett exempel 
på tidig italiensk renässans. Vi skall också 
besöka Santa Maria novella, en katolsk 
basilika som ritades i mitten av 1200-talet 
av två dominikanermunkar. I kyrkan finns 
många berömda konstverk, men framfö-
rallt hyser kyrkan Den Heliga treenighe-
ten (1427) av renässansmästaren Masac-
cio, en av konsthistoriens mest centrala 
verk. till kvällen en gemensam middag 
på lokal restaurang. (F, M)

DAG 5: FIESOLE OCH HEMRESA
Förmiddagen egen tid i Florens. tidig 
eftermiddag lämnar vi Florens och reser 
mot Fiesole, en pittoresk liten stad norr 
om Florens. Den är vackert belägen bland 
de toscanska kullarna och har lämningar 
från Etruskerna såväl som romerska rui-
ner. Under en stadsrundtur i den kupe-
rade staden ser vi Piazza Mino, stadens 
huvudtorg som fick sitt namn efter skulp-
tören Mino da Fiesole. Runt torget finns 
mysiga caféer, rådhuset samt Palazzo 
Pretorio. Vi besöker Katedralen di San Ro-
molo med anor från 1000-talet, här finns 
konst av Mino da Fiesole. Sen eftermid-
dag beger vi oss mot Pisas flygplats. (F)

katarina sandberg
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”Följ med och upplev mitt älskade Toscana. Under ett antal år bodde jag och min 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 kän-
na Siena med dess tusenåriga historia. Vi kommer också att besöka min by Gavorrano, en 
medeltidsby där tiden stått still. En kväll avnjuter vi en marremansk avsmakningsmeny 
på Trattoria da Ghigo. Min vän Ghigo och hans familj är en nära vän sedan mer än 25 år 
tillbaka”.

B i r g i t t a ” G h i t t a ” 
Olovsdotter, Tos-
canakännare & vin-
makare, välkomnar 
oss till sitt Toscana!

gastro och kultur i ljuvliga toscana 

- med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter

DAG 1: FOLLONICA
Vi landar i Pisa där bussen väntar på oss 
för transport till Follonica. Det tar ca.1,5 
timme. Vårt hotell heter hotel Ausonia 
och när vi anländer till hotellet tas vi 
emot av Chiara, hon är tredje generatio-
nen som driver detta familjehotell. Hotel-
let ligger 25 m från havet och strandpro-
menaden. Lättare måltid vid ankomst till 
hotellet. (M)

DAG 2: FOLLONICA 
Vi startar dagen med en härlig frukost 
buffé för att senare titta på Follonica till-
sammans. till lunch skall vi göra som Ita-
lienarna äta en god söndagslunch. 
Eftermiddag och kväll har du tid att själv 
utforska Follonica, besöka stranden eller 
bara ta det lugnt på hotellet. (F, L)

DAG 3: VINPROVNING I BOLGHERI
Idag åker vi norrut till ett av toscanas 
välkända vindistrikt, Bolgheri, och till 
vingården Eucaliptus. Dario som driver 
den familjeägda gården kommer guida 
oss igenom vinprovningen av fyra viner 
och till det serveras typisk toskansk anti-
pasto.. Åter till Follonica och middag på 
hotellet.
(F,A,M)

DAG 4: SIENA 
Siena är en fantastisk stad med en rik och 
spännande historia. Vår buss tar oss dit, 
resan tar ca 1,5 timme. Väl framme möts 
vi av vår lokalguide Bodil, som verkligen 
kan sitt Siena. Hon berättar om staden på 
ett entusiastiskt sätt och vi får veta alla 
detaljer om hästkapplöpningarna som 
staden är känd. Det blir också tid för att 
själva gå runt och titta samt äta lunch på 
egen hand. Kvällen avslutas med middag 
på lokal fiskrestaurang. (F, M) 

DAG 5 : KONST & KULINARISK TUR
Idag ska vi besöka en gård som gör ost 
bl.a mozzarella, av mjölk från buffelkor. 
Vi kommer att se hur tillverkningen går 

till och besöka bufflarna för att sedan 
smaka på deras ostar tillsammans med 
ett glas vin. Vidare söderut till den fantas-
tiskt vackra byn Capalbio. Där får vi tid att 
strosa runt på egen hand och njuta av ut-
sikten samt vackra hus och gränder. Da-
gens utflykt avslutas med ett besök på en 
konstutställning nedanför Capalbio. niki 
De Saint Phalles berömda parkprojekt 
inspirerad av Barcelonas världsberömda 
konstnär Gaudì. Middag på hotellet. (F, 
A, M)

DAG 6: VINPROVNING & GHIGOS
En dag att koppla av på och upptäcka 
Follonica. På eftermiddagen åker vi upp 
till vingården Monte Solaio, där vi hälsar 
på Davide, Simona och vinmakaren Anto-
nio. Under en rundvandring i vinkällaren 
får vi veta mer om produktionen. turen 
avslutas med provsmakning av deras 
viner och lokala specialiteter. Efter vin-
provningen åker vi till Ghittas gode väns 
Ghigos restaurang där vi äter  en mycket 
god trerättersmiddag. (F, M)

DAG 7: MARKNAD & FAMILJEGÅRD
För att riktigt uppleva Italien så är ett be-
sök på den lokala marknaden ett måste. 
Varje fredag förmiddag är det marknad i 
Follonica. Efter frukosten promenerar vi 
upp till marknaden, det tar ca 20 min. Där 
hittar man allt från frukt och grönsaker till 
verktyg, kläder, skor, husgeråd och andra 
bra-att-ha-saker. Efter ett par timmar pro-
menerar vi tillbaka till hotellet där bussen 
väntar på oss för resa ut på landsbygden 
för att avnjuta en lunch på en restaurang 
som ägs av familjen Fantini, mamma Ste-
fania, pappa Daniele och sönerna Marco 
och nicola. Restaurangen ligger mitt ib-
land vinrankor och har en underbar utsikt 
över det toskanska landskapet och havet.  
Åter till hotellet där vi senare äter mid-
dag. (F, L, M) 

DAG 8 : HEMRESA
Efter lunch beger vi oss mot Pisa flygplats 
för hemresa. (F)

