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gruppreseprogram 2017-2018

          ReseSkaparna event & resor  -  08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

I detta program finner ni en stor del av vårt reseutbud. Varje resa har ett grund-
utförande som beskrivs här. Priserna på sista sidan är uppskattade på detta och 

förra årets priser. 

Programmet är tänkt att vara ett stöd i arbetet för reseansvariga i föreningarna.
I kalendariet på näst sista sidan summeras alla ”Del i resa” avresor, som hittills är 
klara för 2017-2018. På en del avresor kan ni också boka enstaka platser. Dessa 

beskrivs på sidan 4 - 45, sida 45 - 48 är uppslag utan datum.

Se vårt program som inspiration och kom gärna med egna förslag om resmål, 
utförande och datum för resor med er förening. 

Saknar ni ett resmål - kontakta oss, vi skräddarsyr efter era önskemål.

Utgåva nr 1 - april 2017
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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 informa-
tion. Så snart du ser hur intresset verkar hör du av dig för att få fler platser eller dra ner på platserna om intresset 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
Föreningen tar in anmälningar och noterar de uppgifter som ReseSkaparna behöver för bokning. Enligt överenskom-
melse skickas anmälningslistor in till ReseSkaparna som bokar resenärerna i sitt system och skickar ut bokningsbekräf-
telse 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 betal-
ningarna och ReseSkaparna fakturerar föreningen för hela gruppen.

raBatterad Plats/friPlats till fÖrening
ReseSkaparna erbjuder en rabatt baserad på hur stort antal betalande medlemmar som deltar på resan enligt följande:
50% vid 10, 75% vid 15 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 om-

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 pas-
sande för era medlemmar. På nedan resor erbjuder vi er att boka till ett extra förmånligt 
pris, priset gäller för dig och en medresenär.

Vi har många nyheter 2018 och vi vill gärna att ni följer med och upplever våra nya resmål. Om ni sedan åter-
kommer med en grupp om 20 personer 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 föreningen normalt erhåller för den person 
som reser med och representerar förenigen kvarstår för den kommande resan ni erbjuder i föreningen. 

resa       datum   ert Pris  ord. Pris
    
Solens Mat&Vin - resa till Italien   9 maj 2017   12 450 kr  14 950 kr

Mat & Vinresa till norra Spanien   13 maj 2017   12 950 kr  14 450 kr

Kastilien - Kulinariska Strövtåg    20 maj 2017   10 950 kr   13 250 kr

Gastro & Kultur i Ljuvliga Toscana    20 maj 2017   11 450 kr   13 450 kr

Vilnius       20 aug 2017   5 450 kr  6 450 kr

Galway      26 aug 2017   6 950 kr  8 450 kr

Västra Irland      26 aug 2017   11 750 kr  12 950 kr

Kiev      25 aug 2017   4 950 kr  6 750 kr 

Dublin & Belfast     28 aug 2017   6 950 kr  8  950 kr 

Södra Irland      29 aug 2017   6 950 kr  8 450 kr

Vandring Slovakien     5 sep 2017   11 950 kr  12 950 kr

Belgrad      21 sep 2017   5 450 kr   6 950 kr 

Sidenvägen     23 sep 2017   18 950 kr  19 950 kr

Återupptäck det nya Mallorca     1 okt 2017     9 950 kr  11 450 kr

Kuba       29 okt 2017   23 150 kr  26 950 kr

Edinburgh      27 nov 2017   6 300 kr    7 950 kr

Sydafrika       5 dec 2017    23 950 kr  24 950 kr
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Galway 4 dgr - Nyhet

Upplev ett hänförande landskap, karga vidder, livliga Galway med sina pubar, 
musikliv och trevliga invånare som resonerar att ”En främling är en vän du ännu 
inte lärt känna”. Den gröna ön gör verkligen skäl för namnet och är inbjudande på 
flera sätt, vi har valt ut det bästa av trakterna runt Galway Irland kombinerat med 
god lokal mat, dryck och underhållning. På vår resa besöker vi Knappague slott för 
en medeltida festlig kväll. Vår reseledare Jöran Nielsen är en riktig Irlandskännare 
med unik kunskap och lång erfarenhet, med mottot omtänksamhet och person-
lighet. Céad míle fáilte – Hundratusen välkommen!

DAG 1: SHANNON  – GALWAY
Vår reseledare Jöran möter oss på flyg-
platsen vid ankomst. Färd till Galway och 
vårt hotell. Den charmiga staden Galway i 
väster är en speciell stad. Här blandas den 
unga befolkningens modernitet med den 
starka, stolta gaeliska traditionen. Sta-
dens vackra centrum med sina gågator, 
vinklade gränder, historiska byggnader, 
kanaler, teatrar, och pubar är fullt av liv 
och rörelse. En stad som är lätt att tycka 
om. Gemensam middag. (F,M)

DAG 2: GALWAY OCH CONNEMARA
Vi börjar dagen med en rundtur av Gal-
way med buss och till fots. Innan vi beger 
oss på en heldagsutfärd till Connemara.
Dagen bjuder på en  naturupplevelse i det 
vilda landskapet med Maumturk bergen, 
ljunghedar och torvmossar, stengärds-
gårdar och långa sand- och korallstränder. 
Detta är ett av de landskap på ön varifrån 
flest utvandrade och det är ett på många 
ställen öde landskap. Detta är ”Gaeltacht” 
dvs här talas fortfarande gaeliska och här 
finns också en gaelisk radiostation. Killary 
Harbour är Irlands enda fjord och vi följer  
den in genom Connemara national Park. 
Här gör vi ett lunchstopp i Clifden, känt 
för sina fisk- och skaldjursrestauranger 
och Connemara ponnys samt att det är 
här Alcock & Brown landade efter den 
första atlantflygningen. Här erbjuder vår 
guide frestande lunch med lokala spe-
cialiteter. Vi följer Galway  Bay tillbaka till 
vårt hotell i Galway. På kvällen kan man 
på egen hand upptäcka staden med sitt 
musikliv och mysiga atmosfär. (F)

DAG 3: BURREN, CLIFFS OF MOHER
Vi lämnar Galway och åker till det märk-
liga naturfenomenet the Burren. Boirean 
betyder bergig på gaeliska och är ett 
märkligt Kalkstenslandskap med unik flo-
ra. Subtropiska, alpina och arktiska arter 
växer i bergsskrevorna. Här finns forntida 
begravningsplatser med sk ”Dolmen”. Vi 
gör uppehåll vid de berömda Cliffs of Mo-
her, en av Irlands mest magnifika klippfor-
mationer som tornar upp sig 213 meter 
över Atlantens vågor. En bit inåt land lig-
ger byn Lisdoonvarna, känt för sin årliga 
”matchmaking festival” dit ensamstående 
Irländare söker sig för att hitta en livs-
partner. Här möter vi svenska Birgitta och 
hennes man, de bjuder in till sitt ”rökhus” 
där de röker lax samt en trevlig lunch med 
ölprovning på deras pub. Birgitta kan be-
rätta hur det är att som svenska komma 
till och leva i Irland. Vi ska även få uppleva 
några av de små producenter av livsmed-
el som finns i trakten, vi besöker en chok-
lad- och en osttillverkare och smakar på 
deras godsaker. Vidare till Limerick för en 
kortare rundtur med buss innan vi kom-
mer till vårt hotell.

På kvällen bjuds det in till en medeltida 
bankett på Knappague Slott med anor 
från 1400-talet. Här färdas vi bakåt i tiden 
och upplever irländsk sång och musik av 
skickliga sångare och musiker. En god 
medeltidainspirerad middag serveras 
(F,M)

DAG 4: HEMRESA
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 7 450 kr
oRD PRIS FR:  7 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESoR 2017 : 26 AUG & 23 SEP
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda - Shannon t/r
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) 
• 2 middagar (M)
• Medeltida kväll med underhållning
• Ölprovning 
• Avsmakning ost & choklad
• Utfärder och besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 000 kr

connemara

galway

hos Birgitta - lisdonvaara
cliffs of moherconnemara

galway - katedral
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Södra Irland 5 dgr - Nyhet

Upplev ett hänförande landskap, karga vidder, mysiga Killarney med sina pubar, 
och trevliga invånare som resonerar att ”En främling är en vän du ännu inte lärt 
känna”. Den gröna ön gör verkligen skäl för namnet och är inbjudande på flera 
sätt, vi har valt ut det bästa av södra Irland kombinerat med god lokal mat, dryck 
och underhållning. På Bunratty slott får vi vara med om en trevlig irländsk afton 
med lokal mat och musik. Vår reseledare Jöran Nielsen är en riktig Irlandskännare 
med unik kunskap och lång erfarenhet, med mottot omtänksamhet och person-
lighet. Céad míle fáilte – Hundratusen välkommen!

DAG 1: SHANNON - KERRY
Vår reseledare Jöran möter er på flygplat-
sen vid ankomst. I Limerick erbjuds en 
lunch för de som önskar innan vi beger 
oss till den lilla förtjusande byn Adare 
med sina söta små hus med halmtak. I 
Foynes vid Irlands längsta flod Shannon 
dricker vi Irish Coffee och får veta histo-
rien om dess tillkomst. Färden går vidare 
söderöver till Kerry där vi checkar in på 
vårt hotell och äter en gemensam mid-
dag. (F, M)

DAG 2: DINGLEHALVÖN
Halvön Dingle bjuder på vild natur där 
land möter hav på ett fascinerande och  
nästan mystiskt sätt. Här och där ser man 
ensamt belägna små hus och betande 
får. Byn Dingle är en av Europas västliga 
utposter och fortfarande fiskar man häri-
från. Vikingarna har även här lämnat sina 
spår precis som de munkar som levde i 
sina Beehives, små hus av sten staplade 
på varandra. Här är vägskyltarna på såväl 
iriska som engelska och man talar fortfa-
rande iriska här. Längs vägarna följer oss 
kaprifol, brännässlor, fuchsia, björnbärs-
snår och i de enkla trädgårdarna kan man 
se små palmer. Dingle bukten bjuder på 
vida sandstränder som kanske hade lock-
at till bad om inte vattentemperaturen 
avskräckt. (F)

DAG 3: RING OF KERRY
Idag ska vi ut på natursköna Iveraghhalv-
ön och följa de smala och slingrande vä-
garna runt ”the Ring of Kerry”, 18 mil lång. 
Här möter oss sagolika vyer över kust och 
hav. Här finns berg, bukter, dramatisk na-
tur och hisnande vackra utsikter. 

Golfströmmen gör att klimatet är milt 
och subtropiska växter trivs här. I Water-
ville tillbringade Charlie Chaplin många 
somrar och lilla orten Sneem ståtar med 
sina färgstarkt målade hus. Vi ser Irlands 
högsta bergskedja Macgillycuddy´s Reeks 
och åker genom Killarney national Park 
med ett subtropiskt klimat som tillåter 
vilt växande Rhododendron och Fuchsia, 
ceder, rönn och björk. Åter till Killarney. 
Gemensam middag. (F,M)

DAG 4: KERRY – CORK – LIMERICK
På förmiddagen besöker vi världskända 
Muckross House and Gardens där vi går 
en rundtur i detta “Downton Abbey”, ser 
de vackra parkerna och njuter av naturen. 
Vi åker sedan österut mot staden Cork. 
Cork är Irlands största grevskap och har  
många mineralrikedomar. Staden Cork är 
Eires näst största stad och rival med  
Dublin. Det är en handels- och import-
exportstad med lång tradition. Här lig-
ger två av landets berömda ölbryggerier, 
Murphy´s och Beamish. Cork är även känt 
för sitt rika musikliv. Hinner vi kör vi till 
hamnstaden Cobh som är en viktig del av 
den Irländska historien. Cobh var en av de 
städer varifrån amerikabåtarna gick. tita-
nics sista angöring var just i Cobh, som då 
hette Queenstown. Vi lämnar Cork för att 
åka till vårt hotell i Limerick.  Vi avslutar 
resan med en irländsk afton med middag 
och irländsk kvällsunderhållning på Bun-
ratty slott. Slottet är från 1400-talet och är 
den perfekta platsen för en speciell kväll.  
(F,M)

DAG 5: HEMRESA
transfer till Shannon flygplats för hem-
resa. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 7 950 kr
PRIS FR:  8 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESoR 2017:   29 AUG & 26 SEP 
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda- Shannon t/r
• Bussresa 5 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 middagar (M)
• Irländsk afton med underhållning
• Inträde Muckross herrgård 
• Utfärder och besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 100 kr

kerry

adare

dinglehalvönring of kerry cork
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Västra Irland 8 dgr - Nyhet
Upplev ett hänförande landskap, karga vidder, livliga Galway och Killarney med 
sina pubar, musikliv och trevliga invånare som resonerar att ”En främling är en vän 
du ännu inte lärt känna”. Den gröna ön gör verkligen skäl för namnet och är inbju-
dande på flera sätt, vi har valt ut det bästa av västra Irland kombinerat med god 
lokal mat, dryck och underhållning. På Knappague slott får vi uppleva en medel-
tida festlig kväll. Vår reseledare Jöran Nielsen är en riktig Irlandskännare med unik 
kunskap och lång erfarenhet, med mottot omtänksamhet och personlighet. Céad 
míle fáilte – Hundratusen välkommen!

DAG 1: SHANNON – GALWAY
Vår reseledare Jöran möter er på flygplat-
sen vid ankomst. Färd till Galway och vårt 
hotell. Här blandas den unga befolkning-
ens modernitet med den starka, stolta ga-
eliska traditionen. Stadens vackra centrum 
med sina gågator, vinklade gränder, histo-
riska byggnader, kanaler, teatrar, och pu-
bar är fullt av liv och rörelse. En stad som är 
lätt att tycka om. Gemensam middag. (F,M)

DAG 2: GALWAY OCH CONNEMARA
Rundtur av Galway innan vi beger oss på 
en heldagsutfärd till Connemara. Dagen 
bjuder på en  naturupplevelse i det vilda 
landskapet. Detta är ett av de landskap 
på ön varifrån flest utvandrade och det är 
ett på många ställen öde landskap. Detta 
är ”Gaeltacht” dvs här talas fortfarande 
gaeliska och här finns också en gaelisk 
radiostation. Killary Harbour är Irlands 
enda fjord och vi följer den in genom 
Connemara national Park. Här gör vi ett 
lunchstopp i Clifden, känt för sina fisk- 
och skaldjursrestauranger och Conne-
mara ponnys samt att det är här Alcock & 
Brown landade efter den första atlantflyg-
ningen. Vi följer Galway  Bay tillbaka till 
vårt hotell i Galway. (F)

DAG 3: BURREN, CLIFFS OF MOHER
Vi lämnar Galway och åker till det märk-
liga naturfenomenet the Burren. Boi-
rean betyder bergig på gaeliska och 
är ett märkligt Kalkstenslandskap. Här 
finns forntida begravningsplatser med 
sk ”Dolmen”. Vi gör uppehåll vid de be-
römda Cliffs of Moher, en av Irlands mest 
magnifika klippformationer. En bit inåt 
land ligger byn Lisdoonvarna. Här möter 
vi svenska Birgitta och hennes man, de 
bjuder in till sitt ”rökhus” där de röker lax 
samt en trevlig lunch med ölprovning på 
deras pub. Vi ska även få uppleva några 
av de små producenter av livsmedel som 
finns i trakten, vi besöker en choklad- och 
en osttillverkare. Vidare till Limerick för en 
kortare rundtur med buss innan vi kom-
mer till vårt hotell. På kvällen bjuds det in 
till en medeltida bankett på Knappague 
Slott med anor från 1400-talet. En god 
medeltidainspirerad middag serveras (F,M)

DAG 4: LIMERICK - KERRY
Förmiddagen egen tid att utforska Lime-

rick. Vi möts vid lunchtid för de som önskar 
gemensam lunch innan vi lämnar Limerick 
och åker till den lilla förtjusande byn Adare 
med sina söta små hus med halmtak. I Foy-
nes vid Irlands längsta flod Shannon drick-
er vi Irish Coffee och får veta historien om 
dess tillkomst. Färden går vidare söderöver 
till Kerry där vi checkar in på vårt hotell. 
Middag på vårt hotell. (F, M)

DAG 5: DINGLEHALVÖN
Halvön Dingle bjuder på vild natur där 
land möter hav på ett fascinerande och 
nästan mystiskt sätt. Byn Dingle är en av 
Europas västliga utposter och fortfarande 
fiskar man härifrån. 
Dingle bukten bjuder på vida sandsträn-
der som kanske hade lockat till bad om 
inte vattentemperaturen avskräckt. (F)

DAG 6: RING OF KERRY
Idag ska vi ut på natursköna Iveraghhalv-
ön och följa de smala och slingrande vä-
garna runt ”the Ring of Kerry”, 18 mil lång. 
Här möter oss sagolika vyer över kust 
och hav. I Waterville tillbringade Char-
lie Chaplin många somrar och lilla orten 
Sneem ståtar med sina färgstarkt må-
lade hus. Vi ser Irlands högsta bergskedja 
Macgillycuddy´s Reeks och åker genom 
Killarney national Park med ett subtro-
piskt klimat som tillåter vilt växande Rho-
dodendron och Fuchsia, ceder, rönn och 
björk. Åter till Killarney. (F,M)

DAG 7: KERRY – CORK – LIMERICK
På förmiddagen besöker vi världskända 
Muckross House and Gardens där vi går 
en rundtur i detta “Downton Abbey”, ser 
de vackra parkerna och njuter av naturen. 
Vi åker sedan österut mot staden Cork. 
Cork är Irlands största grevskap och har  
många mineralrikedomar. Här ligger 
två av landets berömda ölbryggerier, 
Murphy´s och Beamish. Hinner vi kör vi till 
hamnstaden Cobh som är en viktig del av 
den Irländska historien. Cobh var en av de 
städer varifrån amerikabåtarna gick. tita-
nics sista angöring var just i Cobh, som då 
hette Queenstown. (F)

DAG 8: HEMRESA
transfer till Shannon flygplats för hem-
resa. (F)

cliffs of moher

connemara

FAKTA
gruPP Pris fr: 11 450 kr
PRIS FR:  11 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVreSOr 2017:   26/8, 23/9
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda- Shannon t/r
• Bussresa 8 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
•1 lunch (L) 
• 4 middagar (M)
• Medeltida kväll med underhållning
• Ölprovning 
• Avsmakning ost & choklad
• Inträde Muckross herrgård 
• Utfärder och besök enligt program

tillägg
Avresa 26/8: 800 kr
enkelrum: 26/8 2 350 kr,  23/9 1 800 kr

tillval
Irländsk afton Bunratty med middag: 
(bokas i förväg)  650 kr

hos Birgitta - lisdonvaara
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Vi lär känna Porutgals charmiga huvudstad. Lissabon är kontrasternas stad med 
sina pittoreska kvarter från den moriska tiden och små gränder i Gamla stan till 
Chiados lyxiga kvarter med sina ståtliga hus och märkesbutiker. I Belemområdet 
tar vi del av Portugals kulturarv. Vi äter vår nyårsmiddag på åttonde våningen 
med fin utsikt över Lissabons fyrverkerishow. 

exklusiv nyårsresa lissabon
 - med gourmetmiddag och nyårskonsert

DAG 1: STOCKHOLM - LISSABON
På flygplatsen möts vi av Isabel Höckert, 
vår svensktalande guide som tar oss till 
fyrstjärniga Hotel Mundial som ligger i 
hjärtat av Lissabon, endast 2 minuter från  
Rossiotorget. Gemensam middag på en 
trevlig restaurang dit portugiserna själva 
gärna  går för att äta sina middagar. (M) 

DAG 2: STADRUNDTUR & NYÅRSFIRANDE  
tillsammans med Isabel kommer vi att få 
lära känna Lissabon genom en stadsrund-
tur med buss. Vi får höra om stadens rika 
historia. Vi ser Rossiotorget i hjärtat av 
Lissabon, paradavenyn Avenida da Liber-
dade, Marques de Pombaltorget och åker 
mot Miradouro São Pedro de Alcantara 
med vacker utsikt över staden . Vi  passe-
rar även lyxkvarteren i stadsdelen Chiado. 
Vi fortsätter till den historiska och kultu-
rella stadsdelen, Belem, med det magni-
fika Jeronimoklostret som grundades av 
kung Manuel, designades av arkitekten 
Boytac och anses vara kronjuvelen av 
manuelinsk konst. Eran började inte långt 
efter Vasco da Gamas återkomst från In-
dien.  På ett av de äldsta konditorierna i 
Lissabon fikar vi och får smaka på deras 
egna bakelse, Pasteis de Belem. Efter fikat 
fortsätter vi till Belemtornet, ett medelti-
da vakttorn som har blivit Lissabons sym-
bol.  Vi ser även Upptäckarmonumentet, 
ett monument som byggdes till minnet 
av Henrik Sjöfarares död. Eftermiddagen 
är fri för att äta lunch och på egen hand 
upptäcka Lissabon.  Museerna är öppna 
och där finns bra restauranger för de som 

vill fortsätta denna dag i kulturens teck-
en.  om vädret tillåter kan de som vill följa 
med Isabel till Gamla stan, stadsdelen
 Alfama. På kvällen möts vi på hotellet där 
vi ska avnjuta vår gourmetmiddag på ho-
tellets fina restaurang, Varanda de Lisboa, 
som ligger på åttonde våningen med 
god utsikt över Lissabon.  Vi serveras en 
fyrarättersmeny med goda drycker och 
mousserande vin vid tolvslaget. Det spe-
las levande musik. Genom restaurangens 
fönster upplever vi Lissabons fyrverkerier. 
De som vill se fyeverkerishowen ännu 
bättre kan gå en trappa upp till hotellets 
takterrass och uppleva fyrverkerierna un-
der bar himmel. (F,M) 

DAG 3: HEMLIGT INSLAG & NYÅRSKONSERT
Sovmorgon för de som vill.  Klockan 11.00 
ger vi oss ut på ett hemligt inslag med 
lätt måltid. Vi är åter i Lissabon under ef-
termiddagen. nu är det dags för oss att 
bege oss till CCB (Belems kulturella cen-
trum) där vi ska få lyssna till en klassisk 
nyårskonsert med ”orquestra Metropo-
litana de Lisboa”.  Efter konserten blir vi 
hämtade med buss för transfer till den 
lyxiga stadsdelen Chiado och restaurang-
en o Largo för avskedsmiddag. transfer 
tillbaka till hotellet. (F,L,M)

DAG 4:  HEMRESA
Även denna morgon erbjuder sovmor-
gon för de som vill. Strax efter kl. 10.00 
blir vi hämtade med bussen för att bege 
oss till flygplatsen för hemresa. Direkt flyg 
till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 12 950 kr
PRIS FR:  13 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  30 DEC 2017
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Flyg Arlanda-Lissabon t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)  3 nätter
• 2 middagar inkl öl/vin och vatten (M)
• Fyrarätters nyårsmiddag inkl öl/vin  
  och vatten, mousserande vin samt  
  levande musik
• Hemligt inslag dag 3 inkl lättare lunch
• Nyårskonsert dag 3 inkl transfers
• Stadsrundtur med fikastopp
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1500 kr

hotell
Hotel Mundial **** 
http://www.hotel-mundial.pt/sv/
(hemsida på svenska)

Preliminära flygtider (taP)
Ut: Arlanda-Lissabon, 14.25-17.55
HEM: Lissabon-Arlanda, 12.50-18.10

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

isabel höckert
Född i Portugal men bott i Sverige och 
jobbat i mer än 30 år på Portugals turist-
byrå i Stockholm. Är tillbaka i hemlandet 
och förverkligar sin dröm att visa turister 
Portugals många smultronställen. 
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En unik rundresa längs Sidenvägen till några av de mest intressanta städerna Khi-
va, Bukhara, 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” bro-
deras, mattor knyts, siden färgas, papper tillverkas samt se hela den keramiska 
processen hemma hos en familj som arbetat med samma teknik i sex generatio-
ner. Vi möter lokala traditioner både dans, musik 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 teceremoni 
hos Akbar och Alisher Rakhimov får vi ta 
del av en beskrivning av keramikens his-
toria i de centrala delarna av Sidenvägen. 
Middag på restaurang med lokala specia-
liteter. (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 invånare. 
Vi vandrar runt i de historiska delarna, ser 
de speciella handelskupolerna och den så 
kallade ”dödens minaret”  Poi Kalan, där 
det påstås att man slängde ut obekväma 
fiender till Emiren. Under förmiddagen 
hinner vi också få en presentation av mat-
tor från olika delar av Centralasien. Lunch 
på Abdullahan Madrassa.  På eftermid-
dagen hinner vi besöka ARK-fortet däri-
från Emiren styrde över emiratet och sitt 

FAKTA
 
gruPP Pris fr: 19 450 kr
PRIS FR:  19 950 KR
RESLÄnGD:  12 DAGAR
AVRESA:  23 SEP 2017, APR 2018 
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• 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
• Alla transporter på resmålet

tillägg
Enkelrum: 2 100 kr
Dricks till guider & chaufförer: 
USD 60 för hela resan.

catharina falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes ru-
tin och gedigna erfarenhet 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.

