
 

Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i realskolan. 1983, då han satt med 
i Sveriges Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlingsledarlicens. 1992 star-
tade han och fru Britt Köp En Sol BS.
År 2000 började vårt samarbete med Christer och vi har sedan dess ge-
nomfört ett 50-tal trevliga bridgeresor. 

Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980.  Han verkar som 
tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som tävlingsledare i ob-
servationstävlingar för veteraner. Idag är han även distriktstävlingsledare 
för Stockholm och ansvarar för utbildningen inom distriktet. Kalle har varit 
bridgeledare på ett flertal bridgeresor och ser fram emot att ta er som är 
mindre rutinerade vidare i ert bridgespel.

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.     08 - 94 40 40       
Mer om vara Bridgeresor: www.reseskaparna.se/teman/bridgeresor

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2018
Mallorca 10 dagar  7 - 17 mar 2018
Oförglömliga Belgrad 10 dagar  4-13 maj  2018
Kroatien, Adriatiska kusten 12 dagar  25 sep - 6 okt 2018
Malta & Gozo 13 dagar  4 - 16 nov 2018

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

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

BRIDGERESOR

VÅRA Bridgeledare och bridgeresor 

OM VÅRA BRIDGERESOR

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

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

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

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spela tävlingsbridge och för er som vill utveckla sitt bridgespel. Våra lo-
kala guiders kunskap i kombination med våra bridgeledares kompetens skapar en extra innehållsrik bridge- och kulturresa. I våra 
bridgeresor ingår alltid flera utfärder. Denna kombination av kultur och bridge ger er nya berikande upplevelser och möten med 
likasinnande.  

Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla medlemmar förmånliga resor. 
För mer information: 08 - 94 40 40 och info@reseskaparna.se. Se även vår hemsida.



DAG 1: ANKOMST MALLORCA
Vid ankomst möts vi av Fredric som tar oss 
till vårt hotell i Playa de Palma. Välkomst-
möte och middag på hotellet. (M)

DAG 2: PALMA 
BRIDGE 1 Guidad tur av huvudstaden 
Palma. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren 
La Lonja för att sedan i sakta mak ta oss 
till den gotiska Katedralen Vår stadspro-
menad går via smala vackra gränder och 
mysiga torg vilket ger oss en liten inblick 
i det mallorkinska vardagslivet. Efter den 
guidade turen serveras en god tapas-
lunch på den helt igenom mallorkinska 
och smått osannolika krogen Celler sa 
Premsa. (F, L, M)

DAG 3: EGEN DAG/VALLDEMOSSA
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd 
till byn Valldemosa med natur, kultur och 
historia. I bergskedjan Serra de Tramunta-
na finns en mycket bördig och frodig dal. 
Där, 400 meter över havet, ligger Vallde-
mossa. Byn blev ett namn på världskartan 
tack vare kompositören Frédéric Chopin. 
Efter en stillsam promenad längs de kul-
lerstensbelagda gatorna, som ramas in av 
vackra hus och praktfull växtlighet, får vi 
en stund på egen hand. Passa på att njuta 
av en kopp kaffe på torget. Vi besöker 
även La Cartuja, ett kloster där Chopin 
bott. Från klostrets terrass får vi en vacker 
utsikt över dalen. BRIDGE 2. Middag. (F, M)

DAG 4: SOLLER, LLUC & FORNALUTX
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca, 
de vackra bergen och flera små pittoreska 
byar. Vi åker buss till den franskinspirerade 
byn Sóller vilken ligger vackert belägen och 
omgiven av bergskedjan Sierra de Tramun-
tana. Området är upptaget på UNESCO’s 
världsarvslista sedan 2011. I Soller besöker vi 
olivproducenten Can Det, där vi får lära oss 
lite om hur man producerar olivolja. Vi tar 
sedan den lilla spårvagnen från 1912 till Pu-
erto de Soller där vi får vi lite egen tid för en 
fika och njuta av hamnens atmosfär. Vi åker 
sedan vidare Fredrics hemby, den medeltida 
byn Fornalutx som för några år sedan fick 
pris som Spaniens vackraste by. Han visar 
oss sin by innan vi sätter oss till bords och 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca till-
sammans med Fredric Cederlund. De långa inbjudande sandstränderna, den goda 
maten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många 
återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma 
med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår lokala guide och reseledare 
Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa sin ö och 
dela sina smultronställen med er. Våra bridge- och reseledare Christer Cedergren & 
Kalle Persson tar väl hand om er och ordnar bridge dagligen.