FAKTA
GRUPP PRIS FR:  12 950 KR
oRD PRIS FR: 13 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:   30 SEP
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum utan hiss m frukost (F)
•  2 luncher (L)
•  2 lättare antipasto tallrik (A)
•  6 middagar varav 2 på restaurang (M)
•  2 vinprovningar varav 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

hotell
Hotell Ausonia ***
www.hotelausonia.it
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5 ELLER 6 DAGARSRESOR
Vi har även upplägg på resor till tos-
cana med Ghitta på 5 och 6 dagar. 
Ring för information
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Malta & Gozo

dag 1: malta, goZo
transfer till Arlanda och direktflyg till 
Malta. Vår guide Fredrik möter oss och vi 
börjar med att äta en god lunch på lokal 
restaurang. Vidare med buss till färjeläget 
för tur till Gozo, en lugnare ö som präglas 
av lantbruket och fisket. Vi får egen tid att 
njuta av omgivningarna innan vi äter ge-
mensam middag. (L, M)

dag 2: goZo
Under dagen besöker vi de mystiska 
Ġgantija-templen som är äldre än pyra-
miderna, Citadelet i Rabat och de vackra 
klippformationerna och naturhamnen 
vid Dwejra Bay. Kvällens höjdpunkt är en 
festlig middag på restaurang. (F, L, M)

dag 3: golden Bay, vandring
På förmiddagen beger vi oss åter till 
Malta med färja och buss. Vi stannar vid 
Golden Bay, en vacker bukt med höga 
klippor och en sandstrand. Här finns möj-
lighet att följa med på en lättare vand-
ring eller koppla av på stranden. Vi får lite 
egen tid för lunch innan vi åker vidare till 
vårt hotell. Kvällen fri för egna aktiviteret 
och middag. (F)

dag 4: valletta
Vi besöker den pampiga huvudstaden 
Valletta som byggdes av johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här kan man känna 
historiens vingslag. Vi lever oss in i riddar-
tiden när vi  besöker St. John katedralen 
och flera andra sevärdheter. (F, L)

dag 5: egen dag/mdina
Egen dag att koppla av eller utforska 
Malta. (F)
Utfärd Mdina inkl middag: Sen eftermid-
dag åker vi till den lilla vingården Meridi-
ana, där får vi smaka på det lokala vinet. 
Vi ser Mdina, den gamla huvudstaden, 
som har anor från den arabiska tiden. Un-
der en intressant rundtur levandegör vår 
guide stadens historia. På kvällen en lite 
finare middag på en av de restauranger 
Maltesarna själva väljer vid speciella till-
fällen. 

dag 6: egen dag/sÖdra malta
Egen dag eller följ med till Södra Malta. 
(F)
Utfärd Södra Malta inkl lunch: Den lilla 
pittoreska fiskebyn Marsaxlokk välkom-
nar med färgrika fiskebåtar, så kallade 
Luzzos, samt en trevlig marknad. Vi äter 
en god fisklunch och provar Qarnit - Mal-
tas goda specialité, bläckfisk. Ett besök till 
Lime Stone Heritage berättar om Maltas 
historia och unika kalksten.

dag 7: Birgu 
Spendera dagen på egen hand för att se-
dan på eftermiddagen fara till Birgu, en 
av de ”tre städerna”. Det var här som, på 
1500-talet, riddarna först slog sig ner. Vi 
vandrar längs de smala gatorna och Fred-
rik berättar om husen och historien. tu-
ren avslutas med en lättare avslutnings-
middag på restaurang. (F, M)

dag 8: hemresa
transfer till flygplatsen för hemresa.  Di-
rektflyg till Arlanda. transfer från Arlanda. 
(F)

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande ga-
torna i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas lillasyster 
Gozo, är liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt väder, härlig 
gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. 
Tillsammans med vår kunniga reseledare och guide Fredrik Hammenborn kommer vi när-
mare den maltesiska kulturen och får en unik inblick i öns mycket speciella historia. 

fredrik hammenborn
Skånepåg men sedan 2000 boende på Malta med sin familj. Är auk-
toriserad lokalguide och älskar att visa sitt nya hemland för turister.  
Med humor, omtänksamhet och värme förmedlar han Maltas intres-
santa, men för många, okända historia.

FAKTA
gruPP ca Pris 12 450 kr
oRD CA PRIS:  13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i Priset ingår
• Transfer hemorten-Arlanda t/r 
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Transfer t/r hotell på Gozo & Malta
• Del i dubbelrum med frukost
  Gozo 2 nätter, Malta 5 nätter
• 3 luncher
• 3 middagar 
• Rundtur på Gozo
• Utfärd Golden Bay
• Utfärd Valetta
• Utfärd Birgu
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:        2 000 kr

tillval
Mdina med vinprovning & middag: € 70
Södra Malta med lunch: € 55
Utfärder bokas och betalas på plats i Euro

Preliminära flygtider (sas)
Ut: Arlanda-Malta, 06.00-09.50
HEM: Malta-Arlanda, 10.50-14.40
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Valetta, Malta Xlendi bay, Gozo r
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Denna resa bjuder på unika upplevelser från imponerande natur med djurliv till folktro 
och folkstammar som bevarat sina unika traditioner. Ni reser med Henrik Helin som un-
der många års tid besökt många av Indonesiens öar, han är gift med Lestari från Java och 
talar indonesiska. Han skall visa er sina favoritöar.  Resan börjar med Sulawesi som fasci-
nerar med allt från öns särpräglade form till det bördiga vulkaniska landskapets koniska 
berg till den otroliga skillnaden bland de etniska grupperna. Det är framför allt Toraja-
höglandet som trollbinder. Även om naturen är enastående med höga vulkaner, djupa 
dalar, vackra risfält, spännande marknader och traditionella byar med särpräglade båt-
formade hus och befolkningens begravningsceremonier som är helt unika. Vattenbuf-
feloffrandet, ”tau tau”-träfigurerna av de döda, grottgravarna och döda som ”betraktas” 
som levande, som är så annorlunda att en resa till Sulawesi på alla sätt och vis är att 
besöka en helt annan värld. Bali, alltid lika gudomligt lockande och med en kultur som 
fascinerar. Här får vi uppleva baliniesisk dans, besök hemma hos balinesiska familjer och 
skolor samt vara med och plantera ris samt delfinsafari och varma källor. Med Henriks 
kunskap och Lestaris lokala vänner får ni en unik resa till Sulawesi och Bali.

INDONESIENS MåNGFALD MED HENRIK 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

Sulawesi & bali 
- natur, hav, berg, naturfolk och djurliv

Nyhet

Henrik Helin
Henrik Helin har besökt många av Indonesiens öar och har stor erfarenhet av landet och två av hans favoriter 
är Bali och Sulawesi, som han tycker är en bra kombination av öar att upptäcka. Henrik talar Indonesiska och 
ser fram emot att få visa landets mångfald av kulturer och människor. Hans fru Lestari kommer från Java men 
de bor nu båda i Sverige.