Vi börjar i väster och kommer till Khiva, den muromgärdade medeltida staden där var-
dag 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 vandra ige-
nom.  I Buchara möttes handelsmännen för att byta varor, idéer och kunskaper. Den 
sägenomspunna staden Samarkand välkomnar med sina praktfulla moskéer, palats, 
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 sidenproduktion, kera-
mik 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. 
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harem och botanisera mera bland han-
delsvaror 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 får-
kött, kvittenfrukt, pumpa, morot, papa-
rika, 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 Gij-
duvan som har gett namn till en speciell 
sorts keramik. Gijiduvansskolan har djupa 
rötter i området och vi får besöka en fa-
milj som en sex generationer erfarenhet 
av keramisk produktion. Alisher narzul-
leav visar oss processen från lera till färdig 
keramik.  (270 km) Vi fortsätter till Samar-
kand 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 klas-
siska koranskolor 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 fredags-
moskén från timor Lenks tid. Bazaren 
lockar också med sina krydor och sitt folk-
liv.  Efter lunch ser vi Gur Emir, timor Lenks 
mausoleum och Shahi Zindas nekropolis. 
Vi ska också hinna med att se en liten mo-
devisning med traditionella kostymer. 
Före middag kommer det att finnas möj-
lighet göra ett helt unikt besök hos Cen-
tralasiens 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 till-
lagar 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 snabtåget från Samarkand till 
tashkent. Vi kommer fram 19,15 och åker 
direkt till middag. (F,L,M)

DAG 9: TILL KOKAND & FERGANA
På morgonen är det dags att åter sätta sig 
på tåget och åka österut för att komma till 
Kokand, huvudort i Ferganadalen.Här be-
söker vi  khanens palats samt ett museum 
för traditionella träsniderier. Vi åker vidare 
till Dangarabyn där det finns en träsni-
derimästare 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 gla-
serad keramik. De distinkta blå och gröna 
färgerna skiner i solen. Var tredje familj i 
Richton producerar keramik. Vi besöker 
Rustam Usmanov, en berömd keramiker 
som har specialiserat sig på det blå. Han 
räknas som den skickligaste i hela Fergana-
dalen. 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 vik-
tigaste 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 åter-
vänder till Fergana och äter middag på en 
mysig lokal restaurant.(F,L,M)

DAG 11: FERGANA – TASHKENT
På morgonen åker vi buss till naman-
gan (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 internatio-
nella flygplats via Istanbul till Arlanda. (F)
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Sydafrika - Nyhet

Kultur, djur, natur, historia och så mycket mer. Detta land, nästan tre gånger så 
stort som Sverige, är ett land fullt av kontraster. 
Vår resa börjar i Kapstaden, Sydafrikas näst största stad och känd som en av världens 
vackraste städer. Vi besöker Godahoppsudden, vindistriktet Stellenbosch samt Si-
mons Town och Boulders beach med de små sydafrikanska pingvinerna.  Vidare mot 
Johannesburg och Krugerparken där vi hoppas få möta ”the big five”.  Krugerparken 
är lika stor som Schweiz och är den park i Afrika med störst artrikedom. 

DAG 1: STOCKHOLM - LONDON
Vi flyger från Arlanda på kvällen och mel-
lanlandar i London där vi kliverpå nattfly-
get som tar oss till Kapstaden.

DAG 2: KAPSTADEN
ni möts av er svensktalande guide på flyg-
platsen för en stadsrundtur inklusive ett be-
sök på Godahoppsfästningen. Vi andra tar 
en promenad på Signal Hill som också är en 
del av nationalparken taffelberget och som 
erbjuder en nästan lika fin utsikt. Vidare går 
turen till V&A Waterfront för en liten kryss-
ningstur och lunch på en lokal restaurang. 
Fritid under eftermiddagen. (L, M)

DAG 3: KAPHALVÖN, GODAHOPPSUDDEN
Efter vår frukost med vacker utsikt över 
taffelviken börjar vår resa runt Kaphalvön.
Vi åker längs vackra vägar mot Goda-
hoppsudden och Kapudden. Efter en 
välsmakande lunch med utsikt över False 
Bay åker vi vidare till Simons town och 
Boulders Beach för att hälsa på pingvi-
nerna. Den sydafrikanska pingvinen är 
utrotningshotad, men kolonin vi besö-
ker har visat en positiv utveckling. Här 
finns chans till ett svalkande bad med 
de charmiga små krabaterna. Innan vi är 
tillbaka i Kapstaden besöker vi botaniska 
trädgården Kirstenbosch, som ligger på 
den östra sluttningen av taffelberget. Här 
hittar vi flera arter av Sydafrikas national-
blomma protea. (F, L)

DAG 4: VINDISTRIKTET STELLENBOSCH
Dagsutflykt ut till vindistriktet. På vägen 
dit besöker vi ett biståndsprojekt i en kåk-
stad, där den svarta befolkningens kultur 
dominerar. Stellenbosch är en av Sydaf-
rikas äldsta städer och dessutom ett känt 
vinområde. I Stellenbosch finns inte min-
dre än 350 vingårdar! Vi provar Pinotage, 
som är Sydafrikas egen druva med en 
speciell karaktär. Vi äter lunch på en av de 
genuina gårdarna i Cape Dutch stil. Stel-
lenbosch är en vacker småstad där vi också 
ser hembygdsmuseet och flera kulturmin-
nesmärkta byggnader. Efter lunch deltar vi 
i vinprovning och sedan finns det tid för 
att strosa runt på gatorna i Franschhooek 
på egen hand innan vi ger oss tillbaka till 
hotellet under sen eftermiddag. (F, L)

DAG 5: KAPSTADEN - FRI DAG
Fri dag för egna aktiviteter. (F)

DAG 6: JOHANNESBURG, KRUGERPARKEN
Efter frukost transfer till flygplatsen för 
flyg mot Johannesburg och bussresa till 
vårt hotell i Krugerparken. (F, L, M)

DAG 7: KRUGERPARKEN SAFARI
Vi åker på en heldags safariutflykt i Kru-
gerparken. Redan vid gryningen ger vi oss 
av i öppna safarifordon eftesom djuren är 
mest aktiva tidigt på morgonen. om alla 
hjälps åt att spana hittar vi kanske ”the 
Big 5” (lejon, leopard, elefant, noshörning 
och buffel). Vi äter en picknick-lunch med 
utsikt över Sabie River. Sent på eftermid-
dagen åker vi tillbaka till hotellet. (F, L, M)

DAG 8: KRUGERPARKEN
Fri dag. Du kan välja att exempelvis spela en 
runda golf eller att göra mer safari. (F, M)

DAG 9: DRAKENSBERG, JOHANNESBURG
Vi följer den kända panoramarutten med 
fantastiska vyer över ravinen Blyde River 
Canyon. Den första promenaden blir vid 
”Goods window” och som du hör på nam-
net så är utsikten storslagen. På eftermid-
dagen följer vi en högplatå på ca 2 000 
meter över havet och stannar till för lunch i 
en av de trevliga småstäderna. Vi anländer 
till hotellet i Sandton strax utanför Johan-
nesburg sen eftermiddag. (F, L, M)

DAG 10: PRETORIA STADSRUNDTUR
Idag lämnar vi Johannesburg och gör 
en utflykt till Pretoria som inkluderar ett 
besök på Voortrekker-monumentet. Den 
illustrerar boernas utvandring från Kap-
området när britterna tog över makten 
och förbjöd slaveriet. Det var vid Church 
Square som de första byggnaderna upp-
fördes. Paul Kruger som står staty på 
torget, var president i Sydafrikanska Re-
publiken vid slutet av 1800-talet. Guld hit-
tades utanför Johannesburg och massvis 
med invandrare kom för att söka lyckan. 
Då Kruger vägrade ge dem medborgliga 
rättigheter utbröt boerkriget mot Eng-
land. Boerna tvingades att kapitulera och 
1910 bildades Sydafrikanska Unionen. 
Från regeringsbyggnaden har vi utsikt 
över staden och där står en 9 meter hög 
Mandelastaty som restes några dagar ef-
ter hans död. transfer till Johannesburgs 
flygplats sen eftermiddag. (F, L)

DAG 11: HEMKOMST
Vi mellanlandar i London innan vi ankom-
mer till Stockholm under förmiddagen. 

FAKTA
gruPPP Pris fr: 25 450 kr 
PRIS FR: 25 950 KR
RESLÄnGD:  11 DAGAR
AVreSOr:  5/12 2017 & 6/2 2018
i Priset ingår
• Svensk/svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Kapstaden, Kapstaden-
Johannesburg, Johannesburg-Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 7 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur i Kapstaden & Pretoria
• Heldags safariutflykt i Krugerparken
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök & inträden enligt program

tillägg
Enkelrum: 5700 kr
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Stephanie Johannesson 
Reseledare

DAG 1:  STOCKHOLM – HAVANNA
Vi flyger via Amsterdam till Havanna. 

DAG 2: HAVANNA - FÄRD I 50-TALSBILAR
Bilen är ett av Kubas starkaste varumärken. 
nu pratar vi inte nya bilar utan om gamla 
amerikanare. Dessa får vi uppleva under 
en panoramatur genom staden. turen av-
slutas i Gamla Havanna eller vid hotellet, 
man kan välja. Egen tid för lunch och ut-
forskning av staden. till kvällen äter vi mid-
dag “hemma hos”, hos Señora Fina som var 
en av grundarna av Kubas kommunistpar-
ti. Vi har grillafton i hennes trädgård.  (F, M)

DAG 3: KOLONIALA HAVANNA
Vi reser längs Malecón, Havannas mur mot 
havet till El Morro för en vy över staden och 
därefter tar vi en guidad rundtur till fots i den 
historiska stadsdelen.  Vi upplever den färg-
starka huvudstaden Havanna tillsammans 
med Stephanie och vår lokalguide och ser 
bland annat Havannakatedralen, de många 
vackra husen kring torget Plaza de  Armas. 
Lunch på Plaza Vieja,. Vi avslutar turen med 
besök på cigarrfabriken La Corona, där vi får 
en inblick i Kubas traditionella cigartillverk-
ning. tillbaka till hotellet och egen kväll.  (F, L)

DAG 4: VIÑALESDALEN
Vi lämnar Havanna för färd västerut mot 
Pinar del Rio. Viñalesdalen bjuder på vack-
ra vyer och är med på Unescos lista över 
världsnaturarv. Dagen börjar med ett besök 
på en tobaksodling. Vi äter lunch i dalen 
innan vi reser mot Soroa, en plats av hisnan-
de vacker natur där vi besöker  en trädgård 
med ett utmärkt orchidarium, hem för mer 
än sju hundra olika typer av orkidéer. Den-
na kväll skall vi bo i Las terazzas på ett lite 
speciellt hotell. Middag på hotellet. (F, L, M) 

DAG 5: LAS TERRAZAS & SOROA
Idag skall vi besöka Las terrazas,  ett li-
tet samhälle i Serades biosfärreservat. 
1968 erbjöds de som levde i bergen att 
få flytta in i  nybyggda hus  för att bilda 
ett samhälle med skola och sjukvård. Här 
får vi veta hur man byggde upp byn, åter-
planterade skogen och skapade nya möj-
ligheter för djur, natur och människor. Vi 
besöker några lokala konstnärer. Under 
lunchen får vi höra salsatoner av lokala 
musiker. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 6: CIENFUEGOS & TRINIDAD
Vi lämnar Las terrazas tidigt på morgon 
för färd österut mot Cienfuegos, där gör 
vi en stadsrundtur som ger oss en inblick 
i denna viktiga stads historia med en av 

Kuba är historia, kultur, dans och musik. Vi kommer landets själ lite närmare under vår 
rundresa som även inkluderar några ”hemma hos besök” som ger oss en unik inblick 
i den kubanska vardagen. Vår reseledare Stephanie har arbetat länge som reseledare 
i Sydamerika och kommer tillsammans med vår lokala engelsktalande guide ge er en 
djupare kunskap om landet. Följ med och kom hem med nya insikter och rytm i blodet.

 

landets viktigaste hamnar för export. 
Vi besöker den uppskattade botaniska 
trädgården utanför Cienfuegos. Härifrån 
fortsätter resan till trinidad där vi bor fem 
nätter vid Playa Ancon invid havet. Mid-
dag på hotellet. All inclusive. (F, L, M)

DAG 7: KARIBISKA HAVET
En dag för avkoppling vid havet. (F, L, M)

DAG 8: TRINIDAD & SOCKERKVARNSDALEN
På morgonen upplever vi trinidad - Kubas 
koloniala pärla. Från att ha varit en indi-
ansk boplats utnämndes trinidad år 1514 
till stad. Efter stadsvandringen åker vi till 
Sockerkvarnsdalen där vi får en inblick i 
det forna plantagelivet. Lunchen serveras 
på herrgårdens veranda. Dagen avslutas 
med ett besök på en musikbar, där vi får 
uppleva kubanska toner. Middag på ho-
tellet. All inclusive (F, L, M)

DAG 9: VANDRING ELLER HAVET
Idag kan man välja att koppla av på stran-
den eller följa med på en utfärd till natur-
parken topes De Collantes för en vand-
ring. Middag på hotellet. All inclusive (F, L, M)

DAG  10: KARIBISKA HAVET/AVKOPPLING
En dag att koppla av vid havet eller följ 
med vår reseledare på en båttur med ka-
tamaran för att snorkla och uppleva Kari-
biska havets undervattensvärld. Middag 
på hotellet. All inclusive (F, L, M)

DAG 11: SANTA CLARA & CHE GUEVARA
Vi lämnar trinidad och beger oss till Santa 
Clara med sina många monument från re-
volutionen. Vidare mot Havanna för våra 
två sista kvällar, nu skall vi få en ”hemma 
hos” upplevelse när vi bor på sk Casas Parti-
culares, dvs privata bed and breakfast inne i 
Gamla Havanna. Middag. (F, M)

DAG 12:  HAVANNA & CAFE DE ORIENTE
På förmiddagen ingår en salsa lektion då vi 
besöker en lokal dansskola, ni får chans att 
prova och lära er lite hur man dansar salsa. Vi 
spenderar eftermiddagen i Gamla Havanna 
och avslutar med en middag på klassiska 
Café del oriente i Gamla Havanna.  (F, M)

DAG 13:  HEMINGWAY & HEMRESA
Vi beger oss till en anspråkslös förort till Ha-
vanna och Finca Vigía. Här bodde Ernest He-
mingway mellan åren 1939 till 1960. Här be-
söker vi den restaurang där Hemingway var 
stamgäst, La terraza.   transfer till flygplatsen 
för hemresa. Måltid ombord. (F, L, M) 

DAG 14: HEMKOMST

Kuba

Trinidad - Kubas koloniala pärla
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FAKTA 

gruPP Pris fr: 25 950 kr 
PRIS FR: 26 950 KR
RESLÄnGD: 14 DAGAR
AVRESoR: 29/10 & 28/11 2017  
 24/1 2018
i Priset ingår 
• Flyg Arlanda-Havanna 
  via Amsterdam t/r
• Mat ombord på Atlantflygen
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 9 luncher (L)
• 10 middagar (M)
  (Playa Anchon -All inclusive)
• rundresa med buss
• Svensk reseledare
• Kubansk engelsktalande lokalguide
• Besök & utfärder enligt program

tillägg
Enkelrum: 2 600 kr 
obligatoriskt tillägg för visum: 350 kr
Utfärd vandring med lunch: 350 kr
Rekommenderad dricks betalas på plats:
till lokalguide: 12 CUC/pp 
till chaufför: 7 CUC/pp
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Fredrik Hammenborn

Malta & Gozo
De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande 
gatorna i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas 
lillasyster Gozo, är verkligen en liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo, 
med små byar. Med fantastiskt väder, en gästvänlighet och över 7 000 år av spän-
nande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår kunniga 
reseledare och guide Fredrik Hammenborn kommer vi närmare den maltesiska kul-
turen och får en unik inblick i öns mycket speciella historia. 

På vår resa i mars firar vi påsk på Malta är en upplevelse – den firas med stor tradi-
tionell fest, där malteserna samlas i kyrkor och på gator för att delta i firandet. På 
långfredagen är kyrkorna berövade sin traditionella dekorativa stil, istället är rött, 
som symboliserar Kristi blod,  den dominerande färgen.
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DAG 1: MALTA, GOZO
Vår guide Fredrik möter oss och vi börjar 
med att äta en god lunch på lokal restau-
rang. 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 invid Blå fönstret. 
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 möjlighet 
att följa med på en lättare vandring el-
ler 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 Meridia-
na, där får vi smaka på det lokala vinet. Vi 
ser Mdina, den gamla huvudstaden, som 
har anor från den arabiska tiden. Under en 
intressant rundtur levandegör vår guide 
stadens historia. På kvällen en lite finare 
middag på en av de restauranger Maltesar-
na själva väljer vid speciella tillfällen. 

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 välkomnar 
med färgrika fiskebåtar, så kallade Luzzos, 
samt en trevlig marknad. Vi äter en god 
fisklunch och provar Qarnit - Maltas goda 
specialité, bläckfisk. Ett besök till Lime Sto-
ne 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. turen 
avslutas med en lättare avslutningsmid-
dag på restaurang. (F, M)

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

FAKTA
gruPP Pris  ca 12 450 kr
oRD PRIS:  CA 13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  24 SEP 2017 & 29 MAR 
2018
i Priset ingår
• 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: € 55
Södra Malta med lunch: € 55
Utfärder bokas och betalas på plats i €.

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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Siciliens förlovade land

DAG 1: CATANIA
Ankomst till Catania, vi börjar med en kor-
tare rundtur av Catania där vi ser Svarta 
Baockkatedralen innan vi beger oss till 
vårt hotell San Vincenzo som ligger vid på 
strandpromenaden i Letojanni, norr om 
taormina. Här bor vi 2 nätter. Middag. (M)

DAG 2: ETNA & TAORMINA
Heldagsutfärd till etna – europas ”gigant” 
vad gäller vulkaner. Här odlas nerello 
mascalese på vulkanens sluttningar i den 
svarta lavajorden. Vi äter en lättare lunch 
och låter oss smaka av vinet på vingården 
Barone Villa Grande. nästa besök är fa-
shionabla taormina, byggd på en terrass 
mellan berg och hav med strålande utsikt 
över det blåa Medelhavet. Här ser vi ock-
så den grekiska teatern som är den näst 
största av de antika teatrarna på Sicilien. 
Egen kväll i vår lilla ort Letojanni. (F, L)

DAG 3: CEFALÚ, PALERMO
Vi lämnar Letojanni och beger oss mot 
Palermo. På vägen stannar till för lunch 
och ett besök i den romantiska medeltida 
staden Cefalù, som sägs vara en av de 
vackraste städerna på Sicilien med grän-
der, kyrkor, småbutiker, trattorior och en 
lång fin sandstrand.  Väl framme i Palermo 
skall vi bo på centralt beläget hotell i sta-
den och äter en god middag på en lokal 
restaurang. (F, L, M)

DAG 4: PALERMO & MONREALE
På förmiddagen besöker vi Monreale 
den första kungliga huvudstaden med 
sin magnifika katedral från 1100-talet. En 
guidad rundtur visar oss centrala Palermo 
och vi får ett axplock av stadens kulturella 
och folkliga utbud. Stadens blandning 
av normandisk, arabisk, bysantisk och 
barockarkitektur är unik. Vi promenerar 
i hjärtat av stadens historiska centrum.  
Egen kväll att utforska Palermo. (F)

DAG 5: AGRIGENTO, SYRAKUSA
Vi lämnar Palermo och reser mot Agrigen-
to och den omtalade tempeldalen för en 
rundvandring. Detta hänförande vackra 
arkeologiska område finns sedan 1997 
upptaget på Unescos världsarvslista. nu 
väntar en trevlig picknic lunch med lokala 
traditionella smaker i Kolymbetra träd-
gårdar. Vi reser vidare till Syrakusa och 
vårt hotell Alfeo, beläget nära den gamla 
stadsdelen och ön ortigia med sina laby-
rintliknande gator. Middag på hotellet. (F, 
L, M)

DAG 6: SYRAKUSA
Idag gör vi en rundtur i Syrakusa, Sankta 
Lucias hemstad, vackert belägen på en 
klippig halvö. Här levde och verkade 
många historiska personligheter som ty-
rannen Dionysios och Platon. Den grekis-
ke uppfinnaren och matematikern Arki-
medes lär ha utropat sitt berömda Eureka 
här. I det arkeologiska området neapolis 
får vi en guidad tur där vi ser den grekiska 
amfiteatern uthuggen i berget. Egen tid 
att njuta av vackra Syrakusa. Middag på 
hotellet. (F, M) 

DAG 7: EGEN DAG/ UTFLYKT 
Idag finns det tid att vara italienare, att ta  
sovmorgon &strosa runt bland butikerna.
Utfärd: I den Sicilianska barockens och 
chokladens fotspår.
En utfärd till städerna Modica,  noto och 
Ragusa med lunch. Vi besöker katedra-
len i Ragusa med Gagliardi’s mästerverk 
skulpturen av S:t Göran och draken och 
äter lunch på en lokal trattoria i Modica 
där vi får prova Modicas berömda chokla-
der.  till kvällen en trevlig avslutningsmid-
dag på lokal restaurang. (F, M)

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

Sicilien är den största ön i Europa, men ibland har man känslan av att den är ett land 
för sig – så olik fastlandet Italien. Här har muslimer, fransmän, spanjorer regerat 
och lämnat kvar sina traditioner. Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, 
kultur, gastronomi och magnifika trädgårdar och parker. Under vår rundresa får vi 
uppleva det mesta av ön alt från Cataniapch Torminadenna vecka kommer vi att få 
insupa många intryck och säkert blir bedårade av denna ö som har besjungits och 
diktats om sedan urminnes tider. Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien många 
år och visar Sicilien på ett omtyckt sätt. Anna Rudh-Meo har också bott många år i 
Italien och kan sitt Sicilien.

Anna Rudh-Meo

FAKTA
GRUPP PRIS: CA 13 950 KR
oRD PRIS: CA 14  450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESoR 2017: 20 oKt 
PREL AVRESoR 2018: 12 & 19 MAR
 i Priset ingår: 
•  Flyg Arlanda-Catania t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
( 2 nt Letojanni, 2 nt Palermo, 3 nt Syracusa
•  3 luncher & 5 middagar inkl dryck
•  1 vinprovning
•  Svensk reseledare & guide
•  Alla inträden
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg: 
Enkelrum:  1 850 kr
Utfärd dag 7 inkl lunch:  550 kr
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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. Un-
der en vecka kommer du att få upptäcka den mer okända delen av Toscana, Marem-
ma. Jag tar med dig till mina vänners vingårdar och restauranger. En av dagarna 
kommer vi att lära känna 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”.Birgitta ”Ghitta” 

Olovsdotter, Tos-
canakännare & 
vinmakare, väl-
komnar oss till 
sitt Toscana!

gastro i ljuvliga toscana
 - med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter

FAKTA 7 eller 8 dgr

GRUPP Pris fr:  11 950 kr
oRD PRIS FR: 12 950 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR

GRUPP Pris fr:  12 450 kr
oRD PRIS FR: 13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  3 oKt 2017
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2/3 luncher
•  1 lättare antipasto tallrik 
•  6 middagar varav 2 på restaurang
•  2 vinprovningar varav en med 
    tilltugg
•  Alla utfärder enligt program
•  reseledare Birgitta Olovsdotter

tillägg
enkelrum:  900 kr / 1 050 kr

hotell
Hotell Ausonia ***
www.hotelausonia.it

DAG 1: FOLLONICA
transfer från hemorten till Arlanda. Vi 
landar i Pisa där bussen väntar på oss för 
transport till Follonica. Det tar ca.1,5 tim-
me. Vårt hotell heter hotel Ausonia och 
när vi anländer till hotellet tas vi emot av 
Chiara, hon är tredje generationen som 
driver detta familjehotell. Hotellet ligger 
25 m från havet och strandpromenaden. 
trerättersmiddag på 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 
Italienarna 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: MONTALCINO
Vi åker till byn Montalcino, vinälskarens 
Mecca. Det är från detta distrikt som det 
berömda vinet Brunello di Montalcino 
kommer ifrån. Vi kommer besöka en spe-
ciell vingård Casato Prime Donne. Bara 
kvinnor arbetar på gården. Efter en gui-
dad rundtur blir det lunch och avsmak-
ning av två av deras viner. Sedan finns det 
möjlighet att titta på konstutställningen 
som finns runt gården. På vägen hem gör 
vi ett stopp i byn Montalcino. trerätter-
smiddag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4 : KONST- OCH 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 fantastiskt 
vackra byn Capalbio. Där får vi tid att stro-
sa runt på egen hand och njuta av utsik-
ten samt de vackra husen och gränderna.
Dagens utflykt avslutas med ett besök på 
en konstutställning nedanför Capalbio. 
niki De Saint Phalles berömda parkpro-
jekt inspirerad av Barcelonas världsbe-
römda konstnär Gaudì.  Kvällen avslutas 
med middag på lokal fiskrestaurang. (F, 
A, M)

DAG 5: 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. till kvällen trerätttersmiddag 
på vårt hotell. (F, M)

DAG 6: VINPROVNING & GHIGOS
En dag att koppla av på och upptäcka Fol-
lonica. På eftermiddagen åker vi upp till 
vingården Monte Solaio, där vi hälsar på 
Davide, Simona och vinmakaren Antonio. 
Under en rundvandring i vinkällaren får vi 
veta mer om produktionen. turen avslu-
tas med provsmakning av deras viner och 
lokala specialiteter. Efter vinprovningen 
åker vi till Ghittas gode väns Ghigos res-
taurang där vi äter  en mycket god trerät-
tersmiddag. (F, M)

DAG 7: MARKNAD & BYN GAVORRANO
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 transport upp till ”Ghit-
tas” by, Gavorrano som är en medeltidsby 
med ca 800 invånare. Vi börjar med att äta 
lunch på restaurang Il Fanta för att sedan 
få tid till att gå runt och insupa atmosfä-
ren i denna lilla by. Avslutningsmiddag på 
hotellet. (F, L, M) 

DAG 8 : HEMRESA
nästan en hel dag att koppla av eller shop-
pa. Sen eftermiddag reser vi mot Pisa för 
hemfärd.  transfer till hemorten. (F)
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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. Un-
der en vecka kommer du att få upptäcka den mer okända delen av Toscana, Marem-
ma. Jag tar med dig till mina vänners vingårdar och restauranger. En av dagarna 
kommer vi att lära känna 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”.

Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter, Toscana-
kännare & vinmakare tillsammans med 
ostmakaren.

ljuvliga toscana, 5 dgr
- med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter

FAKTA 5 dgr
GRUPP Pris fr: 8 450 kr
oRD PRIS FR:  9 450 R
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-rom, Pisa - Arlanda
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nätter 
•  reseledare Ghitta Olovsdotter
•  Bussresor enligt program
•  1 lättare antipasto tallrik (A)
•  4 middagar inkl dryck (M)
•  1 vinprovning med tilltugg 
•  Besök och utfärder enligt program
•  Lokalguide i Siena

tillägg
Enkelrum:  750 kr

hotell
Hotell Ausonia ***
www.hotelausonia.it

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

DAG 1: FOLLONICA
Vi landar i Rom  där bussen väntar på oss 
för transport till Follonica. Det tar ca.2,5 
timme. Vårt hotell heter hotel Ausonia 
och när vi anländer till hotellet tas vi emot 
av Chiara, tredje generationen som driver 
detta familjehotell. Hotellet ligger ca 25 
m från havet och strandpromenaden. tre-
rättersmiddag. (M)

DAG 2 : KONST- OCH 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 fantastiskt 
vackra byn Capalbio. Där får vi tid att stro-
sa runt på egen hand och njuta av utsik-
ten samt de vackra husen och grädnerna.
Dagens utflykt avslutas med ett besök på 
en konstutställning nedanför Capalbio. 
niki De Saint Phalles berömda parkpro-
jekt inspirerad av Barcelonas världsbe-
römda konstnär Gaudì.  Kvällen avslutas 
med middag på lokal fiskrestaurang. (F, 
A, M)

DAG 3: 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. trerättersmiddag på vårt ho-
tell. (F, M) 

DAG 4: VINPROVNING & GHIGOS
En dag att koppla av på och upptäcka Fol-
lonica. På eftermiddagen åker vi upp till 
vingården Monte Solaio, där vi hälsar på 
Davide, Simona och vinmakaren Antonio. 
Under en rundvandring i vinkällaren får vi 
veta mer om produktionen. turen avslu-
tas med provsmakning av deras viner och 
lokala specialiteter. Efter vinprovningen 
åker vi till Ghittas gode väns Ghigos res-
taurang där vi äter  en mycket god trerät-
tersmiddag. (F, M)

DAG 5 : HEMRESA
Efter en skön morgonstund åker vi till Pisa 
för hemresa. (F)
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DAG 1: STOCKHOLM
Johan möter oss på flygplatsen i Rom och 
tar oss med till  terracina. Runt 19.00 är 
vi framme vid vårt hotell och lite senare 
samlas vi för att skölja ner resdammet och 
få något gott i magen. (M)

DAG 2: SPRÅK &  MATLAGNING  
De som har lust följer med Lea och när-
mar sig det italienska språket genom lite 
praktiska och lekfulla övningar. Lunchen 
intar vi på stranden hos Ivano och Rosella  
På kvällen bjuder kocken nazareno in oss 
i sitt kök och visar hur man lagar en trerät-
tersmiddag som vi sedan avnjuter med 
ett gott vin. (F, L, M)

DAG 3: GLASS & OST OCH VINRESA
Vi börjar dagen med att besöka glassma-
karen en nunzio. Sen går vi 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 
delikatessaffären ”La Bottega di via Sarti” 
där vi blir guidade på en ost- och Vinresa 
genom Italien  av den stolte ägaren Ema-
nuele Coppola. En lättare måltid serveras 
under vår vinresa. (F, L,M) 

DAG 4: CORI 
Idag besöker vi Cori och Maurizio Ricci 
som visar hur han kokar sin lufttorkade 
skinka och en lokal herde som demon-
strerar hur man gör ricotta och pecori-
noost. Vi avsmakar detta och annat under 
en buffélunch. Sen besöker vi den anrika 
och pittoreska bergsbyn Cori med dess 
kända Akropolistempel. Åter i terracina 

går vi upp till Gamla Stan där vi efter en 
guidad promenad äter gemensam mid-
dag i denna historiska  miljö. (F, L, M)

DAG 5: SAN FELICE CIRCEO
Vi beger oss till byn San Felice och Circe-
os nationalpark där vi äter vi lunch vid de 
vidsträckta sanddynerna.  På kvällen har 
ni möjlighet att själva utforska någon av 
terracinas mysiga krogar. (F, L) 

DAG 6: EGEN DAG / PONZA 
Vi erbjuder en frivillig utfärd till Ponza, 
en ljuvlig ö av vulkaniskt ursprung, ofta 
kallad Capris lillasyster. Vi guidas runt ön 
och äter en god lunch.  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)

DAG 7: MONTE SAN BIAGIO
Denna dag besöker vi en liten genuin 
familjegård intill Monte San Biagio, en 
bergsby i närheten av terracina. Väl 
framme bjuds vi på en hemlagad lunch-
buffé lagad enbart på gårdens produkter. 
Vi besöker en olivoljekvarn och passerar 
även en korkeksodling. Vi avslutar veckan 
med att åka upp till det anrika Jupiter-
templet. Här intar vi en gudomlig aperitif 
och njuter av den fantastiska utsikten 
och solnedgången. (F, L) 

DAG 8: HEMRESA
En mycket tidigt avresa från  terracina för 
hemresa. (F)

Solens mat 

 - Mat & vin i Terracina

Lea & Johan
En resa for dig som vill uppleva det genuina italienska koket, pittoreska byar och 
storslagen natur. Johan och Lea, som har bott i Italien i mer än 15 år, välkomnar oss 
som deras personliga gäster och tillsammans gör vi dagsutflykter till olika småbyar 
på landsbygden. Där provsmakar vi lokalproducerade specialiteter såsom ost, vin, 
olivolja, korv och skinka. Vi är en liten exklusiv grupp och precis som i TV-serien 
Solens Mat får vi komma nära inpå och till och med in i köken. Vi bor i den lilla kust-
staden Terracina. Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del kultur, såväl 
vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrusker, romare, påvar 
och Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.

FAKTA
GRUPP Pris fr: 13 950 kr
oRD PRIS FR:  14 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
PREL AVRESA: 8 MAJ 2018 
i Priset ingår: 
• Flyg Arlanda-rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 10 måltider inkl dryck
• Utfärder: Cori med ricotta- och
skinkprovning, olivgård, San Felice
• Besök på Jupitertemplet med aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Vinprovning
• Ost- och vinprovning
• Ostronprovning
• ett lektionstillfälle i Italienska
• Svenska reseledare
Max 25 platser

tillägg: 
Enkelrum: 1 500 kr
Utfärd Ponza med lunch: ca €95
Utfärden bokas och betalas på plats i Euro.

hotell:
Hotel Albatros 4*  
www.hotel-albatros-terracina.it/en
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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Ischia - Nyhet

 -Må bra-resa med termalbad & vandring

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och 
lättare vandringar. På vulkanön Ischia gör vi som italienarna och tar in på ett term-
albadhotell 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. Vi besöker hennes smultronställen där vi bjuds på unika mat- och vin-
upplevelser. Dagarna fylls med vandringar, bad i varma källor, besök hos vinmakare 
och rundturer på ön. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Fer-
rantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.

DAG 1: ROM - 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. Vi-
dare till vårt termalbadhotell.  En stunds 
vila, innan vi intar gemensam välkomst-
middag på hotellet. (M)

DAG 2: ÖRUNDTUR & VINPROVNING
Vi börjar i lugn och ro med att lära känna 
hotellet, kanske pröva på termalbaden på 
hotellet och bo in oss. Sen tar vi en pro-
menad ner till San Francescostranden och 
äter lunch nu skall vi under en halvdags-
tur få se mer av Ischia tillsammans med 
Anna som visar oss sin ö. Vi besöker en av 
Annas vänner som har en familjeägd vin-
gård i Fontana. Vi får provsmaka deras vin 
och något gott tilltugg (F,L, M) 

DAG 3:  VANDRING & LA MORTELLA
Idag gör i en En lättare vandring i Zaro 
området; vi går till platsen där några 
flickor från ön sägs ha sett Madonnan och 
där troende än idag får uppenbarelser.  Vi 
fortsätter till vackra botaniska trädgården 
La Mortella och intar lunch i härlig atmos-
fär. Sen strosar vi hem till hotellet och har 
tid för bad på stranden eller i termalpoo-
len på hotellet. (F,L,M)

DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi nju-
ta av de vackra termalbaden. Det varma 
källvattnet har skapat vattenparker med 
stora och små bassänger med olika tem-
peraturer. Vi besöker den finaste negom-
bo vackert belägen invid havet.(F,M)

DAG 5: VIN, VANDRING & PONTE
Vi börjar dagen på strövtåg till den över-
givna byn Piano Liguori där vi äter lunch. 
Sen går vi vidare till familjen Mazzellas 
lilla vinkantina och provar öns bästa viner.  
Därefter åker vi  till huvudstaden Ponte 
där vi får en guidad rundtur med besök 
i den mäktiga borgen - Castello Aragone-
se, ett fort som ligger ute på en halvö och 
uppfördes på 1300-talet. (F,L,M)

DAG 6: PLATS
Idag får en uppfriskande promenad på 
Marontistranden, där stranden på vissa 
ställen är varm pga av de varma källorna.
Vi får uppleva närvaron av och påminns 
om Ischias vulkaniska  ursprung. Lunch 
på egen på någon av mysiga krogarna. 
Sen tar vi taxibåt till SantÁngelo och buss 
tillbaka till hotellet. (F,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 avslutar 
vår vecka som sig bör i neapel med pizza 
på en klassisk restaurang. (F, M)

DAG 8: PLATS
Egen tid på förmiddagen innan vi beger 
oss mot Palermo. transfer till flygplatsen 
för hemresa. (F)(F)

FAKTA
gruPP Pris fr:  12 490 kr
oRD PRIS FR:  12 990 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA 2017:  2 oKt   
AVRESA 2018: 8 APR
i Priset ingår
• Svensk  reseledare
• Flyg Arlanda-romt/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
Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1.000 kr
För info om våra hotell se hemsidan

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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Kastilien
 -Kulinariska strövtåg i Spaniens själ

Välkommen till Spaniens själ! Vår reseledare Hans Eginuoa, svensk vandringsle-
dare och vinkännare, är bosatt i norra Spanien. Han tar oss med på uppfriskande 
vandringar i lagom tempo i Kastiliens vackra natur. Vi besöker Hans smultronstäl-
len där hans vänner bjuder oss på unika mat- och vinupplevelser. Vi ser staden Sa-
lamanca, ett levande renässansmuseum, beundrar romarnas akvedukt i Segovia, 
vackra spanska byar och huvudstaden Madrid.

DAG 1: ARLANDA-SALAMANCA
Vi flyger till Madrid därifrån vidare trans-
fer till Salamanca. Gemensam välkomst-
middag tillsammans med Hans, vår guide 
för resan. (M)

DAG 2: SALAMANCA
Idag får vi en guidad promenad i staden 
Salamanca med utvändiga besök av sta-
dens två(!) katedraler, Universitetsfasa-
den samt den 2000-åriga romerska bron. 
till lunch avnjuter vi en modern avsmak-
ningsmeny med vinprovning och har se-
dan eftermiddagen och kvällen fria för 
egna upptåg. (F, L, M)

DAG 3: ARRIBES
Dagens utflykt går till Arribes de Duero, 
en nationalpark i gränsområdet kring 
Duerofloden. Arribes är en naturlig gräns 
mot Portugal. Vi besöker en vinbodega 
och ett ysteri av båda ägda av samma 
sanna entreprenörer. 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 med ytterligare 
ett bodegabesök hos en modig inflyttad 
engelska. Utlykten avslutas med en pro-
menad upp till den vackra borgen i byn. 
transfer tillbaka till hotellet och middag 
på egen hand. (F, L)

DAG 4: SIERRA DE FRANCIA & LA DEHESA
Idag gör vi besök i ett par av Spaniens 
vackraste byar. Vi smakar specialiteter 
hos en lokal producent som gör lufttor-
kad skinka av svarta ibéricogrisar. Detta 
avnjuts med viner från lokala bodegan La 
Zorra. transfer tillbaka och middag på ho-
tellet i Salamanca. (F, L, M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och transfer till 
Segovia. Här får vi en vacker vy av staden 
och en guidad tur. Vi njuter av vyer av Ak-
vedukt, stadens katedral och el Alcázar, 
den gamla borgen,uppbyggd vid flera 
tillfällen, som fått stå som inspiration till 
Disneys sagoslott. Vidare till Pedrazan där 
vi besöker byn och sedan gör en vandring 
på ca 7 km. Dagen avslutas i Sepúlveda, 
där vi checkar in på vårt hotell. Middag på 
egen hand. (F, L)

DAG 6: DURATÓN 
Morgonvandring efter frukost där vi till-
sammans med vår guide upplever ero-
sionskanjonen kring floden Duratón. tu-
ren ackompanjeras av vacker fågelsång 
då området har ett rikt fågelliv. Vandring-
en är ca 8 km med lätt stigning på tillba-
kavägen (ca 50 m). Vi får en kort guidning 
i byn där vi bland annat beundrar en av 
Spaniens äldsta romanska kyrkor – Sal-
vadorkyrkan. till lunch serveras en typisk 
kastellansk måltid på lokal restaurang. Vi 
gör ett besök i byn Riaza innan vi återvän-
der hemåt. till kvällen serveras avsked-
smiddag i Sepúlveda. (F, L, M)

DAG 7: MADRID
Vi checkar ut efter frukost och lämnar 
landsbygden för staden. Vi får en panora-
matur över Madrid. Eftermiddagen har vi 
fri för egna strövtåg, upptäcktsfärder och 
aktiviteter i den spanska huvudstaden. (F)

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

FAKTA

gruPP Pris fr:  13 490 kr
oRD PRIS FR:  13 990 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA 2017:  25 SEP
i Priset ingår
•  Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Transfer på resmålet
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
Salamanca 3 nätter, Sepulveda 2 nätter, 
Madrid  1 natt
•  5 luncher (L) 
•  4 middagar (M)
•  Vinprovningar
•  Vandringsledare 
•  Guidad tur Salamanca
•  Utfärd Arribes de Duero
•  Vandring Arribes
•  Guidad tur av Segovia
•  Vandring Pedrazan
•  Vandring Duratón
•  Besök riaza
•  Panoramatur Madrid
•  Övrigt enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 500 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

vi rekommenderar
Du behöver ha normal kondition. Vandra gärna lite (i uppförsbackar) före resan. Med 
bra kondition blir det roligare att vandra. Se till att du har bra vandringsskor/kängor, 
med bra sula och som helst når upp över vristerna. Då går du stadigt och undviker 
vrickningar. när du går utför kan du ”tajta” åt kängorna för att minska påfrestningen 
på tårna. Det är också viktigt att ha bra strumpor (gärna i ull eller syntet) och vi rekom-
menderar att ni har dubbla strumpor. Köper du nya kängor se till att du gått in dem 
ordentligt i förväg för att undvika skavsår.

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

DAG 1: STOCKHOLM - GLASGOW
Väl framme i Edinburgh väntar vår buss 
och vi tar oss till Glasgow för en liten 
stadsrundtur innan vi checkar in på vårt 
hotell i Glasgow. Middag. (M)

DAG 2: LOCH LOMOND, GLENCOE 
Färden går från Glasgow till omsjungna 
Loch Lomond, som är den största insjön 
i Storbritannien. Vi gör en fascinerande 
båttur på den vackra sjön. området är in-
ramat av ett vackert bergslandskap runt 
Ben Lomond. 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 MacDonald 
blev utsatta för en hemsk massaker 1692. 
Vidare till trakten av Fort William för över-
nattning och middag. (F, M)

DAG 3: SKYE 
Vikingarna kallade denna ö Sky-öa på 
grund av att molnen låg så lågt över ön. 
Öns horisont domineras av the Cuillins - 
tre höga och mystiska bergstoppar. Vi gör 
en rundtur och hänförs av de underbara 
vyerna samt den lilla fiskestaden Portree. 
Middag & övernattning på Skye eller Kyle 
of Lochalsh. (F, M)

DAG 4: LOCH NESS, INVERNESS
En dag av myt och spänning. Vi stannar 
vid Skottlands mest fotograferade slott, 
Eilean Donan Castle, innan vi fortsätter 
mot Inverness längs Caledonska kanalen. 
Vi följer Loch ness och gör ett uppehåll 
längs stranden för att hälsa på nessie och 
kanske ta ett dopp. Svindlande att tänka 
sig att här står vi mitt i 500 miljoner års 
historia, naturens mysterier och legenden 
om sjöodjuret Nessie. Övernattning i In-
vernessområdet. (F, M)

  

DAG 5: SPEYSIDE
I dag tillbringar vi dagen i Speyside. Caw-
dor Castle associeras med Shakespeare 
och Macbeth. Generationer av konstäls-
kare har bidragit till slottets samling av 
målningar, böcker och porslin. Rundvand-
ring i slottet och dess vackra trädgård. 
naturligtvis även ett besök på ett av de 
många whiskydestillerier området är känt 
för. när vi fått följa whiskyprocessen från 
korn till lagring får vi också smaka den 
slutliga produkten. Under dagen också 
en trevlig tur med ångtåg, ett uppskattat  
inslag. Middag. (F, M)

DAG 6: INVERNESS - EDINBURGH
Mot Edinburgh! I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska bor-
dercollies. I lilla orten Kingussie, känd från 
”Karl för sin Kilt” görs uppehåll för lunch. 
till Edinburgh för övernattning. Egen 
kväll eller följ med på Skotsk Afton. (F)
* Denna kväll erbjuds Skotsk afton - en 
minnesvärd kväll med fyrarätters middag, 
dryck och medryckande föreställning med 
kända skotska sånger, danser och kiltar. 
Missa inte denna höjdpunkt! 

DAG 7: EDINBURGH
Vi inleder med en stadsrundtur i medel-
tida ”old town”och 1800-talets georgian-
ska ”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 ointagli-
ga borgen från 1300-talet, som vakar över 
staden från sin kulle. Edinburgh Castle är 
ett av de mest kända slotten i världen, där 
man förvarar de skotska kronjuvelerna 
och kröningsstenen. Efter middag på ho-
tellet tar vi oss dit för att se Military tatto, 
Vaktparadernas Vaktparad.  (F, M)

DAG 8: HEMFÄRD
Efter frukost beger vi oss till flygplatsen 
för hemresa. (F)

FAKTA
GRUPP Pris fr:  15 750 kr
oRD PRIS FR: 15 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
AVRESA 2017:  15 AUG 
PREL AVRESA 2018: 5 & 12 AUG
i Priset ingår
• Flyg Arlanda-edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Glasgow, Fort William, Skye 1 natt, 
Inverness & Edinburgh 2 nätter
• 6 middagar (M)
• Tattoo
• Svensk reseledare
• transporter enligt program
• Besök & inträden enligt program

mÖjliga tillägg
Enkelrum: 2 450 kr
Skotsk afton*: £70
Bokas och betalas på plats i lokal valuta 
till er reseledare.

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Jöran Nielsen

Skottland 
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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 ut-
sikten och här finns restaurang med möj-
lighet 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 där-
efter 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. till-
baka i Llandudno äter vi middag tillsam-
mans på lokal restaurang. (F, L, M)

DAG 4: CAERNARFON & PORTMERION 
Idag besöker vi den mäktiga borgen Caer-
narfon 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: 12 750 kr
oRD PRIS FR:  12 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA 2017: 4 SEP 
PreL AVreSOr 2018: 28/5 & 3 /9 
i Priset ingår
•  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
•  Transporter i Wales
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Dubbelrum för eget bruk: 1500 kr 
Enkelrum finns ej

Preliminärt flyg: (norwegian)
Ut: Arlanda 07.25-Manchester 08.50
HEM: Manchester 09.20-Arlanda 12.45

vårt hotell
Kinmel Hotel
www.thekinmelhotel.com

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de 
mäktiga bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, 
som erbjuder en lång välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga 
dagar med intressanta utflykter väntar. Irene och Olle Sangemark tar er med till 
sina smultronställen i Wales. 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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DAG 1: COCHEM
Vi flyger från Arlanda till Frankfurt och 
vår reseledare möter oss på flygplatsen 
för vidare färd. Vi passerar floden Main 
och åker parallellt med Rhen och därefter 
över höjddraget Hunsrück. Sent på ef-
termiddagen når vi Cochem, en liten by, 
vackert belägen vid Mosels stränder vak-
tad av den mäktiga borgen Reichsburg. 
Här checkar vi in på Burg Hotel, med anor 
från år 866. Kanske kan vi hinna med en li-
ten orienterande stadspromenad och vila 
innan vi äter vår välkomstmiddag. Varför 
inte prova ett gott Moselvin till maten. Er 
reseledare ger gärna tips. (M)

DAG 2: MOSELKRYSS & VINBERG
Idag ska vi kryssa på Mosel. Floden sling-
rar sig fram genom det vackra landskapet 
fyllt av små romantiska byar och vinod-
lingar belägna på de branta sluttningar-
na. På båten kan du njuta av vin, öl, kaffe 
och något gott att äta därtill. Vi besöker 
sagoborgen Burg Eltz, som ser ut som ett 
Disney slott. Borgen är en av tysklands 
bäst bevarade medeltidsborgar. Därefter 
återvänder vi till Cochem för egen tid och 
senare middag. (F, M)

DAG 3: TRIER
Vi ger oss av söderut längs Mosel till tysk-
lands äldsta stad trier, grundad av den 
kejsar Augustus år 16 f.Kr. I denna trev-
liga stad med många sevärdheter tittar 
vi på den romerska amfiteatern och den 
gamla stadsporten Porta nigra. Efter en 
orienterande stadspromenad, blir det tid 
för lunch och tillfälle till besök i den stora 
Domkyrkan samt shopping. Kanske lock-
ar även en god bakelse med vispgrädde 
på något av stans många caféer? På efter-
middagen återvänder vi till vårt hotell för 
middag.  (F, M)

DAG 4: BERNKASTEL-KUES
Idag följer vi Mosels vindlande lopp längs
vinbergen och byarna. Vi passerar Bremm 
med tysklands brantaste vinberg, Zell 
med sitt kända vin ”Zeller schwarze Katz 
och tvillingstaden traben-trarbach. Vid 
Kröv provas vinet med det speciella 
namnet ”nacktarschl” innan vi fortsätter 
till Bernkastel-Kues med sina korsvirkes-
byggnader. Renässansrådhuset byggt 
1608 är en av byns praktfulla byggna-
der. Du kan se den vackra kyrkan Sankt 
Michel och magiska Michaels brunnen, 
flanera bland de små butikerna, kaféer 
och vinstugor. Vi kommer att göra en vin-
provning med besök i vinkällaren och en 
lättare lunch. Möjlighet att handla med 
sig hem. Under eftermiddagen åker vi till-
baka till Cochem. (F, L, M)

DAG 5: KOBLENZ–LORELEY 
Vi lämnar vårt hotell på morgonen och 
följer Moselweinstrasse förbi orter som 
Klotten, treis-Karden, Kobern-Gondorf. 
Längs vägen ser man några av de många 
slussar som finns längs Mosels lopp. Det 
blir ett fotostopp vid Deutsches Eck i Ko-
blenz där Mosel möter Rhen. Koblenz är 
en av de mest betydelsefulla orterna för 
vinhandeln. Färden fortsätter längs ”Va-
ter Rhein” via Boppard, till Sankt Goar. 
En kort färjetur tar oss över floden till 
Sankt Goarshausen och Loreley klippan. 
Uppifrån klippan får vi en magnifik ut-
sikt över Rhen. Vi kommer så till ”franska” 
Mainz. Där får vi tid på egen hand för att 
se närmare på staden eller besöka Do-
men, en av tysklands tre största kyrkor, 
eller Gutenbergsmuseet som berättar om 
boktryckarkonsten och dess uppfinnare 
Johan Gutenberg. Vi fortsätter till flyg-
platsen för vidare färd hemåt efter en resa 
med många trevliga upplevelser. (F)

   
Jöran Nielsen

Följ med på en resa i vinets, flodernas och borgarnas tecken. Upplev hösten i Mo-
sel- och Rhendalarna. Imponeras av de branta vinsluttningarna och njut av ett 
gott och guldskimrande Moselvin. Vi färdas längs stränderna av den vackra Mo-
sel 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 erfa-
renhet av resor i dessa trakter och bibringar er sina kunskaper med stor entusiasm.

fakta

gruPP Pris fr:  10 450 kr
oRD PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄnGD:       5 DAGAR
AVRESA 2017:       22 oKt 
AVRESA 2018: oKt
i Priset ingår: 
•  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
•  Svensk reseledare
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

mÖjliga tillägg: 
Enkelrum:    450 KR

Rhen och Mosel
 - under vinskörden
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Spaniens soligaste landskap lockar med allt från det moriska sägenomspunna palat-
set Alhambra till  den vackra staden Sevilla och små mysiga bergsbyar. Vi bor i Fuengi-
rola, en av de trevliga semesterorterna längs med spanska solkusten och gör utfärder 
till Malaga, Sevilla, Granada och den mysiga byn Mijas Pueblo samt äter lunch hemma 
hos lokal familj under ett andalusiskt äventyr.