avnjuter en traditionell mallorkinsk lunch. 
Vidare genom bergskedjan på vindlande vä-
gar till öns andliga centrum Monestario de 
Lluc. Klostret är ett pilgrimsmål, dit många 
vandrar och idag även ett vandrarhem, men 
här finns också en skola för barn, Los Blauets. 
Åter mot Can Pastilla via byn Caimari och 
städerna Selva och Inca, efter en dag med 
många vackra vyer och intryck. Middag på 
hotellet och BRIDGE 3. (F, L, M)

DAG 5: BRIDGE
Hela dagen till bridge och egen tid att 
utforska omgivningarna eller koppla av. 
BRIDGE 4. Middag. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/HAVSVANDRING
Egen dag eller följ med Fredric på en lättare 
vandring. Vi skall åka till Sea Salinas där man 
producerar havssalt på gammalt sätt på de 
omkringliggande saltängarna. För att verk-
ligen få uppleva denna natur och känslan 
av havet går vi vidare mot ett område som 
inbjuder till en lättare vandring längs havet 
i söder med utsikt mot ögruppen och natur-
reservatet Cabrera. Naturen här präglas av 
det salta havet och friska vinterstormar vilka 
skulpturerat låga klippor och kilometerlånga 
sandstränder med kryptall och härdig växt-
lighet. Middag. BRIDGE 5. (F, M)

DAG7: BRIDGE
BRIDGE 6. Middag. (F, M)

DAG 8: EGEN DAG/MARKNADSDAG
På förmiddagen erbjuds en tillvalsutfärd 
till Sineu. Det är onsdag och marknad i 
staden, som ligger mitt på Mallorca. Där, 
finner ni allt från hantverk, jordbruks-
produkter, djur, mat, skor, blommor och 
plantor. Nu finns tillfälle att inhandla nå-
got gott att ta med hem eller ett minne 
från ön. Vi fortsätter till vinkällaren Macia 
Batle i Santa María del Camí. Här får vi en 
rundtur samt mer kunskap om processen 
att göra vin. Under en enklare vinprov-
ning stiftar vi bekantskap med några av 
vinerna. BRIDGE 7. Middag. (F, M)

DAG 9: BRIDGE
BRIDGE 8. Middag. (F, M)

DAG 10: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

Fredric 
Cederlund

FAKTA

ERBJUDANDE  11 950 KR
BOKA SENAST 15 DEC

ORD PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA:  7 MAR 2018

I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher & 9 middagar
• Två heldagsutfärder: Palma & Soller
•  Svenska bridge- & reseledare
• Svensktalande lokalguide
• Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLÄGG
Enkelrum: 1 650 kr 
Havsutsikt dubbelrum: 1500 kr pp
Dryckespaket vin & vatten: 550 kr

Utfärder:
Sineu marknad & vinkällare: 490 kr
Valldemossa: 490 kr
Havsvandring: 290 kr
Utfärderna bokas och betalas på plats 
Minst 20 deltagare..

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Norwegian)
UT: Arlanda-Palma, 14.20-18.00
HEM: Palma-Arlanda,15.26-19.05

PRELIMINÄRT HOTELL
Playa Golf ****
Hemsida: www.hotelplayagolf.com

BRIDGE ANMÄLAN  
Vid anmälan ange om du avser spela 
tävlingsbridge eller vårt upplägg för 
mindre rutinerade.

Mallorca
 - upplev det okända Mallorca 

Bridge i 
oförglömliga Belgrad

Sista minuten - 700 kr rabatt 

Fredric Cederlund 



DAG 1: STOCKHOLM - BELGRAD
Direktflyg till Belgrad. Vår lokalguide mö-
ter oss på flygplatsen och vi åker in till 
vårt fina hotell, som ligger mitt i stadens 
centrum. Check-in och lunch på hotellet. 
Eftermiddags bridge och middag på ho-
tellet. BRIDGE 1: 16.00. – 19.30 (L, M)