Flores & Komodo
En unik förlängning av er resa för er som vill uppleva mer natur och se den omtalade 
Komodovaranen, en mäktig syn. Flores och nationalparken Komodo bjuder på verkliga 
naturupplevelser både ovan och under havsytan. Denna tur passar dig som tycker om att 
vandra lite och vill komma naturen närmare.  Följ med på en spännande båtresa bland 
vackra öar och möt de skräckinjagande  urtidsödlorna. Henrik följer med över till Flores 
och är även här er reseledare.

bali - Long Stay 
- njut av Balis härliga klimat och stränder

FAKTA
GRUPP PRIS FR:  24 450 KR
oRD PRIS FR: 24 950 KR
RESLÄnGD:  13 - 17 DAGAR
AVRESA:   6 noV 2018
i Priset ingår
• Svensk reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt 
• 9 luncher  &  10 middagar 
• Dag med balinesisk familj
• Rundresa Sulawesi med Toraja
• Rundresa Bali med Lovina & Ubud
• Kecakdans
• Entréer och besök enligt program

tillval
DAG 12-17: 
Sol & Bad på Bali inkl frukost: 2 950 kr
Komodo & Flores: 7 950 kr 
Helpension 3 dagar: inkl flyg Balis - Flores 
t/r, kryssning, logi, utfärder

FAKTA
GRUPP PRIS FR:  25 450 KR
oRD PRIS FR: 25 950 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA:   10 FEB 2019
i Priset ingår
• Svensk reseledare Henrik Helini
• Flyg Arlanda- Bali t/r
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i Superior room med frukost 21 nt
•  Utfärd Ubud  och besök balinesisk familj 
•  Utfärd Kecak Uluwatu Dance 
•  Utfärd Batukaru + Jatiluwih
•  11 trerättersmiddagar & 2 luncher

En härlig långsemester på Bali i vinter tillsammans med Henrik som finns på plats och 
tar er med på tre utfärder som ingår samt ordnar fler aktiviteter och upplevelser för de 
som önskar. Ni bor på trevliga Puri Santrian hotell. som ligger vid den långa sandstran-
den Sanur i den lugna sydöstra delen av Bali. Detta familjeägda hotell har en balinesisk 
atmosfär. Hotellet har en trevlig tropisk trädgård, tre pooler, bubbelpool, solterrasser, 
poolbar och två trevliga restauranger samt en loungebar där man kan äta invid havet. 
Hotellet har också ett spa där man kan beställa olika behandlingar.  Hotellstranden har 
en 200 m lång privat vit sandstrand, som är badvänlig. Våra Superior rum är inredda i 
distinkt balinesisk stil och har alla moderna bekvämligheter. Hotellet ligger inom gång-
avstånd till affärer och restauranger.
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INDONESIENS MåNGFALD MED HENRIK 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

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 med Stephanie Johannesson.

Stephanie Johannesson
Vår erfarna reseledare hälsar - För mig är en resa till Argentina det spännande mötet med den Gamla Världen hos 
indianerna och den Nya Världen hos de invandrande européerna i Buenos Aires. Kombinationen av ett gott rödvin, en 
argentinsk biff och melankoliska tango toner i bakgrunden är dessutom oslagbar. Argentina i mitt hjärta.  

Nyhet

Kuba
- spännande kultur, hisnande natur, paradisstränder och salsa 

Med de kubanska vindarna i håret kryssar vi lyckliga fram genom Havannas gator i 
50-talsbilar. Vi provar världens bästa rom, gör besök hemma hos kubanska familjer, 
vandrar i den oändligt vackra naturparken Topes Collantes, besöker världsnaturarvsta-
den Trinidad, Sockerkvarnsdalen och upplever Viñales – det grönskande landskapet där 
de karaktäristiska tobaksfälten dominerar.  Naturligtvis besöker vi en cigarrfabrik och 
ser hur de berömda kubanska cigarrerna tillverkas. Vi besöker Che Guevaras grav och 
får veta hur han levde. En dag reser vi i Hemingways fotspår till platserna som inspi-
rerade honom, därefter äter vi middag på fantastiska Café del Oriente. Vi kopplar av på 
stranden och njuter av det karibiska havet några dagar samt lär oss dansa salsa. 
Kuba är historia, kultur, dans och musik. Under vår rundresa får du uppleva det bästa 
av landet och lära känna det verkliga Kuba. Vår reseledare Stephanie har arbetat länge 
som reseledare på Kuba och ger oss en djupare kunskap om landet. 

ARGENtINA ELLER KuBA MED StEPHANIE 
- unikt framtagna resor av Stephanie som valt det bästa

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

FAKTA
GRUPP PRIS FR:  35 450 KR
oRD PRIS FR: 36 450 KR
RESLÄnGD:  11 DAGAR
AVRESA:   20 oKt
i Priset ingår
• Svensk reseledare 
• Flyg Arlanda - Buenos Aires 
•  Buenos Aires - Iguazu / Iguazu - Arlanda
• 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 enligt program

FAKTA
GRUPP PRIS FR:  25 450 KR
oRD PRIS FR: 25 950 KR
RESLÄnGD:  13 DAGAR
AVRESA:   21 JAn 2019
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Havanna via Amsterdam t/r
• Mat ombord på Atlantflygen
• Del i dubbelrum med frukost
• 9 luncher och 10 middagar
• Rundresa med buss. 
• Tur med amerikanska bilar
• Kubansk engelsk lokalguide
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En unik rundresa längs Sidenvägen till några av de mest intressanta städerna Khiva, Buk-
hara, Samarkand och Tasjkent samt frodiga Ferganadalen. Du får vara med och laga 
traditionella maträtter såsom manti, domlama och plovl under hemma hos besök med 
unika möten. Se olika hantverk utföras som hur ”Susannas” broderas, mattor knyts, siden 
färgas, papper tillverkas samt se hela den keramiska processen hemma hos en familj som 
arbetat med samma teknik i sex generationer. Vi möter lokala traditioner både dans, mu-
sik och mat. Vår reseledare Catharina Falkengård har gjort denna resa flera gånger och 
delger er sin kunskap om landets kultur, hantverken och folket.

Sidenvägen till Samarkand
 - med matlagning, konsthantverk och Ferganadalen

DAG 1: TASHKENT
Avresa flyg från Stockholm till tashkent 
via Istanbul.

DAG 2: TASHKENT
Ankomst  strax efter midnatt till tash-
kent, en rejäl sovstund på hotellet fram 
till lunch. På eftermiddagen stadsrundtur 
med besök i gamla stan och de viktigaste 
välkända byggnaderna och bl a se värl-
dens äldsta koran, muslimernas heliga 
bok. Vi besöker också Chorsu bazaar , 
den stora marknaden. Under en tecere-
moni hos Akbar och Alisher Rakhimov får 
vi ta del av en beskrivning av keramikens 
historia i de centrala delarna av Sidenvä-
gen. Middag på restaurang med lokala 
specialiteter. (F,L,M)

DAG 3: KHIVA
tidig morgon flyger vi västerut till Ur-
gench, möts av en buss som tar oss med 
till Khiva. (30 km) Khiva är en intakt med-
eltida stad som omges av en stadsmur. 
Där vandrar vi runt och tittar på fantas-
tiska byggnader, minareter, en fredags-
moské som bärs upp av träpelare och 
ett palats med ett harem. Lunchen får vi 
se tillagas hos Zaynab.” Manti ”är en rätt 
som liknar kinesiska dumpling, vanligtvis 
lamm eller nötkött i degknyten, en riktig 
festrätt i Khiva.