FAKTA
GRUPP PRIS FR: 12 450 KR
oRD PRIS FR: 13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i Priset ingår:
•  Flyg Arlanda-Malaga t/r
•  Svensk reseledare Monica Mozo
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  6 luncher (L)
•  6 middagar, varav 2 på restaurang (M)
•  Flamencoshow
•  Utfärd Malaga
•  Utfärd Granada
•  Utfärd Mijas Pueblo 
•  Ufärd Sevilla
•  Utfärd Andalusiskt äventyr
•  Övriga besök enligt program
     (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

mÖjliga tillägg: 

Enkelrum: 1 500 kr

avreseinformation:
Preliminära flygtider: Norwegian
AVRESA: Arlanda 06.55-Malaga 11.25
HEMRESA: Malaga 12.10 -Arlanda 16.20

Preliminärt hotell:
Hotel El Puerto 
http://www.pierreetvacances.com/fr-fr/
fp_VFH_location-hotel-el-puerto-

Andalusiens skatter
- med Malaga, Granada, Sevilla och Mijas pueblo

Monica Mozo

dag 1: malaga – fuengirola
Direktflyg till Malaga. Vid ankomst möter 
vi vår reseledare, Monica. transfer till  Fu-
engirola och vårt hotell som ligger invid 
hamnen. Vi tar en tur till fots för att lära 
känna området kring hotellet som avslu-
tas vid lokal restaurang för sen välkomst-
lunch. Fri tid under kvällen. (L) 

dag 2: malaga
Vi börjar vår andalusiska upplevelse med 
att besöka regionens näst största stad, 
Malaga. Fenicierna kom hit från havet och 
grundade Malaga som under den arabiska 
dominansen var en av de viktigaste stä-
derna i regionen. Vi promenerar genom 
centrum förbi den kända katedralen för att 
besöka Picassomuseet. Museet erbjuder en 
unik samling av tavlor, littografier och kera-
mik  från hela hans karriär. I centrum finns 
också två moriska fästningar, en romersk 
teater och en underbar modern hamnbas-
säng. En lunch serveras på en av stadens ta-
pasrestauranger. Åter Fuengirola och mid-
dag på vårt hotell. (F, L, M)

dag 3: granada 
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. Vi tar oss god tid för rundvandring 
vid vårt besök i Alhambra. Lunchen serve-
ras på en restaurang nära slottet. Åter Fu-
engirola och middag på vårt hotell. (F, L, M)

dag 4: mijas PueBlo 
Halvdagsutflykt till byn Mijas Pueblo. Vi 
går en promenad genom de smala gator-
na. Byn ligger på en stenig platå med ut-
sikt över Fuengirola och havet. Lunch och 
vinprovning på lokal restaurang där vi får 
smaka ett par spanska viner. Åter till  Fu-
engirola. till kvällen väntar en trevlig mid-
dag på flamencorestaurang. Vi äter gott 
och njuter av den vackra dansen. (F, L, M)

dag 5: sevilla
Heldagsutfärd till Sevilla, en av Europas 
äldsta städer. Redan under tidig med eltid 
var det en kosmopolitisk stad och under 
1500-talet Spaniens viktigaste transatlan-
tiska hamn. Andalusiens vackraste stad 
och hemstad för “Carmen”, “Don Juan” och 
“Barberaren i Sevilla”. Historia, arkitektur, 
framgångar och tra ditioner reflekterar 
denna vibrerande kulturella storstadsbild. 
Stadsrunduren bjuder på Santa Maria Ka-
tedralen, en av världens största katedraler 
där Chris toffer Columbus är begravd. En 
promenad genom den romantiska gamla 
sta den, Bario Santa Cruz, med smala grän-
der, torg, fontäner, keramik och blom mor 
fulländar denna händelserika dag. Under 
dagen äter vi lunch i Sevilla och midda-
gen serveras på hotellet. (F, L, M)

dag 6: fri dag
Efter några dagar med fullspäckat program 
får vi en helt ledig dag att spendera hur vi 
vill.  Kanske en tur med tåget in till Malaga för 
shopping, en busstur till Gibraltar eller en hel 
dag på stranden lockar? Monica kommer till 
hotellet på morgonen och ger oss tips på vad 
vi kan hitta på. Middag på hotellet. (F, M) 

dag 7: andalusiskt äventyr
Vår färd tar oss till byn Alfarnatejo med vack-
er utsikt över bergsmassiven i söder. Vi bör-
jar 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 det hemgjorda brödet ”Pan Cateto”. Un-
der en promenad längs de smala gränderna 
får vi besöka kyrkan samt provsmaka det 
söta välbekanta malagavinet. nu väntar en 
traditionell hemlagad måltid hemma hos 
byborna. Åter till Fuengirola.  Vår sista kväll 
äter vi avslutningsmiddag på en mysig res-
taurang nära tågstationen. Vi promenerar dit 
och tillbaka.  (F, L, M)

dag 8: hemresa
Egen tid på morgonen innan Monica och 
bussen kommer och hämtar oss för att 
resa till flygplatsen för hemresa. Direktflyg 
till Stockholm Arlanda. (F)



23

Mallorca - Nyhet
 - Njut av Medelhavets bästa

När jag kom hit första gången från Norge 
visste jag att här ville jag bo. Jag har nu bott 
här i 45 år och ön är fantastisk. Jag har haft 
nöjet att få skapa upplevelser på min ö för 
många besökare och ser fram emot att få 
välkomna er. .Hlsn Hildl

FAKTA
GRUPP PRIS FR: 10 950 KR
oRD PRIS FR: 11 450 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR
AVRESA 2017: 1 oKt
AVRESA 2018:  MAR & oKt 
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-Mallorca t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 6 nt
•  2 luncher 
•  5 middagar 
•  Halvdagsutfärd Palma
•  Halvdagsutfärd Valldemosa
•  Halvdagsutfärd marknad & 
    vinprovning
•  Utfärd La Granja & matlagning
•  Aukt. svensktalande lokalguide
•  reseledares tjänster
•  Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

mÖjliga tillägg
Enkelrum: 1 350 kr 
Heldagsutfärd Soller med lunch: 800 kr

Preliminärt flyg (norwegian)
Ut: Arlanda-Palma      07.00-10.40
HEM: Palma-Arlanda 20.10-23.50

Preliminärt hotell
Nautic Hotel, bra mellanklass hotell
Hemsida: www. nautichotel.eu

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

DAG 1:MALLORCA
Vid ankomst möts vi av vår svensktalande 
lokalguide Hild som tar oss på en panora-
matur med buss av Palma. Vi åker upp till 
den gamla kungaborgen Castillo de Bellver. 
Härifrån är utsikten över bukten magnifik! 
Bussen tar oss runt staden till den gotiska 
katedralen La Seu, en imponerande kyrka 
från 1300-talet som dominerar hela ham-
nen. Vi äter en god tapaslunch följt av en 
guidad tur till fots i den gamla staden. Den 
var grundad av romarna, här ser vi smala 
vackra gränder och mysiga torg. Vi får en 
liten blick av  det mallorkinska vardagslivet. 
Vidare till vårt hotell nautic i Can Pastilla, en 
trevlig semesterort med en lång strandpro-
menad. Hotellet är beläget invid stranden 
och har en trevlig takterass med pool. Vi 
vilar en stund och och avslutar dagen med 
en gemensam välkomstmiddag på hotellet. 
(L, M)

DAG 2: UTFÄRD VALLDEMOSSA
Halvdagsutfärd med med natur, kultur och 
historia. I bergskedjan Serra de tramuntana 
finns en mycket bördig och frodig dal. Där, 
400 meter över havet, ligger den mallorkin-
ska byn Valldemossa. Byn blev ett namn på 
världskartan tack vare kompositören Fré-
déric Chopin. Efter en stillsam promenad 
längs de kullerstensbelagda gatorna, som 
ramas in av vackra hus och praktfull växtlig-
het, får du en stund på egen hand. Vi besö-
ker även La Cartuja, ett kloster där bland an-
nat Chopin bott. Från klostrets terrass får vi 
en vacker utsikt över dalen. Vi avslutar med 
en god lunch på en lokal restaurang. Åter 
vårt hotell och resten av dagen egen tid att 
koppla av. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: FRIVILLIG UTFÄRD TILL SOLLER 
En egen dag att upptäcka Mallorca eller följ 
med till Soller.

Utfärd Soller inkl lunch:
Utfärd till Soller där vi upplever vackra  
bergsvyer och hav. Vi åker med tåg till den 
franskinspirerade byn Sóller som ligger i de 
vackra tramuntana bergen, UnESCo världs-
arv sedan 2011. Vi promenerar i den mysiga 
staden för att sedan gå ombord på en av 
spårvagnarna som tar oss ner till hamnbyn 
Puerto de Soller. På vägen passerar vi en del 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca tillsammans 
med Hild som bott på ön i 45 år. 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 shopping. Hild vår auktoriserade lokalguide har bott på Mallorca många år 
och kan verkligen sin ö.  

av de grönskande citrusplantage som har 
gjort Sóller så berömt. Vi beundrar kusten 
under en kortare båttur innan vi äter en god 
lunch. Hemfärd med buss och på vägen 
tillbaka besöker vi den berömda arabiska 
trädgården Alfabia. Middag på hotellet.  (F, 
M för samtliga, för Sollerresenärerna ingår 
även lunch)

DAG 4: MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som ligger mitt på Mal-
lorca och var under medeltiden öns huvud-
stad. På marknaden finns allt från hantverk, 
jordbruksprodukter, djur, mat, skor, blom-
mor och plantor. tillfälle att inhandla något 
gott att ta med hem eller något minne från 
ön. Vi fortsätter till vinkällaren Macia Batle 
i Santa María del Camí, en by invid staden 
Inca.  Vi får en rundtur samt mer kunskap 
om processen att göra vin och vi stiftar be-
kantskap med några av vinerna under en 
enklare vinprovning. Åter vårt hotell. till 
kvällen middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: CAN PASTILLA
Hela dagen till egna utfärder. Koppla av och 
njut på stranden och upptäck lilla Can Pas-
tilla eller ta lokalbussen in till Palma för lite 
shopping, det finns ett bra utbud av affärer 
och mysiga restauranger. (F)

DAG 6: UTFLYKT PAELLA & LA GRANJA
Förmiddagen att koppla av innan vi tidig 
eftermiddag åker på utfärd. Mallorca har 
blivit känt för sin goda mat och de lokala 
traditionella maträtterna. Idag skall vi bege 
oss till La Granja  i byn Esporles för att få lära 
oss hur man lagar en riktigt paella. Profes-
sionella kockar visar oss steg för steg hur 
man lagar till denna rätt. Vi avslutar med att 
äta paellan som del av en festlig trerätter-
smiddag med god dryck. La Granja är en av 
Malllorcas största herrgårdar och idag även 
ett folklivsmuseum som ger oss en tydlig 
inblick i hur livet var för ett par hundra år 
sedan. (F, M)

DAG 7: HEMRESA
nästan en hel dag att koppla av och kan-
ske handla det sista innan det är dags för 
hemresa. transfer till flygplatsen sen ef-
termiddag. (F) 

Hild Opdal Fornes
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Norra Kroatien - Nyhet
 - med charmiga Zagreb, Krapina & Plitvicka  
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Resan kombinerar Zagreb med några av norra Kroatiens mest attraktiva sevärd-
heter. En resa med intressant historia, fantastiska gallerier, museibesök, gastrono-
miska specialiteter och ett hänförande landskap. Den berömda nationalparken 
Plitvice med sina vackra vattenfall, slottet Trakošćan, det unika Neandertalmuseet 
och barockstaden Varaždin samt Titos hemby Kumrovec . Zagreb har en rik histo-
ria och bjuder på charm, tradition och en speciell blandning av olika arkitekturer.  
Vår reseledare Zlatko Papac visar  denna region på ett mycket uppskattat sätt.

DAG 1: ZAGREB 
Vi möts på flygplatsen vid ankomst, av vår 
reseledare.  Han tar oss med på en rund-
tur av staden med bussen och vidare till 
vårt hotell, som är centralt beläget i Za-
greb. Lunch serveras och vi får veta mer 
om resans program. Eftermiddagen egen 
tid. till kvällen samlas vi och promenerar 
till Medvedgrads ölbryggeri för middag. 
(L, M)

DAG 2: TRAKOšćAN SLOTT, KRAPINA 
Utfärd till slottet trakošćant för en intres-
sant guidning genom slottets turbulenta 
historia fram till år 1954 då slottet blev 
museum. Vidare till Krapina, där man på 
slutet av 1800-talet grävde fram omkring 
niohundra mänskliga fossila ben, vilket 
motsvarar den största och rikaste samling 
av neanderthalmänniskan samlat på ett 
ställe. neandertalmuseet, med sin fantas-
tiska utställning om stenåldersmännisko-
liv, lär oss hur upptäckten tolkades under 
det tidiga 1900-talet. Ett besök som man 
minns länge! Åter till hotellet för middag! 
(F, L, M)

DAG 3: ZAGREB 
Det bästa sättet att lära känna landet, är 
en rundtur i huvudstaden. Zagreb grun-
dades som biskopsäte 1094 och har en 
lång och rik historia. Zagreb bjuder på 
sin charm, själ, tradition och en underlig 
men trevlig blandning av olika stilar av ar-
kitektur. Rundturen sker både till fots och 
med buss. Egen tid i staden för lunch. Alla 
känner nog till professor Baltazar – han är 
skapad i Zagreb. Middag på restaurangen 
uppkallad just efter honom. (F, M)

DAG 4: EGEN DAG I ZAGREB 
Egen dag. Vår reseledare ger tips om mu-
seum, gallerier, shopping och naturligtvis 
platser där man skall dricka kaffe. Gemen-
sam middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: NP PLITVICKA JEZERA 
Heldagsutflykt till nationalparken Plit-
vicka Jezera (UnESCo Världsarvslista). 
Parken med sina 16 sjöar och lika många 
vattenfall är en av de mest efterfrågade 
sevärdheterna i Europa. Vi vandrar genom 
parken tillsammans med en sakkunnig 
guide, transport med tåg och båt igenom 
parken. En god lunch serveras på restau-
rang Jezero. tillbaka till Zagreb. Middag 
och övernattning på hotellet. (F, L, M)

DAG 6: ETNOBY KUMROVEC 
Kumrovec är en välbevarad etnoby där 
man kan se hur livet såg ut i gamla kroa-
tiska byar. Men Kumrovec är också forna 
Jugoslaviens ledare titos hemby, vi besö-
ker även hans barndomshem. Dagen av-
slutas på restaurang Ventek där man ser-
verar traditionella maträtter från Zagorje 
(nordvästra Kroatien). tillbaka till Zagreb 
för övernattning. (F, M)

DAG 7: VARAZDIN 
Idag fortsätter resan mot Varaždin, en 
typisk centraleuropeisk barockstad i 
nordvästra Kroatien idag mest känd för 
sin internationella barockmusikfestival. 
Staden grundades på 1100-talet och kän-
netecknas av låga hus, barockgator, kyrk-
torn, kyrkor, slott och parker. Vi besöker 
de mest sevärda platserna. Lunch serve-
ras i den rustika atmosfären på restaurang 
Domenico. Lite egen tid, åter till Zagreb. 
Gemensam middag. (F, L, M)

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

FAKTA

gruPP Pris fr: 10 450 kr
oRD PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
AVRESA:  2 SEP 2017
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda- Zagreb t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 7 middagar - 3 på lokal restaurang (M)
• Utfärd NP Plivicka 
• Utfärd Krapina
• Utfärd Komrovec
• Utfärd Varazdin
• Stadsrundturer Zagreb
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg  Enkelrum: 990 kr

Preliminärt hotell
Zagreb:  Hotel Laguna *** (7 nätter) 

För info om hotellen, se också vår hemsida

Preliminära flygtider (norwegian)
Ut: Arlanda- Zagreb 07.15 - 09.50
HEM: Zagreb-Arlanda, 10.30 - 13.05

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Zlatko Papac
Född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-Hercegovina men kom till 
Sverige under Balkankriget. Bodde här i många år och pratar svens-
ka. Han har nu återvänt till sin hemland och förmedlar sin kunskap 
om sitt forna Jugoslavien på ett mycket omtyckt sätt.
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Montenegro - Nyhet
 - det forna kungariket invid Adriatiska havet

dag 1: duBrovnik- montenegro
Vi möts på flygplatsen av vår guide för färd 
till Dubrovniks historiska delar, idag ett 
världsarv. Under en guidad stadsrundtur får 
vi lära oss mer om stadens byggnader och 
folk. Vi avslutar med gemensam lunch. Där-
efter har ni egen tid att strosa runt i denna 
vackra stad. Kanske gå den fina 2 km långa 
promenaden på stadens ringmur eller bara 
fika och titta på folk. Vår resa fortsätter mot 
Bijela i Montenegro. Ankomst och check in 
på vårt hotell direkt vid Adriatiska havet. 
Välkomstdrink och middag. (L, M)

dag 2: skadarsjÖn
Ett av Europas största fågelreservat är bedå-
rande Skadarsjön, bara fyra mil från havet. 
Sjön gränsar till både Albanien och Monte-
negro och här kan du med lite tur se några 
av Europas sista pelikaner. Dessutom finns 
här örnar, sällsynta vadarfåglar, ugglor mm. 
Den montenegrinska delen av sjön förkla-
rades som nationalpark 1983.  Vi tar del av 
den råa och otämjda naturen vid sjön och 
dess omgivningar, samt lär oss mer om dess 
dramatiska historia. Efter rundturen, äter vi 
lunch tillagad av närproducerade varor. 
Middag på hotellet. (F, L, M)

dag 3: montenegros uPPland
Vi åker mot ett av få fria territorium under 
den ottomanska tiden på Balkan. Vi ska till 
Montenegros gamla huvudstad Cetinje, där 
vi får en guidad tur i kung nikola I:s palats. 
nikola I var den sista i raden av Petrovic-
dynastins framgångsrika regenter. tiden 
under deras styre brukar kallas för Monte-
negros guldålder. Staden anses vara vag-
gan för den montenegrinska kulturen. Efter 
lite egen tid i staden, serveras lunch i byn 
njeguši. nu får vi smaka på den berömda 
montenegrinska prosciutton. Åter Bijela 
och ni har kvällen på egen hand. (F, L)

dag 4: egen dag
Egen dag att koppla av på stranden eller på 
spa. Lunch i egen regi. Musik och underhåll-
ning vid middagen på hotellet.  (F, M) 

Montenegros natur är imponerande med gröna berg som höjer sig över den vackra 
kusten vid Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder, turkosblått skimrande vat-
ten och trevliga restauranger. Vår duktiga guide och reseledare, Maria Johansson, 
ger oss djupare kunskaper om det forna kungariket med sin intressanta historia 
och storslagna natur. 

dag 5: Budva & kotor
Idag besöker vi Montenegros mest kända 
städer - Kotor och Budva. Budva är en av 
de äldsta bosättningarna vid Montenegros 
kust. Innanför ringmuren i den gamla delen 
av Budva blir man förflyttad till en annan 
tid. I vackra välbevarade byggnader ligger 
mysiga restauranger, caféer, butiker och 
konstgallerier. Efter en guidad rundtur och 
lite egen tid äter vi lunch. Vidare till Kotor, 
vars gamla stad (på UnESCo: s världsarvslis-
ta) är en av de bäst välbevarade medeltida 
städerna i Europa. Mot kvällen åter till Bijela 
och kvällen på egen hand. (F, L)

dag 6:  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. Vi avslutar halvdagsturen med en 
härlig lunch. Eftermiddagen tillbringar vi i 
Bijela. Middag på hotellet. (F, L, M)

dag 7:  herceg novi & treBinje 
Herceg novi , en stad med turbulent histo-
ria. Faktum är att staden styrdes under olika 
perioder av Bosniska kungar, Hercegovinas 
hertigar, det ottomanska imperiet, Frank-
rike, Venedig, ryssland, Spanien, Österrike-
Ungern, Italien och Montenegro och det sä-
ger en del. Egen tid i Herceg novi efter vår 
guidade rundtur. Vidare till den sydligaste 
delen i Bosnien-Hercegovina, det vackra 
trebinje. Vi börjar med en traditionell lunch. 
trebinje är rankad som en av de vackraste 
städerna i regionen. Stadsrundturen avslu-
tas med vinprovning hos en av de bästa 
vinmakarna i regionen. Vår härliga dag av-
slutas med en traditionell forellmiddag vid 
floden. (F, L, M) 

dag 8: hemresa
Efter tidig frukost checkar vi ut och åker till 
Dubrovniks flygplats för hemresa. (F)

Reseledare & guide Maria Johansson

Kotorbukten
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FAKTA

gruPP Pris fr: 11 450 kr
oRD PRIS FR: 11 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
AVRESA:  23 SEP &14 oKt 2017
i Priset ingår: 
• Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  5 luncher & 5 middagar
•  en vinprovning
•  Fyra utfärder och en Båtutfärd
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillval:
Enkelrum: 1500 kr
Sjöutsikt dubbelrum: 700 kr pp
Utfärd Skadarsjön inkl. lunch: €60 
Utfärd bokas och betalas på plats.

avreseinformation
Preliminära flygtider: Norwegian
Ut: Arlanda-Dubrovnik 06.30-09.25
HEM: Dubrovnik-Arlanda 10.10-13.10

Preliminärt hotell
Hotel Delfin Bijela**** Montenegro  
Hemsida: www.hotel-delfin.net
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Jasko Rasavac

FAKTA
gruPP Pris fr: 11 900 kr
oRD PRIS FR:  12 600 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
AVRESA:  13 SEP 2017
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Arlandatransfer t/r 
• Flyg Arlanda-Split, Sarajevo-Arlanda
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L)
• 6 middagar varav en byfest (M)
• Guidad tur i Trogir & Split
• Utfärd Hercegovinas skatter
• Båttur i Neretvadalen
• Guidad tur i Dubrovnik
• Besök till nationalpark
• Guidad tur i Sarajevo
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 050 kr

PRELIMINÄRA HOTELL: 
Makarska: Hotel Dalmacija (3 nätter)
www.hoteli-makarska.hr 
Trebinje: Hotel Acimovic (2 nätter)
www.hotelacimovic.com
Sarajevo: Hotel Bosnia (2 nätter)
www.bosniahotels.com

Följ med på en rundresa genom två länder med brokig och intressant historia. Vi får 
se och höra om platser som upplevt dramatiska händelser i vår tid. Vi besöker fas-
cinerande platser som Sarajevo och Mostar i Bosnien-Hercegovina och vackra och 
välbevarade antika städer som Split och Trogir längs Kroatiens kust. 

dag 1: trogir & sPlit
Vi möts av vår reseledare och åker till tro-
gir där vi äter lunch vid havet. Staden har 
en intressant historia och vi gör en rund-
tur till fots innanför stadsmuren. Vidare 
till  Split för en guidad tur och ett besök 
i Diocletianuspalatset. Vidare längs den 
vackra kusten till  Makarska Rivieran och 
vårt hotell  där vi äter middag. (L, M)

dag 2: makarska & toPiĆi
Ledig dag att koppla av och upptäcka 
pittoreska Makarska med sin fina strand-
promenad. På kvällen samlas vi och åker 
upp i bergen till topići  för en god middag 
med lokala specialiteter och traditionell 
musik från Dalmatien. (F, M)

dag 3: hercegovinas skatter
Heldagsutfärd till Bosnien-Hercegovina. 
Dagen börjar med ett besök vid ett fran-
ciskansk kloster där vi besöker dess ar-
keologisk museum. Vidare till den omta-
lade staden Mostar känd för sin magnifika 
stenbro, Stari Most från 1566, som är åter-
uppbyggd och med på UnESCo´s världs-
arvslista. En lätt lunch serveras intill bron 
och sedan lite egen tid att strosa i staden. 
Vi avslutar dagen med grappa, vinprov-
ning och middag på restaurang Udovice 
på väg tillbaka till Makarska. (F, L, M)

dag 4: neretvadalen & duBrovnik  
Vi reser vidare till neretvadalen där vi 
stannar för lunch och en båttur på del-
tats kanaler. Sedan till vackra Dubrovnik, 
på Kroatiens yttersta sydspets, där vi gör 
en guidad rundtur och får lite tid på egen 
hand. Dagen avslutas i trebinje på vårt 
hotell där vi äter middag. (F, L, M) 

dag 5: treBinje
Förmiddagen fri för att upptäcka trebinje 
och kanske besöka marknaden. På efter-
DAG 5: tREBInJE
Förmiddagen fri för att upptäcka trebinje 
och kanske besöka marknaden. På efter-
middagen får vi en guidad rundtur som 
avslutas med vinprovning i en familje-
ägd vinkällare hos den välrenommerade 
vinproducenten, Anđelić. Vi avslutar med 
forellmiddag vid floden trebišnjica. (F, M)

dag 6: treBinje-sarajevo 
Vi lämnar trebinje för Sarajevo. På vägen 
besöker vi nationalparken Sutjeska, där vi 
har en av Europas sista urskogar, och plat-
sen där ett av andra världskriget största 
slag ägde rum. Efter lunch fortsätter vi till 
Sarajevo och vårt hotell. Egen kväll. (F, L)

dag 7: sarajevo
Dagen börjar med en guidad rundtur där 
vi får veta mer om stadens spännande his-
toria. Sarajevo grundades på 1400-talet av 
osmanerna och är idag en fantastisk mix 
av gammal ottomansk arkitektur, socia-
listiska monument, mysiga caféer, restau-
ranger och toppmoderna köpcenter. Vi 
gör en runda i Sarajevos gamla centrum, 
Baščaršija, där vi har egen tid för lunch. 
Prova gärna den smakfulla snabbmats-
rätten Ćevapčići. Efter lunch fortsätter vi 
rundturen som avslutas vid hörnet där 
Gavrilo Princip sköt ärkehertigen Franz 
Ferdinand. Lite egen tid innan vi samlas 
igen för middag på en av Sarajevos res-
tauranger. (F, M)

dag 8: hoPPets tunnel, hemresa
Pa vägen till flygplatsen besöker vi hop-
pets tunnel som ger oss djupare insikter 
om inbördeskriget i forna Jugoslavien. till 
flygplatsen för hemresa. (F)