DAG 2: STADSRUNDTUR
Idag ger vi oss ut på stan och lär känna 
densamma på en rundtur både till fots 
och med buss. Vi besöker St Sava Templet, 
Blommornas Hus där Tito ligger begraven 
och Kalemegdanborgen, vackert belägen i 
en park med utsikt över floderna Sava och 
Donau. Turen avslutas med en enkel lunch 
i den fina parken. Tid för bridgespel på ho-
tellet. Middagen äter vi i det berömda Ska-
darlijaområdet med traditionell sång och 
musik. BRIDGE 2: 15.00 - 18.30. (F, L, M)

DAG 3: EGEN DAG
Egen tid i Belgrad och lunch på egen 
hand. Middag på hotellet. BRIDGE 3: 
15.00 - 18.30. (F, M)

DAG 4: SERBISKA KUNGAFAMILJEN
Utflykt till Oplenac där vi besöker St. Ge-
org kyrkan som också är kungafamiljen 
Karađorđević mausoleum. Intill ligger kung 
Petar I’s enkla hem, idag museum med 
kungafamiljens tillhörigheter. Efter detta 
äter vi lunch på hotell Oplenac och har vin-
provning från kungafamiljen Karađorđevids 
egen vingård och vinkällare. Åter till Bel-
grad. BRIDGE 4: 15.30 - 19.00 (F, L) 

DAG 5: EGEN DAG
Egen tid i Belgrad och lunch på egen 
hand. Middag på hotellet. BRIDGE 5: 
15.00 - 18.30. (F, M)

DAG 6: TESLA & KRYSSNING PÅ DONAU
Vi avrundar Karađorđević kungafamiljens 
historia med en rundtur i det kungliga pa-
latset. På Nikola Tesla muséet får vi sedan 
se en del av Teslas upfinningar och ägo-
delar. Fri tid för lätt lunch i den charmiga 
stadsdelen, Vračar. På eftermiddagen åker 
vi på en kryssning på Donau och Sava. Idag 
serveras enspeciell middag på en restau-
rang som ligger ute på en flotte. (F, M)

DAG 7-8: EGNA DAGAR
Egen tid i Belgrad och lunch på egen hand. 
Middagar på hotellet. 
BRIDGE 6 & 7: 15.00 - 18.30. (F, M)

DAG 9: 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. Egen tid till att äta 
lunch och stosa omkring i staden. Strax 
utanför Sremski Karlovci besöker vi Biod-
lingsmuseet där familjen Živanović väl-
komnar oss på vinprovning. Bland annat 
får vi prova det lokala Bermetvinet som 
serveras på hovet i London. På vägen till-
baka till Belgrad åker vi till Fruška Gora 
där familjen Miljevid bjuder på egenpro-
ducerade grappor och viner. Traditionell 
middag med produkter från bondgården. 
(F, M)

DAG 10: BELGRAD-HEMRESA
Vi avrundar med bridge efter frukost. Egen 
tid i Belgrad för lunch på egen hand. Samling 
vid hotellet vid 14.30 för transfer till flygplat-
sen. Direktflyg till Stockholm Arlanda. (F)
BRIDGE 8: 09.00 - 12.30

   
Belgrad är en oförglömlig stad, Serbiens huvudstad och en av Europas äldsta stä-
der. Staden kallas Balkans New York och jämförs med populära Berlin. Serberna 
är kända för sin gästvänlighet och för sin goda mat. Influenserna kommer från 
hela världen men med en ”serbisk knorr”. Här finns något för alla, t.o.m. möjlighet 
att bada och sola. Vi bor mitt i Belgrad på Life Design Hotel. Möt vår lokala guide 
Jelena Stanković, som visar oss sin stad på ett mycket omtyckt sätt, hon ger oss 
mycket kunskap om dagens Belgrad men också om dess historia och folk.

Jelena Stanković 

FAKTA

PRIS NU 13 950 KR
ORD PRIS 14 950 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA:  4 MAJ 2018
I PRISET INGÅR
• Bridgeledare Christer & Britt Cedergren
• Svensktalande guide vid utfärder
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) • 7 middagar (M)
• 2 vinprovningar 
• Stadsrundtur
• Besök Titos grav i blommornas hus
• Utfärd Oplenac
• Utfärd Novi Sad
• Transporter på resmålet enl. program

TILLÄGG
Enkelrum:           3 150 kr
Bridgeavgift  50 kr per speltillfälle*
*Betalas i svenska kronor på plats