På eftermiddagen får vi se hur man fär-
gar silke och hur man väver silkesmattor i 
en UnESCo stödd verkstad. Den som vill 
får delta i vävandet!  På kvällen middag 
på Art Khoresm, en lokal restaurang med 
upppträdande  av musiker och dansare i 
traditionella kostymer. (F,L,M)

DAG 4: KHIVA TILL BUCHARA
Efter en stadig frukost sätter vi oss i vår 
buss för att resa genom öken och halvö-
ken  mot Buchara.  En lång bussresa som 
följer en av de många Sidenväg rutterna 
genom landet. nu åker vi österut! Vi får 
med oss en lunchbox att konsumera efter 
vägen. Vi stannar med jämna mellanrum 
för att få sträcka på benen.  (470 km) Mid-
dag. (F,L,M)

DAG 5: BUCHARA
Vi börjar vårt besök i Bukhara med att se 
hjärtat av denna gamla handelsstad med 
att se mötesplatsen för Bucharas invå-
nare. Vi vandrar runt i de historiska de-
larna, ser de speciella handelskupolerna 
och den så kallade ”dödens minaret”  Poi 
Kalan, där det påstås att man slängde ut 
obekväma fiender till Emiren. Under för-
middagen hinner vi också få en presen-
tation av mattor från olika delar av Cen-
tralasien. Lunch på Abdullahan Madrassa.  
På eftermiddagen hinner vi besöka ARK-
fortet därifrån 

catharina falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin och gedigna erfaren-
het av många kulturer förmedlar hon md entusiasm. Denna resa till Samarkand har hon 
genomfört många gånger och kommer ge er en unik kunskap om landet.
Vår resa till Kiev med Catharina har fått mycket bra återkoppling som intressant och an-
norlunda.

Vi börjar i väster och kommer till Khiva, den muromgärdade medeltida staden där 
vardag och minareter lever sida vid sida i ett öppet museum. Färden går mot öster, 
öknar och halvöknar ger en föreställning om vilken miljö karavanerna hade att vand-
ra igenom.  I Buchara möttes handelsmännen för att byta varor, idéer och kunskaper. 
Den sägenomspunna staden Samarkand välkomnar med sina praktfulla moskéer, pa-
lats, mosaiker och en färgstark basar.  Snabbtåget för oss till tashkent för vidare färd 
österut över bergen till Kokand och slutligen Fergana.  Här ska vi få se sidenproduk-
tion, keramik och träsnideri.  Ferganadalen är mycket bördig och har alltid varit en 
mycket viktig del av Sidenvägen. Här finns så mycket att uppleva, njuta av och köpa. 
En fantastisk resa i historia, skönhet och mystik mitt i nuet. 

FAKTA
gruPP ca Pris: 19 950 kr
oRD CA PRIS:  20 450 KR
RESLÄnGD:  12 DAGAR
i Priset ingår
• Svensk reseledare Catharina F
• Flyg Arlanda-Tashkent via Istanbul t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt (F)
• 10 luncher (L) 
• 10 middagar (M) 
• Matlagningstillfällen och smakprov
• Tåg Samarkand - Tashkent - Kokand
• Inrikesflyg Tashkent - Urgench 
• Inrikesflyg Fergana - Tashkent
• Entréer och besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 2 100 kr
Dricks till guider & chaufförer: 
USD 60 för hela resan.
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DAG 5: BUCHARA FORTS.
Emiren styrde över emiratet och sitt harem och botanisera mera bland handelsvaror 
och hantverk.  Vi vandrar också genom de traditionella judiska kvarteren. till middag 
får vi komma hem till familjen Rakhmon som visar oss hur man tillagar ”domlama” , 
en traditionell rätt med fårkött, kvittenfrukt, pumpa, morot, paparika, dill basilika och 
persilja. De ovanliga dofterna lämnar ingen oberörd! (F,L,M)

DAG 6: BUCHARA TILL SAMARKAND
Vi börjar dagen med ett besök i Emirens sommarpalats en bit utanför Buchara. Ett 
område med spännande arkitektur och trädgård. Efter lunch påbörjar vi vår resa mot 
Samarkand. På vägen stannar vi I Gijduvan som har gett namn till en speciell sorts 
keramik. Gijiduvansskolan har djupa rötter i området och vi får besöka en familj som 
en sex generationer erfarenhet av keramisk produktion. Alisher narzulleav visar oss 
processen från lera till färdig keramik.  (270 km) Vi fortsätter till Samarkand och tar in 
få vårt hotell. Middag på en lokal restaurang. (F,L,M)

DAG 7: SAMARKAND 
Här ska vi se alla fantastiska klassiska byggnaderna, Registan med sina klassiska kor-
anskolor byggda på 1400- och 1600-talen, alla med konstfulla mosaiker som pryder 
fasaderna.  Här finns också den gyllene moskén. Vi ska också besöka Babi Khanum , 
den magnifika fredagsmoskén från Timor Lenks tid. Bazaren lockar också med sina 
krydor och sitt folkliv.  Efter lunch ser vi Gur Emir, timor Lenks mausoleum och Shahi 
Zindas nekropolis. Vi ska också hinna med att se en liten modevisning med tradi-
tionella kostymer. Före middag kommer det att finnas möjlighet göra ett helt unikt 
besök hos Centralasiens äldsta vinproducent, Hovrenko winery och där få  smaka på 
Samarkands egna viner och brandies. (F,L,M)

DAG 8: SAMARKAND - TASHKENT 
Besök på mattfabriken Hurdjum där man väver mattor på gammal teknik. Efter det 
åker vi till utkanten av Samarkand och får se hur man tillverkar papper av fibrer från 
mullbärsträdet grenar. Lunch ska vi få äta i ett privat hem där vi får se hur man tillagar 
den traditionella festrätten ”plovl” , kallas också ”pilof”.  Här ingår får eller nötkött, ris, 
stora kvantiteter med morot , lök och kryddor. Varje ingrediens har sin symboliska 
betydelse. Det sägs att det finns minst 365 olika recept på plovl. Kl 16,15 avgår snab-
tåget från Samarkand till tashkent. Vi kommer fram 19,15 och åker direkt till middag. 
(F,L,M)