FrånKroatiens kust till Sarajevo
 - med Mostar och några av Adriatiska kustens pärlor
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Vandringsresa Slovakien  
 - i vackra Tatrabergen

På den här resan får du vandra i fantastisk natur och lära känna ett land med en 
fascinerande historia. Vi vandrar både i de låga och i de höga Tatrabergen och vi 
har valt en härlig kombination av trevliga, relativt lätta, vandringar kryddat med 
lite av all den kultur som finns i området. Vår vandringsledare Anneli Wiklund tar 
er med på en upplevelsefull resa till ett lite mindre känt land i Europa.

dag 1: BanskÁ Štiavnica 
(världsarv ,UnESCo)  
Ankomst till Budapest, transfer till ber-
gen och den gamla gruvstaden Banska 
Stiavnica. Här gör vi en stadsrundtur och 
besöker de underjordiska gångarna från 
1600-talet. Sedan väntar oss en traditio-
nell middag och ett härligt folkmusikpro-
gram, som ger oss en inblick i traktens 
historia och kultur. Övernattning i Banska 
Stiavnica. (L, M)

dag 2: vlkolÍnec, chocBergen 
(världsarv, UnESCo)
Vi åker norrut över låga tatras bergskam till 
bergsbyn Vlkolínec (Vargby) där den väl-
bevarade traditionella träarkitekturen fått 
vara orörd i mer än 200 år. Här smakar vi 
den traditionella och unika Vlkolínec, sur-
kålspaj, som ni bara hittar i den här i byn.  
Vi fortsätter till Chocbergen där vi vand-
rar i en av Slovakiens vackraste dalar, 
Kvačianska. Övernattning i Liptov. (F, L, M)
Höjdmeter: ca 300 m, vandringstid: ca 5,5 h

dag 3: låga tatra
Den här dagen vandrar vi i Låga tatra. Vi 
tar linbanan upp till bergskammen och 
gör en lättare vandring samtidigt som vi  
njuter av den vackra utsikten över Höga 
tatras bergskammar. Vi äter lunch i en 
stuga på berget och tar linbanan tillbaka 
ner. Från de höga bergen tar vi oss se-
dan ner i underjorden till Demänovská 
Jaskyňa. Det är ett 35 km lång grottsys-
tem, det längsta i hela Slovakien. Åter till 
Liptov och vårt hotell. (F, L, M)
Höjd: 650 m, vandringstid: cav 5,5 h

dag 4: hÖga tatra
Idag ska vi vandra i de fantastiska Höga 
tatrabergen. Vi tar liften upp till insjön 
Skalnate Pleso där vi vandrar och njuter 
av utsikten. Vi äter lunch i en stuga på 
berget och vandrar sedan ner till de mest 
berömda vattenfallen i tatrabergen innan 
vi tar liften ner igen. (F, L, M)
Höjd: ca 450 m (nedåt), vandringstid: ca 3,5 h

dag 5: lesser fatra 
(världsarv, UnESCo)
Vi åker till Lesser Fatra bergen. De är verk-
ligen fantastiska och erbjuder många oli-
ka möjligheter från enkla promenadstråk 
till avancerad vandring och klättring. Vi 
går den kända leden Janosik holes och 
kan välja mellan två alternativ en lättare 
eller en mer krävande för vana vandrare, 
som vill prova klättring på stegar och kedjor. 
Efter ett (h)ärligt dagsverke tar vi oss till vårt  
hotell nära staden Piestany. (F, L, M) 
Höjd: 150 m upp,100 m ner
Vandringstid: ca 3 h

dag 6: sZentendre
Vi åker söderut till Ungern till Szentendre, 
en liten, väldigt mysig, stad som ligger 2 
mil från Budapest. Eftermiddagen är ledig 
för upptäcksfärd bland gallerier och små 
butiker. Mest känt är det etnografiska fri-
luftsmuseet. På kvällen vinprovning med 
traktens bästa viner och middag vilket blir 
en härlig avslutning på en minnesvärd 
resa. Övernattning på ett annat spahotell 
i Szentendre. (F, L, M)

dag 7: hemresa
Beroende på flygtiderna kan vi hinna med 
en stadsrundtur i Budapest på vägen till 
flygplatsen. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 12 650 kr 
PRIS FR:  12 950 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR
AVRESA:  5 SEP 2017
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Banska Stiavnica 1 natt, Liptov 3 nätter, 
Piestany 1 natt, Szentendre 1 natt.
• Helpension (L, M)
• Guidad tur i Banska Stiavnica
• Fyra vandringsdagar med engelsk-
  talande lokal guide & vandringsledare
• en vinprovning
• Alla transporter på resmålet
• Besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1350 kr
För info om våra hotell se hemsidan
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DAG 1: PRAG
På flygplatsen i Prag möter vår svenskta-
lande guide med buss. Gemensam lunch 
följt av en stadsvandring till fots i Gamla 
stan där vi  får se den äldsta bebyggelsen 
som daterar sig tillbaka till 1000-talet. 
Runt stadens torg grupperar sig karak-
tärsfulla restaurerade byggnader från 
olika epoker. Efter rundturen checkar vi in 
och får en stunds vila innan vi promene-
rar till ett mikrobryggeri för middag med 
lokal mat och öl. (L, M)

DAG 2: PRAGBORGEN & LILLSIDAN
Bussen tar oss till Pragborgen och vi gör 
en guidad tur till fots genom Pragborgen, 
grundad på 800-talet. Vi äter lunch på en 
tjeckisk restaurang i borgområdet. Efter 
ett besök i den mäktiga Sankt Vituskate-
dralen från 1300-talet och Kungapalatset, 
som var säte för de böhmiska härskarna, 
vandrar vi tillsammans ner mot Lillsidan 
”Barockens Prag”.  Detta är en stadsdel 
med  1700-talskaraktär. Vi besöker Wal-

lensteinska palatsets trädgård. Vi vandrar 
över den världsberömda, nästa 500 meter 
långa, Karlsbron. Det var hit till brons väs-
tra fäste, men inte längre, som svenskarna 
kom under trettioåriga kriget. turen av-
slutas vid Stora torget i Gamla stan. Kväl-
len egent id att se Prag. (F, L)

DAG 3: EGEN DAG/KUTNA HORA
Idag har ni hela dagen på egen hand att 
utforska Prag om ni inte väljer att följa 
med på en heldagsutfärd till Kutna Hora. 
Det är en mycket gammal stad, högt belä-
gen med utsikt över en vindlande floddal. 
Här finner man den omnämnda s k ben-
kyrkan, med sina samlingar av sköldar 
och ljuskronor, alla tillverkade av mänsk-
liga ben. Vi gör en guidad stadsrundtur, 
besöker benkyrkan och äter lunch. På 
kvällen samlas vi igen och som avslutning 
går vi på en traditionell grillkväll med mu-
sik och provsmakning av öl & mat. (F, M)

DAG 4: HEMRESA
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA 
GRUPP PRIS FR: 5 950 KR
oRD PRIS FR: 6 450 KR
RESLÄnGD: 4 DAGAR
AVRESoR 2017:                       16 oK t       
i Priset ingår
•  Flyg Arlanda-Prag t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  2 luncher &  2 middagar
•  Guidad stadsrundtur
•  Inträde till Pragborgen &  Lillsidan 
•  Svensktalande lokalguide

tillägg
Enkelrum: 950 kr
Heldagsutfärd till Kutna Hora 560 kr

Prag 
 - den gyllene staden
Gyllene Prag, staden med de hundra tornen, Magiska Prag - det är några av nam-
nen på Tjeckiens huvudstad. Vår svensktalande lokalguide Helena Slezakova ger 
oss en intressant bild av sin stad.

Helena Slezakova
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Lissabon
 - kontrasternas stad
DAG 1: STOCKHOLM - LISSABON
Direktflyg från Stockholm Arlanda. Väl 
framme på flygplatsen möter vi vår svensk-
talande reseledare och guide, Isabel Höck-
ert, som tar oss med till vårt fyrstjärniga 
hotell, neya, som ligger centalt beläget i 
Lissabon. Gemensam middag. (M) 

DAG 2:  STADRUNDTUR  
Stadsrundtur med buss. Vi ser Rossiotor-
get i hjärtat av Lissabon, paradavenyn 
Avenida da Liberdade, Marques de Pom-
baltorget och åker mot Miradouro São 
Pedro de Alcantara med vacker utsikt 
över staden . Vi  passerar även lyxkvarte-
ren i stadsdelen Chiado. Vi fortsätter till 
den historiska och kulturella stadsdelen, 
Belem, med det magnifika Jeronimoklos-
tret. På ett av de äldsta konditorierna i 
Lissabon smakar vi deras egna bakelse, 
Pasteis de Belem. Efter fikat fortsätter vi 
till Belemtornet, ett medeltida vakttorn 
som har blivit Lissabons symbol.  Vi ser 
även Upptäckarmonumentet. Gemensam 
lunch. Eftermiddagen är fri för att upp-
täcka Lissabon på egen hand. om vädret 
tillåter kan de som vill följa med Isabel till 
Gamla stan, stadsdelen Alfama. (F,L)

 DAG 3: COSTA AZUL - DEN BLÅ KUSTEN
Heldagsutflykt till ”Blåa” Kusten - Costa
Azul tillsammans med Isabel. Färden går mot 
Azeitão och vinkällaren J. Maria da Fonseca 
som bland annat producerar Piriquitaviner. 
Vi besöker deras trevliga familjeherrgård 
med gamla anor där vi gör en vin-provning 
som avslutas med deras söta Moscatelvin 
(Sautere), Setubal. Efter vinprovningen fort-
sätter vi till den trevliga fiskebyn Sesimbra. 
Här kan vi sitta och njuta efter maten och se 
ut över den blå Atlanten. De som vill kan ta 
sig ett dopp. Åter Lissabon. Fri tid för egna 
aktiviteter på kvällen. (F,L)

DAG 4: EGEN DAG & AVSKEDSMIDDAG
Idag har vi en dag till eget förfogande. De 
som vill kan följa med Isabel till den gam-
la stadsdelen, Alfama. På kvällen möts vi 
för en gemensam trerättersmiddag på en 
bra restaurang i centrala Lissabon. (F,M)

DAG 4:  HEMRESA
Klockan 13.30 blir vi hämtade med bussen 
för att bege oss till flygplatsen för hemresa. 
Direktflyg till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
gruPP Pris fr: 9 450 kr
oRD PRIS FR:  9 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA 2017:    22 oKt
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Flyg Arlanda-Lissabon t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)  4 nätter
• 2 luncher och 2 middagar inkl öl/vin  
och vatten (M)
• 1 fikstopp och 1 vinprovning
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1950 kr

tillval
Middag med Fadoshow dag 3: 
Bokas innan avresa!
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Kiev - Nyhet
 - Europas vackraste stad & Eurovisonens stad 2017
Upplev årets Eurovisions stad Kiev, en av Europas vackraste huvudstäder med en mycket intres-
sant historia. Staden är vackert belägen invid floden Dnjepr. Kiev stoltserar med en imponeran-
de arkitektur samtidigt som staden erbjuder ett rikt kulturliv och många mysiga caféer. Shop-
pingutbudet är brett och promenadstråken genom Kievs parker är många. Vi besöker många 
sevärdheter, som Sofiamuseet och vi tar en promenad på Andrijivskij Uzviz (Kievs Montmartre) 
och besöker den förre presidenten Janukovitjs omtalade residens utanför Kiev. Lokala speciali-
teter serveras och vi får under en vinprovning smaka de goda vinerna. Vår svenska reseledare 
Catharina Falkengård visar oss denna pulserande lite okända stad med omnejd. 

DAG 1: KIEV 
Guidad bussrundtur, där vi ser hur vacker 
staden är, som ett vykort där den ligger 
på kullarna runt floden Dnjepr. Under 
vår panorama tur stiftar vi bekantskap 
med stadens arkitektur med pärlor som 
Vladimir katedralen, den Gyllene Porten, 
national operan, baletthuset, Mikael Ka-
tedralen med sina guldspiror samt den 
äldsta delen av Kiev – Podil. Vi ankommer 
vårt hotell och en stunds vila innan vi skall 
äta en god traditionell ukrainsk middag 
på lokal restaurang. (M) 

DAG 2 : KIEV STADRUNDTUR
Idag skall vi upptäcka mer av Kiev. Sofi-
akatedralen, anlades år 1037 av Fursten 
Jaroslav den Vise. Katedralen är berömd 
för sina vackra fresker samt kanske fram-
förallt för alla mosaiker som finns bevara-
de sedan 1000-talet. En god lunch serve-
ras på lokal restaurang med dryck. nu ska 

vi strosa lite och fortsätter vår utforskning 
av staden med Andrijivsky Uzviz - Kievs 
Montmartre. Gatan är fylld med männis-
kor som promenerar bland antikvariat, 
souveniraffärer och caféer. Vi besöker en 
lokal matmarknad och går i den gamla 
staden. Dagen avslutas med en vinprov-
ning på Massandra vinbar. (F,L)

DAG 3: KIEV
En egen dag att upptäcka Kiev och dess 
museum, parker och caféer. Vår reseleda-
re 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 
museum där vi lär oss mer om ukrainska 
traditioner och livet på landet genom ti-
derna. till lunch får vi smaka hemmagjord 
“borsch” bland annat . Hemresa. (F,L)

FAKTA

gruPP Pris fr: 5 950 kr
oRD PRIS FR:  6 450 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESoR 2017:   25 AUG & 6 oKt 
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L),  1 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer med St Sofia katedra-
  len, St Michael klostret m fl
• entré Sofiakyrkan
• Utfärd Hutir Savki

tillägg  Enkelrum: 550 kr

Edinburgh  - Julstaden

DAG 1: STOCKHOLM - EDINBURGH
Efter att ha landat i Edinburgh far vi med 
buss till South Queensferry för att be-
skåda de berömda broarna över Forth 
viken. Därefter gör vi uppehåll för lunch. 
nu väntar en stadsrundtur där vi ser den 
medeltida ”old town” och 1800-talets ge-
orgianska ”new town” samt Leith där det 
blir tillfälle till shopping. till vårt centralt 
belägna hotell och middag. (L, M)

DAG 2: EDINBURGH
Vi inleder dagen med en stadsrundtur till 
fots. Vi lär känna den gamla stadsdelen 
när vi går längs Royal Mile och upptäcker 
olika sidor av den medeltida staden. På 
Writers Museum skildras poeten Robert 
Burns, känd bla för ”Auld Lang Syne”, för-
fattaren 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.  På ef-
termiddagen besöker vi årets julmarknad, 
hela Edinburgh är juldekorerat och en 
glad stämning ligger över staden. St Ge-
orge gatan har man dekorerat med lam-
por och den kallas för ” street of light”. Det 
är också här man finner den traditionella 
julmarknaden med allt från hantverk till 
souvenirer och och mycket mer.  (F)

DAG 3: EGEN DAG/UTFÄRD 
En egen dag att upptäcka Edinburgh. till 
kvällen samlas vi och äter en traditionell 
pubmiddag (F, M)

DAG 4: EDINBURGH – STOCKHOLM 

Vi lär känna Skottlands huvudstad tillsammans med skottlandsexpert Jöran Niel-
sen. Han visar er staden med omnejd med stor kunskap och charm. Edinburgh är 
verkligen en julstad, där man dekorerar hela staden och erbjuder olika event på 
felra ställen i staden. Vid St George gatan finner ni julmarknaden och ”lkusgatan” - 
the street of light. PÅ flera platser i staden arrangeras olika event, körsång, gatute-
ater mm För er som vill se mer av landet erbjuds en utfärd till vackra Loch Lomond 
och Stirling med besök till whiskydestilleri.

- Nyhet

FAKTA
gruPP Pris fr: 7 450 kr
oRD PRIS FR:  7 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA 2017:  27 noV
i Priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-edunburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 luncher (L)&  2 middagar (M)
• Stadsrundturer med besök till 
   St Giles katedral
• Övriga besök enligt program

tillägg  Enkelrum: 1 350 kr
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Jelena Stanković - 
Reseledare & guide

DAG 1: STOCKHOLM - BELGRAD
Direktflyg från Stockholm Arlanda på 
kvällen. Vi möts av vår reseledare på flyg-
platsen i Belgrad. Resa till hotellet för in-
checkning och övernattning.

DAG 2: BELGRAD
Efter frukost ger vi oss ut och lär känna 
staden genom en rundtur både till fots 
och med buss. Vi besöker St. Sava temp-
let, Blommornas Hus där tito ligger be-
graven och Kalemegdanborgen, vackert 
belägen i en park med utsikt över flo-
derna Sava och Donau. Fri tid och lunch 
på egen hand. På eftermiddagen besöker 
vi Beli Dvor – slottet som tillhör den ser-
biska kungafamiljen. Egen tid för att gå ut 
och känna på stadens puls innan vi sam-
las för gemensam middag i det berömda 
och mysiga Skadarlijaområdet. Middagen 
ackompanjeras av traditionell sång och 
musik. (F, M)

DAG 3: NOVI SAD
Heldagsutfärd till novi Sad. Vi gör en 
rundtur i den söta lilla staden och ser Fri-
hetstorget som domineras av den vackra 
St Mariakatedralen. Lite egen tid att strosa 
omkring på egen hand och äta lunch. 
Strax utanför Sremski Karlovci besöker vi 
Biodlingsmuseet där familjen Živanović 
välkomnar oss på vinprovning. Bland an-
nat får vi prova det lokala Bermetvinet 
som serveras på hovet i London. På vägen 
tillbaka till Belgrad åker vi upp till den om-
talade Petrovaradinborgen, som bjuder 
på fantastisk utsikt över novi Sad, innan vi 
fortsätter till en lokal bondgård där vi äter 
gemensam middag. (F, M)

DAG 4: BELGRAD-HEMRESA
Egen tid i Belgrad efter frukost för shop-
ping och lunch innan vi åker till flygplat-
sen för hemresa. (F,L)

   

Oförglömliga Belgrad
Följ med på en resa till Belgrad med omnejd. Resan är kryddad med kultur, tradi-
tionella maträtter, lokala viner och musik. Belgrad är en oförglömlig stad, Serbiens 
huvudstad och en av Europas äldsta städer. Den kallas Balkans New York och jäm-
förs även med populära Berlin. Serberna är kända för sin gästvänlighet och för sin 
goda mat. Influenserna kommer från hela världen men allt har en ”serbisk knorr”. 
Här finns något för alla, t.o.m. möjlighet att bada och sola mitt i stan...

DAG 1: BUDAPEST-BUDA
Vår lokalguide möter oss på flygplatsen 
i Budapest. Vi börjar med lunch på lokal 
restaurang innan vi gör en kortare buss-
rundtur på Budas höjder. Smala medel-
tidsgator ringlar sig fram i den kuperade 
terrängen och vi njuter av den vackra 
utsikten från Gellerthöjden. Incheckning 
på vårt hotell. En stunds vila innan vi äter 
middag på hotellet.  (L, M) 

DAG 2: BUDAPEST-PEST
Med buss och till fots besöker vi idag Pest-
sidan. Slottsområdet med Mathias kyr-
kan, stadsparken med Hjältarnas torg och 
Széchenyi badet. Vi kör förbi operahuset 
längs den vackra boulevarden Andrássy. 
Vi ser Raul Wallenberg statyn. Vi avslutar 
vid saluhallen och har resten av dagen fri 
för lunch och egna aktiviteter. (F)

DAG 3: SZENTENDRE & TERMALBAD
Utfärd till den pittoreska konstnärsbyn 
Szentendre, en barockstad från 1700-ta-
let. Här finns trevliga små butiker med 

Budapest delas av floden Donau. På Budas höjder ligger den gamla staden med 
hus från 1600- och 1700-talet. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i 
neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer.

Budapest  - Donaus drottning

kläder och varor som är unika och “annor-
lunda”. Det finns även ett trevligt vinmu-
seum där ni kan botanisera bland unger-
ska viner eller besök marsipanmuseet. 
Under dagen äter vi gemensam lunch. 
Bussen är tillbaka i Budapest på eftermid-
dagen och stannar vid Szechenyi badet 
för de som vill bada i en av Budapests 
mest berömda termalbad. termalbadet 
erbjuder ett flertal bassänger med vatten-
temperatur från 10 till 38 grader och olika 
typ av bastu. Inträde till badet betalas på 
plats. Egen tid för de som ej önskar bada. 
Efter badet följer vår guide med de som 
vill hem tillbaka till hotellet. (F, L)

DAG 4: BUDAPEST- FRI DAG
En dag att upptäcka Budapest på egen 
hand. Vår reseledare finns tillgänlig för 
tips och råd på aktiviteter även under 
denna fridag. Gemensam avslutnings-
middag till kvällen. (F, M)

DAG 5: HEMRESA
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA
ord Pris fr: 6 950 kr
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:    21 SEP, 12 oKt
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L), 2 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur Belgrad
• Utfärd Novi Sad

tillägg
Enkelrum: 750 kr.

FAKTA
GRUPP PRIS FR: 7 950 KR
oRD PRIS FR:  8 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  10 SEP 2017
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• 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
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1000 kr

Dénes Szász
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Dublin & Belfast
 En ö - 2 huvudstäder

Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga 
människor. På denna resa får ni uppleva Irlands två huvudstäder, irländsk musik, 
mat och dryck samt en orörd natur. Dublin, republiken Eires huvudstad, är en livlig 
och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv. I det nyuppväckta Belfast, Nord-
Irlands huvdstad ser vi det nya utställningscentrat som visar historien om Titanic 
samt får en inblick i stadens dramatiska historia. Vår reseledare Jöran Nielsen är en 
erfaren Irlandsguide som levandegör Irlands historia och kultur. 

dag 1: duBlin
Ankomst till Dublin Airport. Det bär av 
norrut mot Belfast. omärkligt passerar vi 
den en gång så bevakade gränsen. Väl 
framme i Belfast checkar in på vårt hotell. 
Gemensam middag och därefter kanske 
ett pubbesök på berömda Crown Liquor 
Salon för de som vill. (M)

dag 2: Belfast
Vi gör en stadsrundtur i denna fascine-
rande och pånyttfödda stad och får se 
sevärdheter som Queens University, Bel-
fasts lutande torn Albert Clock, City Hall, 
väggmålningarna mm. Vi ges möjlighet 
att äta lunch och får tid på egen hand att 
utforska Belfast. (F)

dag 3: Belfast-duBlin
På förmiddagen besöker vi titanic Expe-
rience, där varvets, fartygets och dess 
byggares historia berättas. Detta är värl-
dens största utställning om titanic.. Un-
der eftermiddagen lämnar vi Belfast och 
åker mot Dublin. På vägen besöker vi den 
historiska Boynedalen med minnen från 
slaget 1690. (F)

IRLÄNDSK AFTON:
Denna kväll erbjuder vi Irländsk afton, för 
de som önskar, med middag, sång, musik 
och dans i stil med ”Riverdance”. 
dag 4: duBlin
Under vår panoramatur besöker vi både 
den norra och södra sidan av floden Lif-
fey som delar Dublin. På den norra sidan 
finns imponerande monument och bygg-

nader samt Phoenix park och paradgatan 
o´Connell street. På den södra sidan ser 
vi platser som Grafton street, regerings-
byggnaderna, parken St Stephens Green 
och vi besöker St Patrick´s katedralen. 
Efter lunch besöker vi teeling Whiskey 
Distillery för att få provsmaka och veta 
historien om detta destilleri. Vi har resten 
av eftermiddagen på egen hand att upp-
täcka Dublin. t.ex. besöka trinity College 
med the Book of Kells, en av världens 
äldsta skrifter, och the Long Room, det 
gamla biblioteket. Vi äter avslutningsmid-
dag på en trevlig pub inne i stan. (F, M) 

dag 5: hemresa 
Efter frukost checkar vi ut och tar transfer 
till Dublins flygplats för hemresa. (F)

FAKTA
ord Pris fr: 8 450 kr
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVreSOr 2017:  28/8, 9/10 & 1/12
i Priset ingår
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Belfast 2 nätter,  Dublin 2 nätter
• 2 middagar
• Stadsrundturer i Dublin & Belfast
• Entré på titanicmuseet
• entré Battle of the Boyne museum
• Svensk reseledare
• Buss enligt program
• Besök & entréer enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 450 kr

tillval
Irländsk afton*: €70 (ca 700 sek)
Bindande anmälan senast 30 dgr innan, be-
talning i lokal valuta på plats till reseledaren. 
Senare bokning i mån av plats.

Preliminära flygtider (norwegian)
Ut: Arlanda-Dublin, 07:55-09:35
HEM: Dublin-Arlanda, 10:20-14:00

BELFAST TATTOO
Avresa 28 aug erbjuder möjligheten att 
uppleva Belfast tattoo, en storslagen 
show med marschorkestrar, musiker 
och dansare från nordirland men också 
mer långväga, internationella talanger. 
Denna avresa bor vi först i Dublin och 
avslutar i Belfast. 

JULMARKNAD BELFAST - 1 DEC
På vår resa i december besöker vi Bel-
fast julmarknad, beläget i trädgården in-
vid Belfasts vackra rådhus. Här har man 
byggt upp en julby med ett stort utbud 
från traditionella irländska varor, mat och 
dryck till det man vanligtvis hittar på en 
julmarknad - hantverk och även souveni-
rer.  

Belfast - titanic museum

dublin - trinity college

st Patricksdublin - ha Penny bridge Belfast city hall
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Vilnius - Nyhet
 - Nordens Prag
I de numera självständiga baltiska staterna går utvecklingen framåt i snabb takt, 
och vi möts av en inspirerande framtidstro. De vackra stadskärnorna renoveras 
varsamt och framhäver vacker arkitektur med medeltida karaktär. Vilnius är känt 
för sin vackra arkitektur, spännande historia och sina många kyrkor. Byggnaderna 
präglas av renässans- och barocktiden med gotiska inslag.
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DAG 1: STOCKHOLM-KRAKOW
Vid ankomst möts vi av vår lokalguide och 
åker till vårt hotell. Det serveras lunch på 
lokal restaurang i den gamla staden och 
vår lokala guide visar oss området runt det 
stora torget. Gemensam middag. (L, M)

DAG 2: KRAKOW MED WAWEL
Idag får vi uppleva Gamla Stan, en verklig se-
värdhet i sig. En guidad stadsrundtur till fots tar 
oss på upptäcktsfärd till den välkända Grodz-
kagatan och till hjärtat av Gamla Stan. Vi besö-
ker det gotiska slottet, varifrån polska kungar 
regerade, och katedralen på Wawelkullen. På 
Wawels slott ser vi Leonardo da Vincis målning 
”Damen med hermelinen”. På kvällen träffas vi 
på restaurang 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 staden 
på egen hand eller följa med på en frivillig 
utfärd till koncentrationslägret Auschwitz. 
Denna tur ger oss obarmhärtiga påminnel-

Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs världsarvslista, är av många betrak-
tad som Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som tagen ur en sago-
bok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om drakar. 
Kärleken till musik, poesi och teater har gjort Krakow till Polens kulturhuvudstad.

ser om förintelsen. Vi ser både Auschwitz 1 
och Birkenau. Eftermiddagen till eget förfo-
gande. Gemensam middag. (F, M)

DAG 4: KAZIMIERZ & JUDISK AFTON
Vi träffas på morgonen för en guidad rund-
tur i den judiska stadsdelen Kazimierz.  
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. Denna världsattraktion har 
funnits i över 700 år. Polska gruvarbetare 
har byggt en underjordisk värld med fan-
tastiska skulpturer, saltsjöar, ett gruvmu-
seum och en kyrka. Promenaden i gruvan 
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. (F, M)

DAG 5: HEMRESA
Strax efter frukost avgår bussen till flygplat-
sen för hemresa. (F)

Krakow - Polens vackraste stad

FAKTA
gruPP Pris fr 5 950 kr
oRD PRIS FR:  6 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESoR 2017: 10 SEP  & 10 DEC
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) & 2 middagar (M)
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 700 kr

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

FAKTA
ord Pris fr: 6 450 kr
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESoR 2017:  20 AUG & 5 DEC
i Priset ingår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Vilnius t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher (L) & 3 middagar (M)
• Utfärd Trakai slott
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök & entréer enligt program

tillägg
Enkelrum: 650 kr

DAG 1: STOCKHOLM-VILNIUS
Flyg till Vilnius från Arlanda. Vi hämtas med 
buss och åker mot centrala Vilnius och vårt 
hotell där vi checkar in. Efter en stunds vila 
gör vi en stadsrundtur i gamla stan innan 
vi äter en välkomstmiddag i tV-tornet. (M)

DAG 2: TRAKAI
Efter frukost är det dags för en utflykt till 
slottet trakai, som ligger knappt tre mil 
väster om Vilnius. Slottet började byggas 
under 1300-talet och användes då fram-
förallt som försvarsborg. Idag är trakai en 
av Litauens mest besökta och populära 
turistattraktioner. Vi äter lunch och får lite 
fri tid innan vi återvänder till Vilnius. (F, L)
Ikväll erbjuds en frivillig konsert på Litau-
ens nationalscen för opera och balett. 

DAG 3:  STORFURSTARNAS PALATS
Idag utforskar vi Storfurstarnas palats 
som vi hittar nedanför Gediminas torn. 
Palatset förstördes redan 1655 och åter-
uppbyggdes först år 2009, under den ny-
vunna självständigheten. Fri tid för egna 

strövtåg och lunch. På eftermiddagen ses 
vi och tar oss till floden neris där vi hittar 
Verkiai stadspark och palats. Gemensam 
middag. (F, M)

DAG 4: KGB-MUSEET
Skall du bara besöka ett museum i Vilnius 
bör du besöka Genocide Victims Museum 
eller, KGB museet, som det ofta kallas. 
Museet ligger i ett före detta KGB fäng-
else och öppnades år 1992. Det finns bara 
ett museum av detta slag och ett besök 
är väldigt spännande och intressant. Lite 
fri tid att smälta alla intryck innan vi äter 
en god avslutningsmiddag på restaurang 
Belmontas. (F, M)

DAG 5: GEDIMINAS TORN & HEMRESA
Efter frukost och utcheckning besöker 
vi Gediminas torn, ett naturligt utflykts-
mål om man är i Vilnius. En central plats 
med bra utsikt i alla väderstreck. Vi äter 
gemensam lunch och vi får lite fri tid för 
shopping innan vi reser med buss till flyg-
platsen där vårt plan hem väntar. (F, L)
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Vilnius - Nyhet
 - Nordens Prag

DAG 1: STOCKHOLM - ROM
Direktflyg till Rom. Vid ankomst möts vi av Le-
ena som tar oss med på en panoramatur i Rom 
som avslutas vid hotellet. Välkomstmiddag inkl 
vin/öl på lokal restaurang. (M)

DAG 2: STADSRUNDTUR ROM
Idag gör vi en stadsrundtur med svensktalande 
lokalguide där vi ser några av de största sevärd-
heterna och avslutar i Vatikanstaten med lunch. 
Vi börjar med Spanska trappan och promenerar 
tillsammans till Fontana Di trevi. I Vatikanstaten 
besöker vi Peterskyrkan. transfer tillbaka till ho-
tellet för de som vill. Eftermiddag och kväll egen 
tid för shopping och middag. (F, L)

DAG 3: ANTIKA ROM 
Det mesta av det man ser på Forum Romanum 
idag uppfördes under Julius Ceasars och Kejsar 
Augustus tid men de äldsta ruinerna på platsen 
är daterade så långt bak i tiden som till 500 f. 

Italiens huvudstad Rom har alltid fascinerat med sina många sevärdheter, gamla his-
toria och goda mat. Vi besöker också landet i landet, Vatikanstaten, med sin impone-
rande kyrka, världens största och mest påkostade tillika ett konstmuseeum.

Kr. De triumfbågar, kolonner och tempel som 
finns på platsen vittnar om vilket otroligt stort 
och viktigt centrum det en gång måste ha varit.  
Vår svensktalande lokalguide berättar om Roms 
storhetstid. Vi promenerar bort till Colosseum 
där vi fortsätter vår guidning inne i arenan. Ge-
mensam tvårätters lunch i närheten av Colosse-
um. transfer tillbaka till hotellet för de som vill.  
Fri tid under kvällen. (F, L)

DAG 4: SHOPPING & EATALY
Roms hetaste besöksmål är det gastronomis-
ka centret, Eataly. tillsammans med vår rese-
ledare gör vi som romarna och tar Metron till 
ostiens vilket endast är en kortrare resa från 
vårt hotell. Eataly är ett jättelikt mattempel 
med matbutiker och krogar i tre plan. Modell 
lyxigt varuhus och en dröm för alla vänner av 
italiensk mat. Flera klassiker, som mozzarella 
tillverkas inför öppen ridå. Lokalerna är ljusa, 
rymliga och trevliga och bygget i sig är in-

i Priset ingår - 5 gdr
• Flyg Arlanda-rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• Välkomstmiddag inkl dryck 
• 2 luncher
• Avslutningsmiddag inkl dryck 
• Stadsrundtur med buss 
• entré till Peterskyrkan
• entré till Colosseum
• Utfärd till eataly
• Svensktalande lokalguider

tillägg
Enkelrum

Rom  - den eviga staden

tressant, en före detta stationsbyggnad. Här 
njuter vi av stämningen, god mat och dryck 
samtidigt som vi kan göra bra inköp inför 
morgondagens hemresa. På kvällen möts 
vi för en gemensam avslutningsmiddag vid 
Piazza di Spagnaområdet. Buss tillbaka till 
hotellet efter middagen för de som vill, eller 
stanna kvar och promenera hem senare. (F, M)

dag 5: hemresa
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

vi har många uPPlägg med flyg världen Över
På följande sidor finns uppslag på resor för att inspirera er. Dessa har inga planerade avresor i dagsläget 
men ni kan komma med önskemål för del i resa eller en egen avresa. Vi har ett stort  utbud av resor  världen 
över allt från alla våra storstäder i Europa till Sydamerika och Mexiko. Genom vårt nätverks av samarbets-
partners och kunniga guider kan vi ta fram unika resor till gott som hela världen. Kontakta oss för förslag.
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DAG 1: AMSTERDAM
Flyg till Amsterdam på morgonen. På vä-
gen in till Amsterdam äter vi gemensam 
lunch på en trevlig restaurang.  Sedan gör 
vi en stadsrundtur med buss, där vi ser 
många av stadens sevärdheter och lär oss 
mer om Amsterdams historia och nutid. 
Sen eftermiddag checkar vi in på hotellet. 
Gemensam middag. (L, M)

DAG 2: KANALTUR & KEUKENHOF
På förmiddagen upplever vi den Hol-
ländska huvudstaden under en båttur på 
kanalerna , som till en del ersatt det tra-
ditionella gatunätet. Eftermiddagen till-
bringar vi i blomsterparken Keukenhof, 
som bjuder på en skönhetsupplevelse 
utan motstycke. I parken kan vi i lugn 
och ro beundra alla vackra blomsterar-
rangemang. På kvällen äter vi gemensam 
middag. (F, M)

Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten med växter i överflöd – tul-
paner, hyacinter och andra vårväxter. Vi ser den årliga blomsterparaden från Noord-
wijk till Haarlem, där miljontals blommor pryder de olika ekipagen. Den vackra par-
ken Keukenhof bjuder in till blomsterfest. Med oss på resan har vi  Jöran Nielsen 
som har haft många nöjda grupper  i Holland.

Amsterdam 

DAG 3: BLOMMORNAS DAG
Avresa 20/4 äger paraden rum: Då ser vi 
ett av vårens mest berömda evenemang, 
blomstertåget, en 40 km lång blomster-
fest. Miljontals blommor pryder de många 
ekipagen och vi får se de mest fantasifulla 
skapelser. Vi är tillbaka i Amsterdam vid 
lunchtid och har resten av dagen fritt att 
upptäcka staden på egen hand, kanske 
ett besök på Rijksmuseum eller Van Gogh 
museet kan vara intressant. Jöran arrang-
erar en frivillig middag för de som vill.  
Anmäl gärna intresse för detta i samband 
med bokning av resan. (F)

DAG 4: AMSTERDAM & HEMRESA
Vi samlas vid lunchtid och åker till gamla 
fiskebyn Volendam, beläget vid Marker-
meer. Här besöker vi en ostbonde, ser till-
verkning av holländska träskor och äter 
en tidig middag. Det kan också bli lite tid 
för att flanera i byn innan vi kör till flyg-
platsen för hemresan. Kvällsflyg. (F, M)

i Priset ingår: 
•  Flyg Arlanda-Amsterdam t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 3 nätter
•  Svensk reseledare
•  1 lunch och 3 middagar
•  Besök & inträden enligt program

mÖjliga tillägg: 
Enkelrum
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Slavonien - nyhet
 - magi & harmoni
Det bördiga Slavonien i nordöstra Kroatien, ligger mellan de stora floderna Donau, 
Drava och Sava. Hela Slavonien är en oändlig vy av vida slätter, ekskogar, pitto-
reska vingårdar och gamla vinkällare, barockpalats och kyrkor.

i Priset ingår - 5 dgr
•  Flyg Arlanda-Belgrad t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  4 luncher •  4 middagar
•  2 vinprovningar
•  Svensktalande reseledare
•  Alla besök enligt program

tillägg
Enkelrum

DAG 1: ARLANDA - ILOK 
Flyg till Belgrad, där vi möts av vår rese-
ledare. Vi beger oss direkt till vackra Sla-
vonien, ett bördigt landskap med lång 
historia. I den gamla staden Ilok ska vi bo 
fyra nätter och utforska omgivningarna. 
Lätt lunch innan vi börjar med en stads-
rundtur och besöker en vinkällare med 
gamla anor för vinprovning. Dagen avslu-
tas med välkomstmiddag. (L, M)

DAG 2: UTFÄRD DARDA, OSIJEK 
Vi besöker en av de största vingårdarna i 
den här delen av Europa och smakar på 
de omtyckta Beljevinerna. På en tradi-
tionell Slavonisk gård äter vi lunch gjord 
på gårdens råvaror. Vidare till osijek, den 
största staden i Slavonien.  Här tar vi del 
av Citadellets historia från 1700-talet och 
ser några av de finaste barockbyggnader-
na i Kroatien. Egen tid innan middagen 
serveras till kvällen. (F, L, M) 

DAG 3: UTFÄRD VINKOVCI & DAKOVO 
I Đakovo besöker vi den vackraste kate-
dralen i Kroatien samt det statliga stute-
riet för Lipizzanerhästar. Efter stuteriet 
äter vi lunch i Đakovo och fortsatter till 
Vinkovci, en av de äldsta bosättningarna 
i hela Europa. Här finns också ett museum 
med oRIon - den äldsta indoeuropeiska 

kalendern. Middag och övernattning på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 4: VUKOVAR
till Vukovar, en av de städer som drabba-
des hårdast av kriget på 1990-talet. Vi be-
söker museer och minnesmonument och 
hör hur människor upplevde kriget. Där-
efter väntar en båttur på Donau. I deltat 
finns många fågelarter. Vi smakar förstås 
också någon av de många goda fiskrät-
terna. Middag på hotellet.  (F, L, M)

DAG 5: ILOK - BELGRAD
Vi lämnar Ilok och åker tillbaka till Belgrad. 
Efter en kortare stadsrundtur med buss 
finnns tid för shopping och lunch innan vi 
åker till flygplatsen för hemresa. (F)

Osijek

Flyg 3-5 dagar

FAKTA
CA PRIS: 6 950 KR
RESLÄnGD: 4 DAGAR
i Priset ingår:
• Flyg Arlanda–Berlin t/r
• Transfer Berlins flygplats-hotell t/r
• Bussresor enligt program
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 middagar
• Svensktalande reseledare 
• Besök enligt program

tillägg: Enkelrum ca 1 050 kr

Det rika historiska arvet gör Berlin till en kulturstad fylld av kontraster. Stadens 
omvälvande historia har påverkat stadsbilden, befolkningen och kulturlivet under 
hela 1900-talet. Vår ciceron, Annika Bless, tyska född i Västberlin, lärde sig svenska 
under sina somrar i Sverige.

Annika Bless

Historiska Berlin

DAG 1:  BERLIN
Direktflyg till Berlin från Arlanda. Vi häm-
tas med buss och guide och åker till vårt 
centralt belägna hotell och checkar in. 

DAG 2 : MUREN & VÄSTRA BERLIN
Under förmiddagens rundtur får vi veta 
mycket om Berlinmuren, f.d. gränsöver-
gången Checkpoint Charlie och hur livet 
var i en delad stad, varför muren byggdes 
och varför den föll. Vi ser Berlins nya cen-
trum med sina glaspalats och kontors-
höghus vid Potsdamer Platz, som var Eu-
ropas största byggarbetsplats i många år 
och färdas utmed shoppinggatan Kurfür-
stendamm. Resten av dagen fri för egna 
aktiviteter. Middag på kvällen. (F, M)

DAG 3: MUSEIÖN  & ÖSTRA BERLIN
Under en intressant stadsrundtur med 
buss och lokalguide får vi lära känna 
Berlins historiska centrum. Vi färdas ut-
med paradgatan Unter den Linden med 

sina praktfulla byggnader - stadsoperan, 
Humboldt universitetet och Domkyrkan. 
Vi ser naturligtvis världsberömda Bran-
denburger tor, regeringskvarteren med 
Riksdagshuset och Berlins vackraste torg 
- Gendarmenmarkt. turen avslutas med 
ett besök pá museiön - Museumsinsel, 
tillsammans besöker vi ett av Berlins 
mest kända museum - Egyptiska museet. 
ni har eftermiddagen ledig för shopping 
och middag på egen hand. (F)

DAG 4: SLOTTSSTADEN POTSDAM
Vi har förmiddagen ledig att utforska 
Berlin på egen hand. Potsdam är berömd 
för sina slott och parker. Här färdas vi över 
”Glienicker Brücke” bron, känd för spio-
nutbytet mellan öst och väst under kalla 
kriget. Besök till den vackra slottsparken 
Sanssouci & Potsdams  centrum.Vi äter en 
gemensam avslutningsmåltid. turen av-
slutas direkt vid flygplatsen. (F, M)
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Flyg 3-5 dagar

Riga  - Baltikums pärla

Riga en multikulturell stad med ett rikt kulturarv. Stadens besökare kan glädjas 
åt mångsidig arkitektur, särskilt jugendstilbyggnaderna och den gamla stadskär-
nan. Arkitekturen speglar stadens historia från dess grundande 1201 till nutid och 
staden är med på UNESCO:s världsarvslista.

DAG 1: RIGA & OPERA
Flyg direkt till Riga. Väl framme möter vår 
guide oss på flygplatsen och tar oss på en 
rundtur med buss så vi lär känna staden. 
Vi checkar in på vårt hotell. Middag på 
lokal restaurang innan kvällens föreställ-
ning, (opera dag ett är ett tillval). (M)

DAG 2: RIGA & OPERA
På morgonen gör vi en stadsrundtur till 
fots med vår lokalguide, nu får vi se den 
vackra parken, delar av ringmuren och 
den gamla stadskärnan med sina vackra 
kyrkor och gränder.  Rundturen avslutas 
vid Rigas Domkyrka för en orgelkonsert 
på ca 20 minuter. orgeln är ett mästerverk 
från 1880-talet och en av Europas största 

orglar med 6718 pipor. Egen tid att 
uforska Riga. På eftermiddagen samlas 
vi för middag på lokal restaurang innan 
kvällens föreställning. (F, M)

DAG 3: RUNDALE SLOTT 
Vi lämnar Riga och åker mot slottet Run-
dale. Slottet med omgivningar är ett av 
de förnämsta arkitektoniska minnesmär-
kena i barock- och rokokostil i Lettland. 
Slottet byggdes 1736-1740 och är ritat 
av Rysslands berömda hovarkitekt, Fran-
cesco Bartolomeo Rastrelli, som även led-
de byggarbetena. Vi äter en gemensam 
lunch på lokal restaurang. Sen eftermid-
dag till flygplatsen för hemresa. (F, L)

i Priset ingår - 3 dgr
• Flyg Arlanda-riga t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 måltider varav en med underhållning
• Biljetter till en opera
• rundtur med buss och till fots i riga
• Utfärd till rundale
• Orgelkonsert
• Visning av operahuset
• Besök enligt program
• Svensk operakunnig reseledare 

tillägg
Enkelrum
En extra opera

Bratislava & Wien
 - med möjlighet till operabesök 

DAG 1: BRATISLAVA
Flyg till Wien där vår lokala svensktalande 
guide Denisa möter oss. På vägen mot 
Bratislava får vi en paketlunch på bus-
sen. Väl framme väntar en guidad tur med 
buss av Bratislava, både den nyare stads-
delen Eurovea och ett stopp vid stadens 
ståtliga slott. Därefter checkar vi in på vårt 
centrala hotell, Park Inn Danube. till kväl-
len går vi ut och äter en gemensam väl-
komstmiddag på lokal restaurang. (L, M)

DAG 2: BRATISLAVA (OPERA)
En gång hette Bratislava Pressburg och var 
huvudstad i kungariket Ungern. Läget invid 
Donau och i hjärtat av Europa gav alla förut-
sättningar att bli en mötesplats för olika kul-
turer. Idag erbjuder staden ett rikt kulturliv. 
Under vår stadsrundtur till  fots i den gamla 
stadsdelen beöker vi den gotiska 1300-tals 
domen St Martin, där många monarker bli-
vit krönta under den Habsburgiska tiden, 
samt det rosa Primate Palats, ärkebiskopar-
nas palats. Egen tid för lunch och att utfor-
ska staden. Vi träffas åter sen eftermiddag 

för middag på lokal restaurang.  (F, M)

DAG 3: VINDISTRIKTET
Egen förmiddag att ytterligare upptäcka 
stadens mysiga gator och torg. På efter-
middagen reser vI längs den s.k. vinvä-
gen genom de lägre karpaterna, en re-
gion som har varit känd för sitt vin sedan 
romartiden. Här väntar vinprovning och 
tidig middag bestående av främst tradi-
tionell slovakisk husmanskost med till-
hörande viner. Åter till Bratislava. (F, M)

DAG 4: WIEN & HEMRESA
En heldag i Wien där vi med lokalguide 
gör en rundtur i den stora kulturstaden. 
Vi tar oss runt både med buss och till fots 
i staden med sina vackra byggnader och 
palats. Vi besöker habsburgarnas vackra 
sommarresidens Schönbrunn för en 
guidad visning. Ett besök till en av stadens 
omtyckta caféer för en kaffe innan vi ser 
staden till fots. Vår dag i Wien avslutas med 
tidig middag i Grinzing. Här serveras en  
traditionell måltid ”Heurigen Abend”. Sen 
avresa från Wien till Arlanda. (F, M) 

En resa fylld med kultur till två av Donaus vackra städer. Bratislava med sina vackra 
slott och pittoreska gamla stad och imponerande Wien som inspirerat genier som Mo-
zart och Haydn.

i Priset ingår - 4 dgr
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 1 lättare lunch & en kaffe med bröd
• 4 middagar (en med vinprovning)
• Svensktalande lokalguide & reseledare
• Besök och utfärder enligt program

tillägg
Enkelrum
opera eller balett beroende på utbud
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dag 1: lissaBon-oBidos
Direktflyg till Lissabon med måltid om-
bord. Vi möts av Isabel som tar oss direkt 
till medeltidsstaden obidos. Incheckning 
och middag på hotellet inkl vin/öl. (M)

dag 2: oBidos-curia
Högt uppe på en kulle finns en fullstän-
digt bevarad ringmur med tinnar, torn och 
kraftiga bastioner som talar om att obi-
dos redan på morernas tid (runt 700-ta-
let) var en viktig strategisk plats. Staden 
omges av en otrolig blomsterprakt med 
sina färggranna Bougavillas och rosor. 
obidos är också känt för sin körsbärslikör 
som redan på medeltiden tillverkades på 
samma sätt som idag. Vi får självklart ett 
smakprov. Vidare mot Alcobaça. Här ser vi 
Santa Mariaklostret där bara köket är en 
stor sevärdhet med hela 18 meter i tak. 
Klosterkyrkan som är Portugals största, 
äger två magnifika sarkofager. I den ena 
vilar kung Pedro I och i den andra Inês de 
Castro, den hovdam som Pedro under sin 
kronprinstid blivit djupt förälskad i och i 
hemlighet äktat (Portugals Romeo och 
Julia). Gemensam lunch bestående av or-
tens specialitet, ”Frango na Pucara”, maj-
skyckling tillagad i lerkruka. Färden går 
vidare mot Curia där vi checkar in på ett 
modernt SPAhotell med charmig atmos-
fär.  Middag på hotellet. (F, L, M)

dag 3: coimBra & vinhuset aliança
Först besöker vi universitetsstaden Coim-
bra med det makalösa universitetsbiblio-
teket, byggt i början av 1700-talet. Vi fort-
sätter med ett besök i  det gamla klostret 
som grundades år 1283. Lunch i Coimbra. 
I Sangalhos besöker vinhuset Caves Ali-
ança, känt för sina goda mouserande vi-
ner, portugisisk brandy men också goda 
bordsviner. Caves Aliança är ett unikt vin-
hus då en av de nya ägarna, miljonären 
Joe Berardo, är mycket konstintresserad 
och har placerat vackra konstverk  i vinhu-
set. Han kallar det själv för Aliança Under-
ground Museum. Rundturen här avslutas 
med mouserande vin. tillbaka till Curia. 
Middag på hotellet. (F, L, M)

Följ med på en exklusiv resa till norra Portugal tillsammans med Isabel Höckert. 
Isabel har handplockat det bästa åt oss vad gäller boende, mat, dryck och vinprov-
ningar, under en fantastisk resa längs med Portugals västkust. 

i Priset ingår - 6 dgr
•  Flyg Portugal t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  4 luncher •  4 middagar
•  3 vinprovningar
•  Besök & inträden enligt program
•  reseledare Isabel Höckert

tillägg
Enkelrum

Norra Portugal
 - till Porto med båttur på Douro

dag 4:  curia-Porto
Sedan romartiden har Porto varit en 
mycket viktig handelsstad. Douroflo-
den flyter mellan Porto och Gaia, staden 
där alla portvinshus ligger och städerna 
binds samman av flera magnifika broar.  
Vid ankomst checkar vi in på vårt hotell, 
centralt beläget i staden. Under förmid-
dagens stadsrundtur kommer vi bl. a. att 
besöka Portos katedral och Palácio da 
Bolsa, börshuset, som uppfördes i mitten 
av 1800-talet. Lunch äter vi precis invid 
floden, i Ribeirinha, Portos gamla stad 
vid hamnen. Efter lunch går vi ombord 
på en utflyktsbåt för att göra en kryssning 
på floden Douro. turen går under Portos 
sex broar. Dagen avslutas med ett guidat 
besök av taylors, ett av de äldsta portvins-
husen i Portugal, där vi får delta i en unik 
portvinsprovning. Fri tid i Porto under 
kvällen. (F, L)

dag 5: grÖna kusten 
till Costa, mot Braga, en mycket gammal 
stad, som under medeltiden fram till nutid 
varit en av de viktigaste religiösa städerna 
med den äldsta katedralen i Portugal, 
där landets första kung vilar.  Kaffepaus 
i Bom Jesus de Braga vid den berömda 
pilgrimstrappan med vacker utsikt mot 
Braga. Runt Braga finns ruiner efter den 
keltiska folkvandringen cirka 1.100 f. Kr.  
Detta arv präglar mycket av musiken med 
säckpipor och utseendet på människorna 
i norra Portugal som är ljusare och ofta 
har blå ögon. Vi Kommer till Guimarães, 
Portugals ”vagga”. Här föddes Portugals 
förste kung Dom Afonso Henriques. Inte 
så lång från Guimarães finns Herresätet 
Casa Sezim från 1370talet, och här, hos 
en adelsfamilj, ska vi äta vår lunch hos 
den nuvarande greven som har utmärkta 
vinhos verdes. Självklart kommer vi även 
att prova herresätets egenproducerade 
vinho verde. Efter lunch promenerar vi i 
de vackra trädgårdarna och runt på vin-
gården. tillbaka till Porto för avskedsmid-
dag invid Dourofloden inkl vin/öl. (F, L, M)

dag 6: Porto-stockholm
Direktflyg hem med måltid ombord. (F)

 Caves Aliança

Curia Palace

Flyg 6 - 8 dagar
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Norra Irland 8 dgr

Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga män-
niskor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva två 
länder på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast. Dublin, repu-
bliken Eires huvudstad, en livlig och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv. Bel-
fast, en nyuppväckt stad med dramatisk historia.  Vi besöker även Derry och Galway 
och färdas genom den vilda trakten kring Connemara. 