DAG 9: TASHKENT TILL KOKAND OCH FERGANA
På morgonen är det dags att åter sätta sig på tåget och åka österut för att komma till 
Kokand, huvudort i Ferganadalen.Här besöker vi  khanens palats samt ett museum 
för traditionella träsniderier. Vi åker vidare till Dangarabyn där det finns en träsnideri-
mästare som visar hur det går till att arbeta med valnötsträ och så får vi själva prova 
på. Vi fortsätter till Fergana med buss och bor på hotel Club 777. Middag. (F,L,M)

DAG 10: FERGANADALEN
Vi börjar med att åka till Richton, centrum för den unika keramiska produktionen i 
Ferganadalen där man gör en speciell glaserad keramik. De distinkta blå och gröna 
färgerna skiner i solen. Var tredje familj i Richton producerar keramik. Vi besöker Rus-
tam Usmanov, en berömd keramiker som har specialiserat sig på det blå. Han räknas 
som den skickligaste i hela Ferganadalen. Han visar oss hur man bär sig åt och så får 
vi försöka. Efter lunch åker vi vidare till Margilan där man visar hela den svåra konsten 
att hantverksmässigt producera  siden. Margilan anses ha varit en av de viktigaste 
caravanstäderna längs Sidenvägen och ett viktigt centrum för internationell handel. 
Silket från Margilan är välkänt ute i världen. Vi fortsätter till Bakhrom-aka , en kirgisisk 
familj som väver ullmattor. Vi återvänder till Fergana och äter middag på en mysig 
lokal restaurant.(F,L,M)

DAG 11: FERGANA – TASHKENT
På morgonen åker vi buss till namangan (70 km) innan vi flyger till tashkent, vilar 
lite på vårt hotell innan det är dags för att besöka  Museum of Applied Arts inrymt i 
den fd ryska guvernörens palats som innehåller mängder av föremål med traditionell 
folkkonst. Efter lunch åker vi till Mustakillik, självständighetstorget och åker en sväng 
i den ryskinspirerade tunnelbanan. På kvällen avskedmiddag. (F,L,M)

DAG 12: HEMRESA
Avresa med flyg från tashkents internationella flygplats via Istanbul till Arlanda. (F)
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Dalslands kanal
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvud-
attraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en härlig sjölunch.

DAG 1: DALSLANDS KONST
Vår resa börjar tidigt och vi stannar först 
för förmiddagskaffe i trakterna av Ar-
boga. Vi reser sedan vidare mot Kristi-
nehamn där vi senare intar vår lunch. På 
vår resa mot Bengtsfors och vårt hotell 
stannar vi för att se den fantastiska konst-
hallen och hantverkscentret not Quite i 
Fengersfors. Dagen avslutas med en ge-
mensam middag på hotellet.

DAG 2: DALSLANDS KANAL
Efter en god natts sömn och en härlig 
hotellfrukost beger vi oss till hamnen 
där vår färd på Dalslands kanal börjar 
med M/S Storholmen. Vi färdas sakta och 
kan beundra den fantastiska naturen. Vi 
serveras en härlig lunch ombord medan 
vi passerar de 19 slussarna. Akvedukten 
i Håverud är unik och vi färdas med båt 
över såväl väg som järnväg. I Håverud har 
vi en stund på egen hand där det finns 
bland annat ett rökeri och en utställ-
ning. På vägen tillbaka stannar vi för att 
utforska de unika hällristningarna i Högs-

byn.   Efter en stunds vila på 
hotellet beger vi oss till Baldersnäs där 
vi serveras en utsökt måltid i herrgårds-
miljö. Baldersnäs som en tid drevs av vår 
kände programledare Ingvar oldsberg 
från bland annat på spåret.

DAG 3:  HALMENS HUS OCH HEMRESA
Efter en skön sovmorgon och egen tid 
beger vi oss till Halmens hus i Bengtsfors. 
Här kan vi se hur halm använts i olika kul-
turer under lång tid och berättelsen om 
varför halmen har fått så stor betydelse 
just i Dalsland. Innan vi reser hemåt tar 
vi en sväng västerut för att se de unika 
jättegrytorna vid Steneby kyrka och inte 
minst Parsetjärns skans som hade stor 
betydelse under andra världskriget då 
norge invaderades av tyskland. nu vän-
tar en behaglig hemresa via Mellerud 
och Åmål där vi får en sen lunch innan vi 
fulla av intryck lämnar Dalsland för denna 
gång. Vi stannar för en längre bensträck-
are och frivilligt fika ungefär halvvägs 
innan vi är tillbaka i Stockholm.

FAKTA
ca gruPP Pris 4 850 kr
RESLÄnGD:  3 DAGAR

i Priset ingår
• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Del i dubbelrum 2 nätter inkl frukost
• 1 förmiddagskaffe
• 3 luncher
• 2 middagar
• Båtresa på Dalslands kanal
• Entréer och besök enligt program

tillägg
Enkelrum:           ca 600 kr

erik sunnerstam
Erik är vår flöjtist med öga för detaljer. 
Han har gjort flera uppskattade musikre-
sor, bland annat till Dalhalla. Eric möter ni 
också på flera av dagsresorna och lland-
skapsresor,

Er reseledare Einar Szpiro

Norges vackra fjordar
 - med Hurtigruten, Geiranger & Trollstigen

FAKTA
ca gruPP  Pris 5 750 kr
CA oRD PRIS: 5 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  MAJ/JUnI/JULI/AUG
i Priset ingår
• Svensk/svensktalande reseledare
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) 
• 3 middagar (M)
• Hurtigruten Geiranger-Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• Rundtur Ålesund
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 100 kr
För dig som inte fyllt 67 år tillkommer 
en kostnad på Hurtigruten på 300 kr

Följ med på en resa till några av Norges mest kända sevärdheter; Gudbrandsda-
len med Lillehammer och Geiranger vackert beläget längst in i fjorden, omgivet av 
nästan lodräta bergsväggar. Vi bor bland annat i Lillehammer en mysig stad vid 
vattnet, värd för OS 1994. Vår reseledare Einar Szpiro har stor erfarenhet av resor i  
Norge och förmedlar kunskap om landet på ett personligt och medryckande sätt. 
dag 1: lillehammer
tidig morgon möter Einar oss med bus-
sen och vi börjar vår resa mot norge. Vi  
reser via Arboga och stannar för egen 
lunch i Charlottenberg innan vi åker över 
gränsen till norge. Gemensam middag 
efter vi checkat in på vårt hotell i Lille-
hammer. (M)

dag 2:  geiranger - ålesund
Den vackra Gudbrandsdalen leder oss 
norrut och vi passerar flera kända orter. 
Vid otta tar vi av västerut mot Lom och 
Grotli där vi ser typisk norsk gammal 
trähusbebyggelse. Snart är vi uppe på 
kalfjället, med dess speciella natur. Vi 
stannar för fotostopp längs vägen. Gei-
ranger bjuder på fantastiska vyer av fjäll, 
fjordar, forsar och växtlighet. nu väntar 
en tur med Hurtigruten där vi färdas på 
Geirangerfjorden med sina kända forsar 
"De sju systrarna" och "Brudslöjan". Väl 
framme i Ålesund tar vi in på vårt ho-
tell. Ålesunds centrum ödelades i en stor 
brand 1904 och byggdes sedan upp efter 

dåtidens moderna stil - jugendstil. Detta 
får vi se mer av på vår rundtur. Gemen-
sam middag på hotellet. (F, M)

dag 3: trollstigen - lillehammer
Innan vi lämnar Ålesund far vi upp till 
utsiktsplatsen Aksla, varifrån vi har en 
storslagen vy över skärgården och Sunn-
mörsalperna. Vi följer sedan Storfjordens 
strand till Valldal som är känt för sina goda 
jordgubbar. Uppe på toppen finns en ser-
vering för de som är hungriga. Efter lunch 
väntar trollstigen, norges kanske mest 
kända vägsträcka, med sin slingrande väg 
ner mot Åndalsnäs. Väl nere i dalen sväng-
er vi österut och följer Romsdalen. Här kan 
vi förundras över den fantastiska trollväg-
gen. Vi övernattar i Lillehammer där vi har 
egen tid att utforska staden. Kanske ett 
besök till Maihaugens Friluftsmuseum el-
ler Bjerkebæck (författaren Sigrid Undsets 
hem) är av intresse. (F, M) 

dag 4: hemfärd (F, L)

r
e
s
o
r

m
e
d

e
i

n
a
r



41

Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betrak-
tad som Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore 
tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och 
legender om drakar. Kärleken till musik, poesi och teater har gjort Krakow till Po-
lens kulturhuvudstad. Vår omtyckte och kunniga reseledare Einar Szpiro visar oss 
sin stad.

dag 1: stockholm - krakoW
Direktflyg från Arlanda till Krakow. Vid an-
komst möts vi av vår buss som tar oss till 
vårt centralt belägna hotell. Vid ankomst 
serveras lunch på lokal restaurang i den 
gamla staden. Einar visar oss området runt 
det stora torget. (L)

dag 2: krakoW med WaWel
Vi möter vår svensktalande lokalguide och 
nu ska vi få uppleva Gamla Stan, en verklig 
sevärdhet i sig. En guidad stadsrundtur till 
fots tar oss på upptäcktsfärd till den välkän-
da Grodzkagatan och till hjärtat av Gamla 
Stan. Vi besöker det gotiska slottet, varifrån 
polska kungar regerade, och katedralen 
på Wawelkullen. På Wawel slott ser vi även 
Leonardo da Vincis målning ”Damen med 
hermelinen” som för närvarande finns på 
slottet. Rundturen avslutas vid stora torget 
i Gamla Stan. På kvällen träffas vi på restau-
rang i Gamla Stan för en polsk afton där vi 
får prova traditionella polska maträtter och 
lyssna till folkmusik. (F,M)

dag 3: egen dag/auschWitZ
Denna dag kan du välja att upptäcka sta-
den på egen hand eller följa med på en fri-
villig utfärd till koncentrationslägret Ausch-
witz. Denna tur ger oss obarmhärtiga  

påminnelser om förintelsen men också ett 
besök som ger oss många intryck. Vi ser 
både Auschwitz 1 och Birkenau. Eftermid-
dagen till eget förfogande. (F)

dag 4: kaZimierZ & Judisk afton
Vi träffas på morgonen för en guidad rund-
tur i stadsdelen Kazimierz, där stadens 
judiska befolkning har bott i över 500 år. 
området var med i ett antal scener i filmen 
Schindlers List. På eftermiddagen erbjuds 
en frivillig utfärd till Wieliczka saltgruva, ett 
av de första tolv världsarven på UnESCos 
Världsarvslista, belägen ca 15 km söder om 
Krakow. Denna världsattraktion har funnits 
i över 700 år. Polska gruvarbetare har byggt 
en underjordisk värld med fantastiska 
skulpturer, saltsjöar, ett gruvmuseum och 
en underjordisk kyrka. Promenaden i gru-
van är ca 2,5 km lång och vi går nerför ca 
500 trappsteg. Det finns möjlighet att åka 
hiss den första biten om man har svårt för 
att gå i trappor. På kvällen äter vi middag 
på judisk restaurang med underhållning. Vi 
får smaka på judiska specialiteter. (F,M)

dag 5: hemresa
Strax efter frukost avgår bussen till flygplat-
sen för hemresa. Åter Sverige på eftermid-
dagen. (F)

FAKTA
ert Pris 5 950 kr
oRD PRIS:  6 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i Priset ingår
•  Flyg t/r Arlanda - Krakow
•  Svensk reseledare
•  Transfer t/r flygplats i Polen
•  Del i dubbelrum med frukost 
    på mellanklasshotell 4 nätter 
•  Tre måltider  - Lunch dag 1,  Polsk 
    kulinarisk kväll med middag dag  2   
    samt Judisk måltid med underhåll   
    ning dag 4
•  Rundtur till fots i Krakow inkl. entré   
   Mariakyrkan och Wawel katedral
•  Guidad rundtur i judiska kvarteren
•  Besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1200 kr

tillval
Utfärd Saltgruvorna:      500 kr
Utfärd Auschwitz inkl. lunch:         650 kr

Krakow
 - Polens vackraste stad
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einar szpiro
Einar har drygt 20 års erfarenhet av att 
leda resor i norge, Polen, tyskland och 
Kina för att bara nämna några. Hans sto-
ra intresse för historia, kultur, samhälle, 
språk och geografi är anledningen till att 
han startade en karriär som reseledare.

våra rekommendationer
Krakow är en gammal stad med många gågator och kullerstenar, våra stadsrundturer 
är till stor del till fots och pågår 3-4 timmar. För denna resa bör man kunna promenera 
i lugn takt 1-2 km. Vår resa är anpassad för en äldre resenärsgrupp men vi rekommen-
derar inte denna resa  om man har svårt att gå längre sträckor. 
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I väster tronar fjällen med höjder högt över trädgränsen och i öster de högresta skogarna. 
Runt Storsjön breder ett mäktigt öppet landskap ut sig som leder oss in mot den Jämtländska 
Fjällvärlden med gammal tradition, vattenfall, samer och vackra landskap. Här finner vi histo-
riens vingslag där Armfeldts Karoliner för 300 år sedan (år 1718) inledde det tragiska fälttåget 
mot Trondheim och där endast 25 % av Karolinerna återvände levande. I Jämtland hittar vi 
det lokala mathantverket som lett utvecklingen i hela landet. Magnus Nilsson i Fäviken, Elaine 
Asp i Glen och Lena Flaten i Storlien är kända matprofiler. I Storlien introducerades den alpina 
skidåkningen i Sverige på 1930-talet och Åre har stått värd för alpina VM 1954 och 2007. 