DAG 1: STOCKHOLM - BELFAST
Morgonflyg till Dublin. Här möter vår re-
seledare oss på flygplatsen för vidare färd 
norrut längs Boyne Valley, utan tvekan 
den mest historiska regionen på hela ön. 
Vi stannar för lunch på vägen. Framme i 
Belfast checkar vi in på vårt centralt be-
lägna hotell och äter en god middag på 
lokal restaurang och besöker den beröm-
da puben the Crown Liquor Salon för en 
pint eller två. (L, M)

DAG 2: BELFAST
På förmiddagen upplever vi det pånytt-
födda Belfast under en stadsrundtur och 
får höra om stadens dramatiska historia. 
Efter lunch besöks titanic Experience som 
speglar fartyget, varvet och den tidens 
Belfast. Därefter åker vi norrut längs kus-
ten till Carnlough där vi checkar in på vårt  
hotell och äter middag. (F, L, M)

DAG 3: LONDONDERRY
Vi följer havet längs den vackra Antrim 
kusten. På Bushmills whiskeydestilleri får 
vi veta mer om whisky under en rundtur. 
Efteråt äter vi en god lunch i byn. naturfe-
nomenet ”Giant’s Causeway” är vårt nästa 
besök, en imponerande basaltklippfor-
mation invid havet. Vi fortsätter till Lon-
donderry, den sista muromgärdade sta-
den att byggas på Irland, för en rundtur. 
Logi och middag. (F, L, M)

DAG 4: DERRY - WESTPORT 
På morgonen beger vi oss ut till de höga, 
vindpinade klipporna Slieve League vid 
Donegal. I Killybegs landas fisk, bl.a. de 
krabbor vi får till Sverige. Vi åker vidare 
söderut genom Sligo regionen, med be-
sök vid poeten W B Yeats grav i Drumcliff. 
Westport, ett mecka för den traditionella 
folkmusiken blir vårt nästa stopp för över-
nattning och middag. (F, L, M)

DAG 5: CONNEMARA - GALWAY
Karga hedar, torvmossar, porlande bäck-
ar, stengärdsgårdar, långa sand- & korall-
stränder och betande ponnys präglar det 
öde landskapet på Connemarahalvön. 
Det är en del av ”Gaeltacht” där många 
fortfarande talar gaeliska. Via Killary Har-
bour, Irlands enda fjord, når vi Clifden, 
känt för sina fisk- och skaldjursrestau-
ranger. Gemensam lunch. Vi följer Galway 
Bay till staden Galway. På kvällen traditio-
nell föreställning med irländsk folkmusik, 
show och middag. (F, L, M) 

DAG 6: GALWAY - DUBLIN
Förmiddagen ledig för egna aktiviteter 
och lunch. Sedan korsar vi denna gröna ö 
och ser de stora torvmossar som ger 25 % 
av landets energi. Sen eftermiddag anlän-
der vi Dublin och checkar in. Kvällen har 
ni på egen hand . (F)  

DAG 7: DUBLIN
Under vår panoramatur ser vi både den 
norra och södra sidan av floden Liffey.  På 
den norra sidan finns imponerande mo-
nument och byggnader samt bl a Phoenix 
park och paradgatan o´Connell street. På 
den södra sidan ser vi platser som Grafton 
street, trinity College, parken St Stephens 
Green och vi besöker St Patrick´s katedra-
len. Idag besöker vi även Guinness för en 
rundtur och smakprov av den goda ölen. 
Resten av eftermiddagen är fri för egna 
upptäckter. till exempel att besöka trinity 
College och se det äldsta biblioteket på 
Irland samt Book of Kells. Som en trevlig 
avslutning på resan äter vi en gemensam 
traditionell irländsk pubmiddag. (F, M)

DAG 8: DUBLIN - STOCKHOLM
Vårt minnesvärda besök i Irland är över 
och vi flyger åter till Stockholm. (F)

FAKTA
ca gruPP Pris: 13 950 kr 
ca ord Pris:   14 450 kr
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i Priset ingår: 
• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Belfast, Carnlough, Derry, Westport &
Galway 1 natt, Dublin 2 nätter.
• 5 luncher
• 5 trerättersmiddagar
• Traditionell irländsk show m middag
• rundtur: Belfast, Derry, Dublin
• 1 Whiskeydestilleri med provning
• Guinness med provsmakning
• Svensktalande reseledare
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

mÖjliga tillägg: 
Enkelrum: ca 2100 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Jöran Nielsen 

Flyg 6 - 8 dagar
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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 oför-
glömligt möte med Helena, renskötare och same. Jokkmokks marknad är en av 
Sveriges äldsta marknadsplatser, med traditioner sedan medeltiden och Jokk-
mokks vintermarknad är en obruten tradition sedan 400 år. 

Jokkmokks vintermarknad
- med besök på Ice Hotel och Helena Läntas sameviste

FAKTA

CA PRIS:  9 950 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  2-4 & 3-5 FEB 2017
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
•  Alla besök enligt program
•  Guidning på Ice hotel, Jokkmokks 
tenn och Ajtte- Fjäll och samemuseum

(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Enkelrum:  ca 1 000 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

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 lokalgui-
de. nu mot Jokkmokk. Väl framme besöker  
vi vintermarknaden, här finns mängder 
av varor till försäljning såsom vacker sam-
eslöjd i silver och tenn, renhorn och skinn,  
och godsaker som renkorv. På talvatissjön 
samlas olika vinteraktiviteter. Fri tid på 
marknaden för att äta lunch. Incheckning 
och gemensam middag. (M)

DAG 2:  JUKKASJÄRVI OCH ICE HOTEL
Varje vinter samlas konstnärer från hela 
världen i den lilla byn Jukkasjärvi,200 km 
norr om Polcirkeln, för att bygga konstpro-
jektet som blivit känt som ICEHotEL. Varje 
år återuppstår ett unikt hotell, med ny in-
teriör och komplett med individuellt de-
signade 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 skulpterad av Bror 
Hjorth. när vi kommit tillbaka till Jokk-
mokk njuter vi av middag med underhåll-
ning. (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 same-
museum, ett mycket uppskattat museum 
som ger oss nya insikter. Vidare till Helena 
Läntas same- viste och hennes renar. Hen-
nes familj har en lång traditions som ren-
skötare. 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. Vi stan-
nar på lanthandeln och bjuds på kaffe och 
bulle. Här finns möjlighet att köpa lokala 
godsaker som hembakat bröd och renkött. 
Bussen stannar till vid den omtalade Stor-
forsen innan färden går vidare till Gammel-
stad kyrby där en tidig middag serveras på 
Kaptensgården. Åter Stockholm på kväl-
len. (F, L, M)
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Opera på Skäret
 - musik- och kulturresa med Teddy Lundberg

FAKTA

PRIS:  3 890 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA 2017:  19 AUG
i Priset ingår
• reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• Introduktion till operan m champagne
• Konsertbiljett Opera på Skäret kat. A 
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 750 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll

I år ges Puccinis  ”Madama Butterfly”, från 1904,  på Skäret, i det gamla sågverket 
med den förnämliga akustiken. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, 
någon kilometer utanför Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. Den-
na sommar kan vi hänföras när Puccinis glödande kärleksduetter  klingar ut över 
Ljusnarens spegelblanka vatten, mitt i Bergslagens milsvida skogar. Passion, kär-
lek, vårdnadstvist och kulturkrockar bäddar för rysningar av välbehag och kanske 
en  liten tår i ögonvrån innan dramat får sitt slut. 

DAG 1: OPERA PÅ SKÄRET
Vi välkomnas ombord på vår buss som 
avgår från Cityterminalen i Stockholm. 
På vägen mot Bergslagen blir det lunch 
på Westerqvarn Café och Restaurang. I 
den före detta kvarnen serveras lunchen 
i gemytlig miljö. nästa stopp blir Ljus-
narsbergs berömda träkyrka från 1635 i 
Kopparberg. Vi njuter av den unika kyr-
komiljön och de vackra omgivningarna. 
Kaffe och hembakat finns för den som så 
önskar i Församlingsgården. nu är vi inte 
långt ifrån resans höjdpunkt: Sågverket 
på Skäret och föreställningen av Puccinis 
intensiva kärleksdrama: ”Madama Butter-
fly”.  Föreställningen börjar kl. 16.00 och 
varar i tre timmar med paus mellan akter-
na. Uppfyllda av Puccinis berusande mu-
sik och den sammetsmjuka augustikväl-
len åker vi mot Hellefors Herrgård för att 
avnjuta en sen, tvårätters, middag i de 
vackra salongerna.  Kanske teddy bjuder 
på en liten aftonserenad innan kvällen 
är slut. Hellefors är en genuin bruksmiljö 
med anor från 1700-talet. Vi bor i Herrgår-
dens flygelbyggnader där varje rum har 
sin egen charm. (F,L,M)

DAG 2: GRYTHYTTAN & MÅLTIDENS HUS
Efter frukost finns det tid för en förmid-
dagspromenad runt Herrgården och 
parken, i den lilla sömniga bruksorten. 
Eller gå på upptäcktsfärd i den pampiga 
huvudbyggnaden. Skrid uppför den stora 
paradtrappan till övervåningen och låt 
dig förföras av Johan Sparthons vägg- 
och takmålningar från fornstora dagar. 
Dagens huvudattraktion är Grythyttan, en 
annan välbevarad bruksmiljö, endast ca. 
15 minuters bussresa. tack vare Carl-Jan 
Grankvists mångåriga pionjärarbete med 
Värdshus, Hotell och Restauranghögskola 
är Grythyttan numera världsberömt. 
Vi gör ett besök på Måltidens Hus där 
vi får en guidad visning. Huset är en le-
vande mötesplats för råvaruproducenter, 
näringsexperter, smakforskare, mat/vin 
journalister och krögare från den stora 
vida världen. Lunchen serveras förstås 
på Grythyttans Gästgifveri, där allting en 
gång började. Efter ett par intensiva da-
gar fyllda med musik, mat, umgänge och 
avkoppling räknar vi med att vara åter i 
Stockholm ca. 18.30.

teddy lundberg
Född i Eskilstuna, bor nu på Söder i Stockholm. teddy har många strängar på sin lyra, är 
bl a sångare, skådespelare och kock. Det är dock musiken som är hans signum och opera 
ligger honom varmast om hjärtat. 

madama Butterfly
Puccini är på sitt allra mest inspirerade humör när han skildrar motsättningen mellan 
öst- och västvärlden, mellan det orientaliska och det amerikanska. operan blev redan 
från start oerhört populär och tillhör numera standardrepertoiren på operahus över 
hela världen.

Teddy Lundberg
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Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och Köpenhamn. Vår re-
seledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmedlar 
regionens intressanta historia och betydelse.

Öresund, Hven & Köpenhamn
 - med Skåne- och Danmarkskännaren Jöran Nielsen

DAG 1: LANDSKRONA
Resan går genom ett vackert svenskt 
landskap till det gemytliga Skåne. På vä-
gen stannar vi för lunch. Jöran ansluter i 
Hässleholm och vi får en kortare rundtur 
i det idylliska fiskeläget Borstahusen och i 
Landskrona med slott och vackra trädgår-
dar samt Sveriges äldsta koloniträdgår-
dar. Jöran berättar om ”landets krone” en 
gång tänkt som Kalmarunionens huvud-
stad och vårt försvarsfäste mot Danmark. 
till kvällen äter vi middag tillsammans på 
hotellet. (L, M)

DAG 2: HVEN
Idag ska vi upptäcka Hven. Hur ska öns 
namn stavas egentligen? Idag kan du 
fråga öns befolkning. Vi promenerar från 
hotellet den korta biten till Ven-trafikens 
färja och efter 30 minuters överfart an-
görs Bäckvikens hamn. Redan nu ser vi de 
berömda och omsjungna ”backafallen” 
i Gabriel Jönssons ”Vid Vakten” och de 
1500 gula cyklar som finns till uthyrning. 
Jöran visar oss runt på denna före detta 
danska ö i Öresund, Ven blev svenskt 
1660. Vi får veta mer om ön och dess his-
toria och gör en rundtur med traktorsläp 
som tar oss tvärs över ön till Kyrkbacken 
och St Ibbs medeltida kyrka med hän-
förande utsikt över till Danmark. Vi ser 
tycho Brahe minnena och får höra om 
astronomen, astrologen och multiveten-
skapsmannen som levde här på 1500-ta-
let. Det tillverkas whisky på Ven och Jöran 
berättar om detta under dagen. Innan vi 
lämnar ön äter vi lunch tillsammans. Fär-
jan tar oss sedan tillbaka till Landskrona 
och vi äter gemensam middag på vårt 
hotell. Efter maten kanske en stärkande 
kvällspromenad längs ”linjen”, precis som 
Selma Lagerlöf, som bodde i Landskrona 
under 13 år. (F, L, M)

DAG 3:  KÖPENHAMN
Vi tar färjan från Helsingborg till Helsingör 
för ett besök på det berömda konstmuse-
et Louisiana, vackert beläget vid Öresund. 
Vi fortsätter längs kusten, på den ”danska 
rivieran” Strandvejen, till Köpenhamn där 
vi börjar med att äta lunch. Därefter en 
rundtur med bussen så att vi får se mer av 
staden. Efteråt blir det lite fri tid, kanske 
till shopping på europas längsta gågata 
Ströget, besök på tivoli, Domkyrkan eller 
Glypoteket, innan vi återsamlas för mid-
dag på en av Köpenhamns trevliga res-
tauranger. Sedan är det dags för hemfärd 
över den vackra Öresundsbron. (F, L, M)

DAG 4: LANDSKRONA, SOFIERO
Förmiddagen ägnas åt det vackert be-
lägna Landskrona med dess parker och 
koloniområden runt Citadellet. Dessa är 
Sveriges äldsta och här frodas snickar-
glädje och blomsterfröjd. Bland stadens 
kändisar kan nämnas Siw Malmqvist, 
Bengt Frithiofsson och Jesper Aspegren. 
Den som vill kan följa med Jöran på en 
promenad i innerstaden och koloniom-
rådet runt Citadellet eller passa på att 
shoppa lite. Utanför Landskrona stannar 
vi senare för ett besök på laxrökeriet, som 
tre gånger levererat lax till nobelfesten 
samt fått flera utmärkelser för sina fina 
produkter. Här kan du handla med dig 
dagens lunch om du vill eller handla med 
dig hem. Därefter kör vi gamla vägen till 
Helsingborg med stopp vid Glumslövs 
backar varifrån vi kan njuta av den vackra 
utsikten över Öresund mot Ven och Dan-
mark. Vi besöker Sofiero Slott innan vi 
åker mot Stockholm. Sofiero uppfördes 
under 1800-talet åt oscar den II:s gemål 
Sofia. när deras sonson Gustav Adolf gifte 
sig fick han slottet i bröllopsgåva. Här av-
njuter vi även den picknick-lunch vi köpt 
i Landskrona. Dags att ta farväl av vår 
skånepåg, Jöran, för vidare färd mot den 
kungliga huvudstaden. Under hemresan 
stannar vi för att fika eller äta lite. Åter i 
Stockholm under kvällen. ”Att resa är att 
leva” vilket vi kan instämma i. (F)

Jöran Nielsen

Köpenhamn

Öresund

FAKTA
gruPP Pris: 6 150 kr
RESLÄnGD:  4 DAGAR
AVRESA:  15 JUn 2017
i Priset ingår
•  Reseledare Jöran nielsen (ansluter i Skåne)
•  Buss Stockholm t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L)
•  3 middagar (M)
•  Utflykt till Hven
•  Stadsrundtur Köpenhamn
•  Besök Louisiana
•  entré Sofiero
•  Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 600 kr

Preliminära Busstider
15/6 avgång: Cityterminalen 07.15
18/9 ankomst: Cityterminalen 21.00
All upphämtning utgår från CT tillsvidare. Tid 
och plats för hämtning i Botkyrka bekräftas i 
avresemeddelandet 2 veckor före avresa.

vårt hotell
Hotell Öresund
www.hoteloresund.se

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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dag 1: lerin & oPerafÖresetällning
Vårt första stopp på resan är ett kaffestopp i trakterna av Arboga. En god lunch är be-
ställd på Lekhyttans restaurang. Därefter går färden direkt till Karlstad. Under ett par tim-
mar låter vi oss förföras och förundras av Lars Lerins fantastiska akvarellkonst med mo-
tiv från världens alla hörn.  Sandgrund, den legendariska gamla dansrestaurangen från 
1960-talet, inrymmer sedan några år Lars Lerins omtalade muséum. Vi får en introduk-
tion till konsten, tekniken och Lars inspirationskällor av husets guider. Vidare till Karstad 
och Clarion Hotel Plaza. Incheckning och en stödmåltid innan vi beger oss mot resans 
höjdpunkt, föreställningen på Wermlandsoperan. Efter operan, tillbaka till hotellet för en 
nyårssupé på kocken Marcus Samuelssons superpopulära restaurang, Kitchen and table, 
där vi skålar in det nya året tillsammans. (L, M)

Följ med ReseSkaparna till Värmland och se en föreställning på Wermlandso-
peran. Andra höjdpunkter på resan är Lars Lerins Sandgrund och nyårsmid-
dag på kocken Marcus Samuelssons restaurang, Kitchen and Table. Som re-
seledare har vi Erik Sunnerstam, en glad frilansflöjtist med operabakgrund. 
Han har jobbat på Folkoperan i 28 år och gjort över 30 operaproduktioner 
och kan sin opera.

Erik Sunnerstam

dag 2: strandgården & hemresa
Efter sovmorgon och frukost påbörjar vi vår resa hemåt. Stopp för lunch på Strand-
gårdens värdshus i Kristinehamn, vid Vänerns strand. Vi är åter i Stockholm på kvällen 
under nyårsdagen. (F, L)

FAKTA
gruPP Pris   3 950 kr
oRD PRIS:  4 250 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA:  31 DEC 2017
i Priset ingår
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L) •  Nyårssupé (M)
•  1 förmiddagskaffe
•  Besök på Lars Lerins Sandgrund
•  Konsertbiljett på Wermlandsoperan
•  reseledare  erik Sunnerstam

tillägg:  Enkelrum: 250 kr

Nyår i Karlstad
- med konstbesök hos Lars Lerin och föreställning på Wermlandsoperan

FAKTA
PRIS:  5 250 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  15 JULI 2017

i Priset ingår
• Bussresa
• Del i dubbelrum
• två luncher
• två middagar
• Festivalbiljett taubespelen
• Lokalguide halvdag (dag 2)
• Båttur
• Reseledare
• Underhållning
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Enkelrum  400 kr

Bohuslän och Taubespelen 
- Med båttur i vackra bohusskärgården

Monika Lilja

Som blågrå dyning bohusbergen rullar i ödsligt majestät vid havets rand
men mellan dessa kala urtidskullar är bördig jord och gammalt bondeland. 
Njut av den vackra naturen, havet, öarna och visorna skrivna av Evert Taube 
och framförda av Sven-Bertil Taube, Ola Salo och många andra artister. Kon-
ferencier är den slagfärdige och underhållande Tobias Persson känd från Ö&B-
reklamen. Monika Lilja är reseledare och med dragspel och gitarr ser hon till att 
det blir mycket musik och allsång. Monika har spelat in två Evert Taubeskivor 
och blev stipendiat hos Astri och Evert Taubes vänner. Vi bor på Bohusgården i 
Uddevalla med Spa och egen bassäng.

dag 1: stockholm - uddevalla
Första stoppet blir i Arboga där vi stan-
nar för frivillig förmiddagskaffe. Lunch 
äter vi sedan på restaurang norrkvarn 
vid Göta kanal. På kvällen äter vi en god 
tvårätters middag på vårt hotell med ut-
sikt över Skeppsviken och Gustavsberg.
(L, M)
dag 2. orust, taubspelen och båttur
Vår bohusguide Håkan Carlén möter 
upp vid hotellet och tar med oss på en 
mycket intressant och upplysande guid-
ning i den gamla kungliga kurorten och 
sedermera internatskola Gustavsberg. Vi 
stannar till vid en mysig restaurang och 
får oss något till livs innan vi åker till tau-
bespelen i Göksäter. Efter taubespelen 
blir det båtfärd från Henån till Uddevalla 
där vi njuter av en välsmakande fisksoppa 

och där det blir fortsatt sång och musik.
(F, M)
dag  3: trollhättan, kinnekulle 
och olshammar
På hemfärden stannar vi vid trollhät-
tans slussområde och om vi har tur kan 
vi bevittna en slussning. Bussen tar med 
oss uppför den grönskande Kinnekulle 
till Husaby kyrka, där olof Skötkonung 
blev döpt i den närbelägna källan. Han 
införde kristendomen i Sverige. I kyrkan 
får vi en guidning och i hembygdsgården 
kan man köpa gott kaffe och smörgås och 
även få veta en hel del om bygden och 
stället, som en gång var skola. Vid Vättern 
på väg mot Stockholm på den idylliska 
olshammars gård där Verner von Hei-
denstam föddes och växte upp. Lunch.
(F, L)
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DAG 1: KARLSTAD, SANDGRUND & LERIN
Vår resa startar medan vintermörkrets sammet ännu omsluter vår stad.  när dagen 
och våra resekamrater har vaknat  intar vi förmiddagskaffe i trakterna av Arboga. Vi 
äter lunch på Strandgårdens värdshus i Kristinehamn, vid Vänerns strand. Därefter går 
färden direkt till Karlstad. Under ett par timmar låter vi oss förföras och förundras av 
Lars Lerins fantastiska akvarellkonst med motiv från världens alla hörn. Sandgrund, 
den legendariska gamla dansrestaurangen från 1960-talet, inrymmer sedan några år 
Lars Lerins omtalade muséum. Vi får en introduktion till konsten, tekniken och Lars 
inspirationskällor av husets egna guider. Vidare till Sunne och incheckning på Selma 
Spa Hotell. Vi har gemensamt allhelgonamys och avslutar dagen med en god middag 
på hotellet. (L, M)

DAG 2: MÅRBACKA & ALSTERS HERRGÅRD
Efter en närande och rikhaltig frukost tar vi oss till  Mårbacka. Här levde och verkade vår 
första kvinnliga nobelpristagare i litteratur. Selma Lagerlöfs ande lever fortfarande kvar 
i rum och gemak som den dag hon för sista gången lämnade sin älskade Herrgård, 16 
mars 1940. Vår lokalguide hjälper oss att blicka tillbaka och kika in i herrgårdslivet under 
Selmas dagar. I gårdens lador och ekonomibyggnader pågår årets traditionella Julmark-
nad. Här dukas det upp med levande, gammaldags konsthantverk, gottebord och lokala 
delikatesser till adventsmiddag och julbord. Skaparglädje och kvalitet är ledorden.   
På väg tillbaka mot Karlstad, när novembermörkret åter börjar omsluta oss, gör vi ett 
litet stopp vid Östra Ämterviks kyrka för en stilla allahelgonastund. Vår resa avslutas 
med en lunch på Gustaf Frödings Alsters Herrgård vid Vänern. Vi är åter i Stockholm på 
kvällen. (F, L)

Värmländsk Jul
 - med konst och kultur

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

Mårbacka i vinterskrud

Vinter i Karlstad - målning av Lars Lerin

Teddy Lundberg

FAKTA
PRIS:  3 250 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA:  5 noV 2017
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: 200 kr

Preliminär avresa
Från: Cityterminalen Kl: 08.00
Bekräftade platser/tider kommer längre fram.

Preliminärt hotell
Selma Spa, Sunne
www.selmaspa.se

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

B
u
s
s
r
e
s
o
r



43

Värmländsk Jul
 - med konst och kultur

Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en mu-
sikalisk resupplevelse; en helafton med Malena Ernman på Dalhalla. Vi börjar vår 
resa med att besöka Långshyttans brukshotell, vackert beläget mellan åarna, för 
lunch innan vi når vårt hotell. Under resan besöker vi Vikmanshyttan med Nordens 
enda industriella stentryckeri.  Med på resan som reseledare har vi Teddy Lund-
berg, vår musikaliska och mycket operakunniga reseledare.