DAG 1: ÖSTERSUND VIA HÄLSINGLAND
Vi reser norrut längs kusten och inlands-
vägen mot Östersund. I Strömsbergs 
bruk gör vi vårt första stopp där vi får vårt 
förmiddagskaffe på det trevliga caféet. I 
tönnebro viker vi av inåt landet och pas-
serar genom Hälsingland. Bollnäs har sin 
flottartradition och sjön Varpen med Ljus-
nan som flyter genom staden. Järvsö känt 
som Lill-Babs hemort och då har vi inte 
långt kvar till vår lunch i Hembygdsgår-
den i Ljusdal. Vi fortsätter vår färd genom 
Hälsingland och Härjedalen till resans mål 
som är Jämtland. Väl framme på vårt ho-
tell äter vi gemensam middag. (L, M)

DAG 2:  VÄSTRA JÄMTLAND MED ÅRE 
Vår reseledare och chaufför hälsar oss väl-
komna ombord för att ta med oss på en tur 
i den jämtländska världen. Denna dag får vi 
veta mer om Jämtlands historia och kultur. Vi 
reser genom Åre till Karolinermonumentet i 
Duved. Här får vi höra berättelsen om de 3000 
män som frös ihjäl på fjället 1718–19. Vi läm-
nar Duved för att åka och beundra den vackra 
Handölsforsen. Vi får smaka på jämtländsk 
matkultur till lunch och får höra om täljstens-
tillverkningen i Handöl. Vi passerar även Sveri-
ges största vattenfall i tännforsen.  På återre-
san mot Östersund gör vi besök i Åre by och 
Åre Gamla kyrka. Vi avslutar dagen med mid-
dag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: ÖSTERSUND & FRÖSÖN 
Den här dagen får vi en rundtur som ger 
inblick i såväl det moderna Östersund 
som i stadens historia. Östersund är idag 
en modern stad som växer både till invå-
narantal som verksamheter. I de gamla 
regementsbyggnaderna finns idag hög-

FAKTA
ert Pris 6 500 kr
oRD PRIS:  6 900 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
DAtUM: 28 MAJ
i Priset ingår
•  Bussresa
•  Reseledare 4 dagar
•  Del i dubbelrum 3 nätter inkl frukost
• 4 luncher varav en enklare sopplunch
• 3 middagar
• Besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 600 kr

JÄMtLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen

RESELEDARE:
Catharina Falkengård

Uppvuxen i Jämtland och dotter till en fjällbon-
de. Och som professionell reseledare haft för-
månen att resa runt i världen, men alltid längtat 
tillbaka till  sitt älskade Jämtland.

CHAUFFÖR:
Jan Wennberg

Jag är född klyktattare, från Sollefteå. Min hem-
bygd de senaste tjugo åren är väst-Jämtland, 
Åre/Duved. Ett stort och gott värdskap ligger 
mig varmt om hjärtat såväl under bussresor 
som under andra aktiviteter med gäster.

skolor och företag. Vi åker ut på Frösön, en 
mycket naturskön och historiskt intressant 
ö. Vi besöker Frösö kyrka och Sommarha-
gen, den kände kompositören Peterson-
Bergers hem. På Frösön hölls marknad 
och ting på hednatiden och vi ser Sveriges 
nordligaste runsten. Lunch i genuin jämt-
ländsk miljö på Jamtli. Jamtli består av ett 
museum inomhus med utställningar. I 
varje vrå finns här något oväntat som de-
taljer att häpna över och uppgifter att lösa. 
Historien kommer till liv i utställningarna 
som presenteras med folkkära föremål. 
Här händer allt och under försommaren 
öppnas ett nytt konstmuseum som blir 
filial till nationalmuseum i Stockholm. Vi 
hinner även med ett besök hos Mus-olle 
i Ytterån som var en samlare och ett origi-
nal som var känd av ortens folk. Den som 
besöker Mus-olles museum fylls av häp-
nad över alla föremål som finns samlade. 
Här finns frimärken, trycksaker, naturalier, 
porslin, keramik, textil- och dräktföremål 
för att nämna en del. Mus-olles museum 
är fascinerande och måste upplevas på 
plats och med egna ögon. Därtill blev mu-
seet valt till Sveriges knasigaste förra året! 
Innan vi åker tillbaka till hotellet för vår 
gemensamma middag åker vi och hälsar 
på våra goda vänner i Ås. Gemensam mid-
dag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: RAGUNDADALEN, DÖDA FALLET 
Vi lämnar Östersund och åker mot östra 
Jämtland, vi stannar vid Döda Fallet och 
åker sedan vidare till den thailändska 
Paviljongen, allt med visning. Hemfärd 
mot huvudstaden via Sundsvall. Åter till 
Stockholm fram mot kvällen. F, L
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FAKTA
ert Pris 5 650 kr
oRD PRIS:  5 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i Priset ingår - 4 dgr
• Reseledare och lokalguide
• Buss Nynäshamn t/r
• Båt Nynäshamn-Gotland t/r
• Del i dubbelrum med frukost  (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar (M)
• Stadsrundtur till fots i Visby
• Vallhundsuppvisning 
• Graute Lammgård m provsmakning
• Utfärd Fårö
• Besök på Grå Gåsen (Så mycket bättre)
• Besök Roma Kloster & Kungsgården
• Övriga besök enligt program

tillägg: 
Enkelrum 1 350 kr

GOtLAND 
- rosornas ö

Att resa till Gotland är som att komma utomlands - i Sverige. Följ med på en här-
lig upptäcktsfärd med unika naturupplevelser, medeltida miljöer, fint hantverk 
och ett språk fyllt av mystik. En resa som du sent glömmer. Vår lokala gotlänning 
och auktoriserade guide, Jan Luthman, visar oss sitt Gotland.

dag 1: visBy
Vi tar färjan från nynäshamn till Gotland 
och rekommenderar att ni äter lunch 
ombord. Resan tar drygt tre timmar och 
väl framme möts vi av vår guide, Jan 
Luthman. Efter en kort promenad är vi 
framme vid vårt hotell, Scandic Visby. Vi 
checkar in och gör sedan en spännande 
stadsrundtur till fots så ha bra och sköna 
skor på fötterna. Vi får lära känna staden, 
dess ringmur, kyrkor, spännande ruiner, 
gränder och prång. Rundturen avslutas  
på en lokal restaurang i Visby där vi äter 
middag tillsammans. (M)

dag 2: norra gotland & fårÖ
Dagen börjar med ett besök till Graute 
lammgård i Hejnum. Vi får se en vall-
hundsuppvisning samt smaka gårdens 
produkter. Vidare norrut till Lärbro och  
Hångers källa innan färjan tar oss till 
Ingemar Bergmans älskade Fårö. Vi ser 
Bergmans grav vid kyrkan och får veta 
mer om hans liv på Fårö. nu tar vi sikte på 
raukområdena och fiskeläget Helguman-
nen. Vi äter en god lunch vid Sudersand 
och det blir en promenad på den vackra 
stranden om tid och väder medger. Fär-
jan tar oss tillbaka från Fårö och vi åker 
tillbaka till Visby via Slite och det jättelika 
stenbrottet. om tid och ork finns besöker 
vi även Skulpturfabriken och Stina Lind-
holm i Boge. Hennes design är omtalad 
både i Sverige och utomlands. Kvällen 
har ni på egen hand. Varför inte ta en 
skön promenad in till Visby och njuta av 
den fina Hansastaden. (F, L)

dag 3: sÖdra gotland
Vi åker längs den västra kustvägen söde-
rut mot Gnisvärds fiskeläge och skepps-
sättningen från bronsåldern. Vidare via 
Klintehamn, Fröjel och den vackra Eksta-
kusten innanför Karlsöarna. Vi äter lunch i 
Burgsvik på Grå Gåsen, känd från tV-pro-
grammet ”Så mycket bättre”. På väg mot 
Hoburgen åker vi längs den vackra kust-
vägen till sandstensmuseet vid Kättelvi-
ken. Här säger vi hej till Hoburgsgubben 
och beskådar de vackra stenformatio-
nerna. Hemresan fortsätter via Öja kyrka 
med sitt magnifika krucifix och Havdhem 
med lägret för balterna i andra världskri-
gets slutskede, Baltutlämningen. Dagen 
avslutas med en Gotlandsinspirerad af-
ton på hotellet.  (F, L, M)

dag 4: Östra gotland
Östergarnslandet via Roma är dagens 
slinga. Vi startar vid Östergarns kyrka och 
ser på deras unika båtformade minnes-
lund. Vi stannar till vid Romakloster med 
Kungsgården och raukarna i Ljugarn inn-
an vi är åter i Östergarn för lunch i den 
gamla skolan. På väg tillbaka mot Visby 
passerar vi sedan Grogarnsberget med 
sin vidunderliga utsikt, Katthammars-
vik med Katthamra gård och Kräklingbo 
med sin forntida försvarsanordning. Vi 
ser också Dalhem med sin  gamla åter-
uppbyggda järnvägssträcka. Sedan är 
det dags att återvända till Visby för att 
lämna Gutarnas ö. I nynäshamn väntar 
bussen för hemfärd. (F, L)

Jan luthman
En riktig Gute, född och uppvuxen på 
”öjn”. Auktoriserad lokalguide med 
mångårig erfarenhet av att guida på 
sin hemö. Vad Janne inte vet om Got-
land är inte värt att veta. Låt er förtju-
sas av denna spjuver och humorist 
som utöver sin kunskap om Gotland 
gärna också lär ut ett och annat ord på 
”gutamål”.

JÄMtLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen
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ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB

Bastugatan 43, 118 25 StoCKHoLM
08-94 40 40      www.reseskaparna.se

2019 - uPPslag På ett varierat del i resa

Jan
21 jan Kuba 13 dagar
22 jan teneriffa Long Stay 22 dgr

feB
09 feb Jokkmokks marknad 3 dgr
10 feb Longstay Bali 22 dgr
28 feb Longstay Mallorca 22 dgr

MAR
Longstay Solkusten 22 dgr
Sicilien 8 dagar

APR
16 apr Påsk på Malta & Gozo 8 dgr
17 apr Påsk på Mallorca 8 dgr
Florens 5 dgr
Konst och musik Oslooperan 3 dagar

MAJ
Mallorca 8 dagar
Bilbao - Baskien & Kantabrien 5 dagar
Hälsingland 3-4 dagar
Dagsresa - Rödlöga
Kiev 4 dgr

JUN
norges fjordar 3 dagar
Gotland 3 dagar

JUL
Musikresa Sverige - Dalhalla

AUG
Skottland tattoo 5 eller 8 dagar
Dagresa - Linnéa Sallay
Jämtland 5 dagar

SEP
Ischia - termal & strövtåg/Elena Ferrante
Budapest 5 dagar

OKT
Mosel & Rhen 5 dgr
Andalusien 8 dagar
Istrien & Zagreb 8 dagar

RING FÖR VÅRA GRUPP PROGRAM:
BRIDGERESOR 
DAGSRESOR.

 

2018 - del i resa Bokade resor

Juli
01 jul Dalhalla med tom Jones 2 dgr 
08 jul Dalhalla med Malena 2 dgr
22 jul Dalhalla med Kalle Moraeus 2 dgr
28 jul Savonlinna 5 dgr

augusti
02 aug Edinburgh med tattoo 5 dgr  
08 aug operafestival Dala Floda 2 dgr
11 aug operafestival Dala Floda 2 dgr
22 aug Wales 8 dgr
27 aug Dublin & Belfast 5 dgr

sePtemBer    
11 sep Solens mat 8 dgr
17 sep Mellersta Irland 8 dgr
23 sep Lissabon 5 dgr
24 sep  Sydvästra England med Cornwall 7 dgr
25 sep Vin & vandring i norra Spanien 8 dgr
27 sep Kiev 4 dgr

oktoBer
03 okt Vandringsresa Slovakien 7 dgr
06 okt Malta & Gozo 8 dgr
09 okt Mallorca 7 dgr
09 okt Andalusiens skatter 8 dgr 
13 okt Dalmatien 8 dgr   
18 okt Ischia må bra resa 8 dgr
20 okt Long Stay Mallorca 22 dgr
20 okt Argentina 10 dgr

novemBer
01 nov teneriffa Longstay 22 dgr
06 nov Bali & Sulawesi 13 - 17 dgr 
07 nov Mallorca Longstay 22 dgr
07 nov Solkusten Longstay 22 dgr
19 nov Chess i Helsingfors 3 dgr
22 nov  Long Stay teneriffa 22 dgr
27 nov Hälsoresa södra Indien med yoga 15 dgr

decemBer
2 dec Budapest julmarknadsresa 4 dgr
7 dec Edinburgh julmarknad 4 dgr
7 dec Wien julmarknad 4 dagar
9 dec Prag julmarknad 4 dgr
15 dec Köpenhamn julmarknad 3 dgr
30 dec  nyår Lissabon 4 dgr - 
30 dec Nyår i Budapest 4 dgr med Linnéa
31 dec nyår i Wien 4 dgr 
31 dec nyår i Göteborg 2 dgr

DEL I RESA KALENDARIuM 2018-2019

Nedan finner ni resor som föreningar valt och på vissa av dessa kan det finnas plats 
att dela avresa. Kontakta oss för mer information eller om ni önskar boka ett eget 
datum för er grupp.  Ring oss för information.