Dalhalla
 - med Malena Ernman & Helen Sjöholm

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och 
äter gemenam lunch på Brukshotellet, 
beläget i en vacker historisk omgivning 
mitt i kulturleden Husbyringen. Vi fortsät-
ter till vårt hotell för incheckning. Under 
eftermiddagen är det dags att bege oss 
till Dalhalla och resans höjdpunkt, kon-
serten med Malena Ernman. Det gamla 
kalkbrottet, som ursprungligen kallades 
Draggängarna, är idag en akustiskt utfor-
mad arena som kan jämställas med kända 
scener i antikens Grekland och Italien. Åter 
hotellet för middagsbuffé, ca 21.00. (L, M)

DAG 2: VIKMANSHYTTAN & HEMRESA
En avkopplande morgon, kanske tid för 
en promenad eller njuta av frukosten. 
Vår reseledare guidar oss runt på vår väg 
till Vikmanshyttan där vi får en intressant 
guidad visning av Sveriges och nordens 
enda industriella stentryckeri. tryckeriet 
grundades 1945 av Rolf Jansson, legen-
darisk pionjär. Här ser vi en permanent 
utställning av originallitografier. Vidare till 
Garpenbergs slott där vi äter sen lunch. 
Innan vi når Stockholm gör vi ett frivilligt 
kaffestopp för bensträck. Åter Stockholm 
ca kl. 18.00. (F, L)

FAKTA
gruPP Pris 3 750 kr
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA 2017:  7 & 9 JUL
i Priset ingår:
• reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla rad 18-21
• Besök enligt program

tillägg
Enkelrum: + 250 kr

Konst i Värmland
 - Lars Lerins konsthall Sandgrund

FAKTA
gruPP Pris: 2 600 kr
oRD PRIS:  2 800 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
AVRESA 2017:  31 AUG
i Priset ingår
•  reseledare
•  Bussresa (hämtning på hemorten vid 
minst 10 personer)
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 måltider
•  Guidad rundtur i Karlstad
•  Visning av Värmlands museum
•  Visning av Lars Lerins Sandgrund

tillägg
Enkelrum: 250 kr

DAG 1: PICASSO, VÄRMLANDS MUSEUM
tidig avfärd från Stockholm, stopp för fri-
villigt förmiddagsfika i Arboga. Utanför 
Kristinehamn, på en udde i Vänern står en 
märklig monumentalskulptur av Picasso. 
Det blir tid för fotografering och lite sjöluft 
från ”Havet” som ortsbefolkningen be-
nämner Vänern. På Skärgårdscaféet serve-
ras en lätt lunch i form av räckmacka och 
kaffe. Styrkta av mackor och sjöluft beger 
vi oss raka spåret till Karlstad för en guidad 
tur. En lokalguide tar oss genom de mest 
centrala delarna av Hertig Karls stad. Det 
blir också ett besök på Värmlands Muse-
um där konstavdelningen erbjuder en fin 
exposé över värmländsk konst. Vidare till 
vårt hotell där vi sedan äter gemensamma 
middag. (L, M)

DAG 2: LARS LERIN 
Efter en härlig hotellfrukost med allt som 
hör till, är det dags för resans höjdpunkt, 
Sandgrund och Lars Lerin, en av vår tids 
mest berömda och uppskattade akvarel-
lister. Han har tilldelats Värmländska Aka-
demiens Lagerlöf 2005, valdes till Årets 
Värmlandsförfattare 2006 och är heders-
doktor vid Karlstad universitet, en titel 
han ärats med för sitt stora konstnärskap 
både som författare och bildkonstnär. Un-
der en visning på Sandgrund får vi se och 
lära oss mer om Lars Lerin som person 
och hans verk. Det blir också tid att bota-
nisera i den trevliga shopen. Lunch väntar 
oss senare på Strandgårdens Wärdshus. 
På vägen dit stannar vi till och ser Alsters 
Herrgård, där vår älskade poet Gustaf 
Fröding föddes 1860. Beräknad ankomst 
Stockholm ca 19.30. (L)

En kulturell resa till Värmland med fokus på konst. Vi besöker Lars Lerins konsthall 
Sandgrund samt Värmlands museum och bor centralt i Karlstad. Vår reseledare 
Teddy Lundberg är konstkännare och lokala guider visar oss sitt Karlstad.
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Välkommen till Sveriges största skördefest! 2017 bjuder Öland in till den 21:a Skörde-
festen i rad. ”Sveriges skafferi” slår upp dörrarna på vid gavel och lockar till njutning 
av odlarårets resultat. Affärer, gårdsbutiker, restauranger, krogar och caféer säljer 
och serverar nyskördade och förädlade läckerheter. Hela Ölands näringsliv, med allt 
från rörmokare och konstnärer till lantbrukare och restauranger, satsar på en riktigt 
bra fest. Ölands Skördefest har något för alla. Det är bara att välja och vraka.

Maria Mia Ahlberg

Ölands Skördefest

FAKTA
gruPP Pris 4 450 kr
oRD PRIS:  4 950 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  29 SEP 2017
i Priset ingår:
•  Bussresa enligt program 3 dagar
•  Del i dubbelrum med frukost (F) 
•  Reseledare Mia Ahlberg enligt program
•  2 luncher (L) 
•  2 middagar (M)
•  Besök Borgholm slott, Stora Rör och  
    Eriksöre bygata  

tillägg:   Enkelrum:  500 kr

DAG 1: STOCKHOLM - ÖLAND
Vi styr vår kosa mot Öland tidig morgon
och stannar till för en förmiddagsfika på 
vår väg söderut. nästa stopp är i tindered 
där vi äter vår lunch och kanske gör ett 
besök i deras gårdsbutik. De har en för-
kärlek för det hemmagjorda. Råvarorna 
från deras egna och andras intilliggande 
gårdar är därför hjärtat i verksamheten 
och det är där hemligheten i smakupp-
levelsen ligger. Mätta och belåtna åker vi 
vidare mot vårt slutmål. I Kalmar hämtar 
vi upp vår reseledare och åker sedan över 
bron till Öland. I Borgholm ligger vårt ho-
tell, Ekerum resort. Vi äter middag på ho-
tellet. Denna kväll besöker vi Konstnatten 
då alla konstnärer öppnar sina ateljéer. 
Åter hotellet sen kväll.   (L,M)

DAG 2: ÖLANDS SKÖRDEFEST
Dagen ägnas helt åt ”Sveriges skafferi”, 
Ölands Skördefest.  Vi startar dagen med 

Stora Rör där vi ser på när Hemvärnet vi-
sar sina färdigheter för att sedan besöka 
Borgholms slott där det firas Fårets dag. 
Här finns massor av utställare och försäl-
jare samt möjlighet att äta lunch. Eriksöre 
bygata är kantad med marknadsstånd 
där vi kan inhandla allt möjligt. På kvällen 
äter vi Ölands egen nationalrätt, Kroppka-
kor,  på vårt hotell. (F, M)

DAG 3:  ÖLAND - STOCKHOLM
Efter frukost börjar vi vår resa hemåt. I 
Kalmar tar vi en sväng med bussen och 
stannar bland annat för att få möjlighet 
att fota slottet. Vi vinkar av vår reseledare 
i Kalmar innan vi beger oss mot Stock-
holm igen.  På Ringarums värdshus äter vi 
vår avslutningsmåltid och forsätter sedan 
mot Stockholm. Efter överenskommelse 
med vår busschaufför och om intresse 
finns stannar vi för en bensträckare. Åter 
Stockholm ca 19.00. (F,L)
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Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vägen besöker 
vi Rackstadkolonin och Lars Lerin-muséet. Vi ser en föreställning i det fina opera-
huset i Oslo. Det blir också en tur bakom kulisserna i detta hus som fått stor upp-
märksamhet för sin arkitektur. På vår resa följer alltid en operakunnig reseledare.

dag 1: lars lerin
På vägen till norge stannar vi för lunch i 
Karlstad innan vi besöker Lars Lerinmu-
seét. Här får vi njuta av Lars Lerins tavlor 
i en öppen och ljus lokal. Han räknas som 
en av nordens främsta akvarellister. Vid 
ankomst i oslo checkar vi in på vårt ho-
tell och äter gemensam middag. Kvällen 
fri för att t ex njuta av atmosfären på Karl 
Johan. (L, M)

dag 2: oslo
Idag har vi tid att utforska olso på egen 
hand. Under eftermiddagen ses vi och  tar 
oss till oslooperan för en guidad visning 
bakom kulisserna. En god middag serveras 

på operahuset och vi avslutar med resans 
höjdpunkt – en operaföreställning på värl-
dens mest moderna operahus. (F, M). 

dag 3: rackstad
Efter frukost checkar vi ut och börjar re-
san hemåt. Vi stannar för lunch och ett 
besök på Rackstad konstmuseum. Vi får 
en intressant visning och får veta mer om 
den s k Rackstadgruppen, en värmländsk 
konstnärsgrupp och dess centralgestalt 
Gustaf Fjæstad. Efter besöket fortsätter 
vi hemåt och stannar för frivillig fika och 
bensträckare på vägen. Åter i Stockholm 
ca 21.30. (F, L)

Oslooperan- konst & musik för kulturälskare

FAKTA
gruPP Pris:  5 950 kr
oRD PRIS: 6 450 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESoR:  24 MAJ & 28 oKt 2017
i Priset ingår
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
•  Operakunnig reseledare
•  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 & visning Lars Lerins museum
•  Operabiljett Balkong mitten 
•  Besök enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Enkelrum: 1100 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

En resa för alla smaker då vi besöker den flyghistoriska kulturanläggningen Aeroseum. 
Denna resa går även att göra över jul med julmarknad på Liseberg istället för Ae-
roseum. Vi bor mitt i Göteborg och resan inkluderar stadsrundtur och en visning på 
operan. Resan kan göras med buss eller tåg eller flyg. 
GöteborgsOperan invigdes 1994 och ligger vid Lilla bommen i Göteborgs hamn. 
Här ryms opera, modern dans, musikal och konsert under ett och samma tak. När 
arkitekten Jan Izikowitz ritade huset hämtade han inspiration i operavärlden. Men 
även i det storslagna älvlandskapet kring Göteborgs hamn. Siluetter av fartygs-
skrov, vindfyllda segel, broar och hamnkranar syns i byggnadens arkitektur.

i Priset ingår - 2 dgr
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  2 luncher
•  1 middag
•  Utfärder
•  Biljett till operan
•  Besök & inträden enligt program

tillägg
Enkelrum

Göteborgsoperan

Köpenhamnsoperan
 - med Glyptoteket och i Teddy kvarter
En upplevelsefull konst & musikresa till ”dejliga” Köpenhamn med god mat, opera 
och kultur. Teddy Lundberg, vår omtyckta reseledare och operasångare, är väl be-
kant med Köpenhamn och visar sina smultronställen med inspiration från stadens 
arkitektur och konstliv. Teddy kommer också att beledsaga oss in i aktuell opera 
föreställning, så att vi är väl förberedda för resans höjdpunkt aktuell operaföre-
ställning på Köpenhamns nya, berömda operahus. Vi besöker Glyptoteket, detta 
storslagna museum erbjuder gedigna konstsamlingar från antika egyptiska skulp-
turer och mumier till franska och nordiska impressionister, intressanta utställning-
ar och den berömda vinterträdgården. Vi bor centralt i Köpenhamn och utforskar 
staden under rundturer med buss och till fots samt att vi får en intressant visning 
av operahuset. Man kan välja att åka tåg till Köpenhamn, flyga eller buss. 

i Priset ingår - 3 dgr
•  Buss/tåg/flyg Stockholm-Köpenhamn t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  2 middagar
•  Guidad rundtur med buss 3 tim
•  Visning av nya operahuset
•  Operabiljett  - kat A
•  Besök enligt program
•  Musikkunnig reseledare

tillägg: Enkelrum

Buss 2-5 dagar
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Buss 2-5 dagar

Följ med på en resa till några av Norges mest kända sevärdheter; Gudbrandsdalen 
med Lillehammer och Geiranger vackert beläget längst in i fjorden, omgivet av näs-
tan 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. 

Er reseledare Einar Szpiro

Norges vackra fjordar
 - med Hurtigruten, Geiranger & Trollstigen

i Priset ingår - 4 dgr
• Svensk reseledare & guide
• Bussresa
• Del i dubbelrum med frukost (F)
2 nätter Lillehammer, 1 natt Ålesund
• 1 lunch (L)
• 2 middagar (M)
• Hurtigrutten Geiranger-Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• rundtur Ålesund
• Buss på Trollstigen
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg:  Enkelrum

dag 1 : dalsland
Vi reser söderut, stannar för kaffe och 
smörgås i Arboga och för lunch på Strand-
gårdens wärdshus i Kristinehamn. I Uppe-
rud besöker vi Dalslands konstmuseum, 
Hantverkshuset samt Högbyns hällrist-
ningar i Bengtsfors. Gemensam middag 
på hotellet. (L, M)

i Priset ingår - 2 dgr
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  2 luncher
•  1 middag
•  Besök & inträden enligt program

tillägg 
Enkelrum

dag 2: dalslands kanal
resans höjdpunkt: 4 1/2 timme på Dals-
lands kanal med M/S Storholmen. I sakta 
mak färdas vi och beundrar naturen, går-
dar och bruk. Vi äter lunch ombord, allt-
medan vi passerar 19 slussar. Vi stannar på 
hemvägen för frivillig kvällsmat/fika och 
är åter Stockholm ca 21.00. 

Dalsland  
- med Dalslands kanal

Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, sko-
gar och sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att 
uppleva. Huvudattraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en 
härlig sjölunch. 

M/S Storholmen

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 lunch i 
Charlottenberg innan vi åker över grän-
sen till norge. Vi bor på Breith First Hotel 
centalt beläget i Lillehammer. Gemensam 
middag på hotellet. (M)

dag 2:  geiranger - ålesund
Den vackra Gudbrandsdalen leder oss 
norrut och vi passerar flera kända or-
ter. Vid otta tar vi av västerut mot Lom 
och Grotli där vi ser typisk norsk gam-
mal 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 thon 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 som avslu-

tas på utsiktsplatsen Aksla, varifrån vi har 
en storslagen vy. Gemensam middag på 
hotellet. (F, M)

dag 3: trollstigen - lillehammer
Vi lämnar Ålesund och följer 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 
svänger vi österut och följer Romsdalen. 
Här kan vi förundras över den fantastiska 
trollväggen. Vi övernattar i Lillehammer 
där vi har egen tid att utforska staden. 
Kanske ett besök till Maihaugens Frilufts-
museum eller Bjerkebæck (författaren 
Sigrid Undsets hem) är av intresse. (F) 

dag 4: hemfärd
Vi lämnar Lillehammer på morgonen och 
åker mot Sverige. I Arvika stannar vi till 
på Gate Gästgiveri och äter avslutnings-
lunch. Åter Stockholm sen kväll. (F, L)
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Buss 2-5 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

GOTLAND 
- rosornas ö
Att resa till Gotland är som att komma utomlands - i Sverige. Följ med på en härlig 
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 Inge-
mar Bergmans älskade Fårö. Vi ser Berg-
mans grav vid kyrkan och får veta mer om 
hans liv på Fårö. nu tar vi sikte på raukom-
rådena och fiskeläget Helgumannen. Vi 
äter en god lunch vid Sudersand och det 
blir en promenad på den vackra stranden 
om tid och väder medger. Färjan tar oss 
tillbaka från Fårö och vi åker tillbaka till 
Visby via Slite och det jättelika stenbrot-
tet. om tid och ork finns besöker vi även 
Skulpturfabriken och Stina Lindholm i 
Boge. Hennes design är omtalad både i 
Sverige och utomlands. Kvällen har ni på 
egen hand. Varför inte ta en skön prome-
nad in till Visby och njuta av den fina Han-
sastaden. (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 stenformationer-
na. Hemresan fortsätter via Öja kyrka med 
sitt magnifika krucifix och Havdhem med 
lägret för balterna i andra världskrigets 
slutskede, Baltutlämningen. Dagen avslu-
tas med en Gotlandsinspirerad afton 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 min-
neslund. Vi stannar till vid Romakloster 
med Kungsgården och raukarna i Ljugarn 
innan 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 lokalgui-
de med mångårig erfarenhet av att guida på sin hemö. Vad Janne 
inte vet om Gotland är inte värt att veta. Låt er förtjusas av denna 
spjuver och humorist som utöver sin kunskap om Gotland gärna 
också lär ut ett och annat ord på ”gutamål”.
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Buss 2-5 dagar

i Priset ingår - 3 dgr
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Besök & inträden enligt program
•  Anneli Wiklund som reseledare

tillägg: Enkelrum

Anneli Wiklund

upplev hälsingland med 
anneli wiklund.
Anneli är Hälsingetös som sätter ihop 
er Hälsinglands resa - välj reslängd och 
eventuella besöksmål ni önskar se så 
skräddarsyr Anneli er resa. Vill ni vandra 
finns även färdiga vandringsresor i vackra 
Hälsingland.

i Priset ingår - 2 dgr
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Förmiddagskaffe med smörgås
•  Två luncher m måltidsdryck & kaffe
•  Tvårättersmiddag på hotellet
•  Guidad tur runt Siljan m lokalguide
•  entré till Zorngården, 
•  Visning av Dalahästtillverkningen 
•  entré och visning Carl Larssongården
•  entré och visning Karlfeldtsgården
•  reseledare

tillägg
Enkelrum

På den här resan får vi ett smakprov av Hälsinglands pärlor. En härlig blandning 
av kultur, natur och roliga möten. Inspirerande både för dig som läst om Hälsing-
land 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 ohlandersgårdens 
färgstarka målningar. Vi  äter lunch innan 
vi rika på kunskaper och upplevelser vän-
der hemåt. (F, L)

På kurs mot Hälsingland 

En resa till Dalarna, Sveriges hjärta, tillsammans med reseledare från ReseSka-
parna där vi får uppleva sevärdheter som Karlfeltsgården, Carl Larssongården, 
Zorngården och Dalahästtillverkning. Vi bor bekvämt på gamla Gyllene Hornet i 
Tällberg som nu sadlat om och blivit First Hotel.

Flera av våra reseledare är duktiga på Dalarna, vi har många olika upplägg 
på 2 - 5 dagar. Kontakta oss för förslag.

dag 1: karlfeldtsgården & karl 
larssongården
Vi börjar vår resa med ett besök på Karl-
feldtsgården i Karlbo där vi dricker för-
middagskaffe. Här föddes poeten och 
författaren Erik Axel Karlfeldt år 1864. Vi 
får även en guidad visning. På vägen mot 
Sundborn och Carl Larssongården når vi 
Bjursås - ”Dalarnas Schweiz”.  Här finner vi 
anrika och populära värdshuset Dössber-
get med milsvid utsikt över sjön Siljan och 
vår reserutt. Vi äter lunch innan vi fort-
sätter vår resa. Varje år besöks Carl Lars-
songården av ca 50 000 turister från värl-
dens alla hörn. Hit kommer också många 
konstnärsgrupper och designers för att  
inspireras av en av 1900-talets mest stil-
bildande konstnär och hans formsäkra 
fru. Under en guidad visning vandrar vi 
runt i familjen Larssons orörda hem och 

får höra mer om hur ett av 1900 talets 
största kändispar levde sitt liv. Incheck-
ning på First Hotel i tällberg.  Gemensam 
tvårättersmiddag på hotellet. (L, M)

dag 2: nusnäs, mora & siljan runt
Idag reser vi hela vägen runt sjön Siljan.
Vi börjar med ett besök i nusnäs. Här får 
vi veta allt om tillverkningen av Dalar-
nas symbol, Dalahästen, innan vi far vi-
dare mot Mora och Anders Zorngården. 
Liteegen tid till att gå runt och utforska 
gården. Vi tar oss sedan runt Siljan, via 
Sollerön och Siljansnäs. Vår reseledare 
berättar mer om bygden och sjön på vä-
gen. På Garpenbergs slott äter vi avslut-
ningslunch, följt av kaffe i salongen. Vid 
världens största Dalahäst i Avesta stannar 
vi för bensträckare och frivilligt fika. Här 
finns även en liten presentbutik.  (F, L)

Dalarna & Siljan runt
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14 okt Montenegro 8 dgr   25 
16 okt Prag 4 dgr    28
22 okt Mosel & Rhen 5 dgr   21
20 okt  Sicilien 8 dgr    13
21 okt  Montenegro 8 dgr   25
22 okt  Rhen & Mosel 5 dgr   21
22 okt Lissabon 5 dgr    
28 okt oslo opera 3 dgr med Linnéa Sallay 45
29 okt Kuba 14 dgr    11  

novemBer                    
02 nov Värmländsk jul 2 dgr   42 
09 nov Karibien kryss 11 dgr  
27 nov  Edinburgh 4 dgr    29
28 nov Kuba 14 dgr    11

decemBer                     
01 dec  Dublin & Belfast 5 dgr   31
05 dec Sydafrika 11 dgr    10
05 dec  Vilnius 5 dgr    32 
10 dec Krakows julmarknad 5 dgr  32
30 dec  Lissabon nyårsresa 4 dgr   7
31 dec  nyår Karlstad 2 dgr   41 

fler resor i Planering 2018
24 jan Kuba 14 dgr    11
24 jan  Bridge teneriffa 13 dgr
30 jan teneriffa Logstay 22 dgr

feb Jokkmokks vintermarknad  38
6 feb Sydafrika 11 dgr    10
15 feb Solkusten Longstay 22 dgr   

mar Mallorca 7 dgr    23
12 mar Sicilien 8 dgr    13
19 mar Sicilien 8 dgr    13
29 mar Malta & Gozo 8 dgr   12

apr Sidenvägen 12 dgr   8-9
V 15 Kiev 4 dgr    29
08 apr Ischia 8 dgr    17
08 maj Solens mat 8 dgr    16
28 maj Wales 8 dgr    20
05 aug Skottland med tattoo 8 dgr  19
12 aug Skottland med tattoo 8 dgr  19
03 sep Wales 8 dgr    20
okt Mallorca 7 dgr    23
okt Mosel 5 dgr    21

 

maj        
20 maj toscana 8 dgr    14 

juni           
15 jun Skåne, Köpenhamn och Hven 4 dgr 40

juli
07 jul Dalhalla Malena Ernman 2dgr  34
09 jul Dalhalla Malena Ernman 2dgr  34 
15 jul taubespelen 3 dgr   41

augusti
15 aug Skottland med tattoo 8 dgr  19
19 aug opera på Skäret 2 dgr   39
20 aug Vilnius 4 dgr    32 
25 aug Kiev 4 dgr     29
26 aug  Galway 4 dgr     4
26 aug Västra Irland 8 dgr   6
28 aug Dublin & Belfast 5 dgr   31
29 aug  Södra Irland 5 dgr   5
31 aug  Konst i Värmland 2 dgr   43 

sePtemBer
02 sep Fyrverkeri konsert Dalhalla 2 dgr  
02 sep norra Kroatien 8 dgr   24 
05 sep toscana 5 dgr    15 
05 sep Vandring Slovakien 7 dgr   27
10 sep Krakow 5 dgr    32
10 sep Budapest 5 dgr    30
13 sep  Kroatiens kust till Sarajevo 8 dgr  26  
21 sep Belgrad 4 dgr    30
23 sep norra kroatien 8 dgr   24
23 sep  Galway 4 dgr    4
23 sep Västra Irland 8 dgr   6
23 sep  Sidenvägen 12 dgr   8-9
24 sep Malta & Gozo 8 dgr   12
25 sep Kastilien 8 dgr    18
26 sep  Södra Irland 5 dgr   5 
29 sep Ölands skördefest 3 dgr   44

oktoBer
01 okt Malta & Gozo 8 dgr   12
01 okt Mallorca 7 dgr    23
02 okt Ischia 8 dgr    17
03 okt toscana 8 dgr    14
06 okt Kiev 4 dgr    29
08 okt Mallorca 7 dgr    23 
09 okt Dublin & Belfast 5 dgr   31
12 okt Belgrad 4 dgr    30

DEL I RESA KALENDARIuM 2017-2018

OBS: 
Pris för en del av resorna 2018  är preliminära då vi till dags datum inte kan boka flyget och få definitiva pri-
ser. Även datum kan ändras. Ring för våra bridgeprogram.

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 om resan inte har sidnummer.



50

ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB

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

INNEHåLLSFÖRTEcKNING OcH PRISLISTA
Priserna är baserade på basutförande och förra årets pris och föremål för årlig justering.

sida  resa      från Pris Per Person vid 35
4-32  del i resa flyg 2017-2018
38-45 del i resa Buss 2017-208  

33-37 flyg 3-5 dagar
33  Rom 5 dgr      7 990 kr 
33   Amsterdam 4 dgr     8 450 kr
34  Berlin 4 dgr     6 950 kr
34  Slavonien 5 dgr    6 950 kr
35  Riga 3 dgr     6 950 kr
35   Bratislava & Wien    8 550 kr

36  flyg 6-8 dagar
36  norra Portugal 6 dgr   14 900 kr
37  norra Irland 8 dgr     13 950 kr

45-48 Buss 2-5 dagar   
45  Köpenhamnsoperan 3 dgr  5 900 kr
45  Göteborgsoperan 2 dgr   3 950 kr
44  Ölands skördefest 3 dgr   4 450 kr
46  norges vackra fjordlandskap 4 dgr 5 200 kr
46  Dalslandskanal 2 dgr   2 900 kr
47  Gotland 4 dgr    5 650 kr
48  På kurs mot Hälsingland 3 dgr  3 900 kr
48  Dalarna & Siljan runt 2 dgr  2 950 kr

 
  fler resor - ring fÖr Program  ca Pris
  Kulturresa Småland 2 dgr  2 500 kr
  Vandra i Hälsingland 4 dgr  6 700 kr
  Kultur & golf på Öland 4 dgr  6 990 kr
  Det genuina Lappland 4 dgr  7 500 kr