PRELIMINÄRT HOTELL
Life Design Hotel ****
http://www.lifedesignhotel.rs

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (AirSerbia)
UT: Arlanda 10.00-Belgrad 12.35
HEM: Belgrad 17.00-Arlanda 19.40

Novi Sad

Bridge i 
oförglömliga Belgrad

Erbjudande - 1000 kr rabatt 
                                         Boka före 28/02



Upplev både de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Podgora, i hjärtat av 
Makarska rivieran och landets huvudstad Zagreb. Vi bor bekvämt invid havet på 
fyrstjärniga Medora beach resort och hotellet erbjuder både pool och havsbad. 
Dagligt bridgespel varvas med intressanta utfärder i Kroatien. Tillsammans med 
lokalguide får vi uppleva landets intressanta historia och kultur. Vi ordnar utfärder 
till Split, Trogir, Imotski, öarna Brač och Hvar, nationalplarken Plitvice och avslutar 
resan i huvudstaden Zagreb. Med på resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt 
Cedergren.

bridge vid Adriatiska kusten 
 

DAG 1: DUBROVNIK , PODGORA
Direktflyg till Dubrovnik där vi landar på 
förmiddagen. Vår lokalguide möter oss på 
flygplatsen och vi åker till Neum, den enda 
kuststaden i Bosnien Hecegovina, där vi äter 
lunch. Vi forsätter sedan vår resa till Podgora 
i hjärtat av Makarska rivieran, där vi bor invid 
havet på Medora Beach Resort. Välkomstd-
rink och middag.  (L, M)

DAG 2: PODGORA 
En enkel promenad i Podgora för att lära 
känna området så att vi hittar i området. 
Egen tid för spa eller bad. Lunch på egen 
hand. Middag på hotellet. BRIDGE 1. (F, M)

DAG 3: PODGORA 
Egen tid för spa eller bad. Lunch på egen 
hand. Middag på hotellet. BRIDGE 2. (F, M)

DAG 4: EGEN DAG / TROGIR OCH SPLIT
En egen dag att koppla av eller följ med 
på en frivillig utfärd. (F, M)
Utfärd Trogir och Split inkl lunch (tillval)
Vi åker till Trogir direkt efter frukost. Tro-
gir är en riktig pärla på den dalmatin-
ska kusten och upptagen på UNESCO:s 
världsarvslista. Vi promenerar genom den 
pittoreska staden till en restaurang där 
vi äter vår lunch och njuter av utsikten 
mot strandpromenaden, hamnen och det 
gamla vakttornet. På eftermiddagen be-
söker vi Split, för en guidad visning i det 
palats som den romerske kejsaren Diocle-
tianus lät bygga i slutet av 200-talet e. Kr. 
Även detta upptaget på UNESCO:s världs-
arvslista. Vi kommer tillbaka till hotellet 
lagom till middagen. (L)

DAG 5: PODGORA 
Egen tid för spa eller bad. Lunch på egen 
hand. Middag på hotellet. BRIDGE 3. (F, M)

DAG 6: PODGORA & UNDERHÅLLNING
Fri tid för spa och eller bad. Lunch på egen 
hand. På kvällen beger vi oss till  Tavern 

Nota Bene. Under en gourmetmiddag får 
vi även se en ”underhållning a’la Dalma-
tien”. BRIDGE 4. (F, M)

DAG 7: GRABOVAC  & VINPROVNING
Idag skall vi åka mot Imotski, bakom Bio-
kovoberget, där vi skall besöka familjen 
Grabovacs gård. Familjen är en vida känd 
vinproducent. Vi lyssnar på deras historia, 
provar deras viner och äter en trevlig tra-
ditionell lunch på gården efter vinprov-
ningen. Middag på egen hand i Podgora. 
BRIDGE 5. (F, L)

DAG 8: PODGORA 
Fri tid för spa och eller bad. Middag på ho-
tellet. BRIDGE 6. (F, M)

DAG 9: EGEN DAG / BRAČ OCH HVAR
En egen dag att koppla av eller följ med 
på en frivillig utfärd. (F, M) 
Båtresa med lunch (tillval)
En trevlig båtresa till de vackra öarna Brač 
och Hvar. Utflykten bjuder på bad, grillad 
fisk och vin i härliga omgivnigar. Båten 
kommer först till Brač där vi kommer att 
ankra i den mest kända staden Bol, som 
skryter med sin världsberömda strand, 
Zlatni Rat. Vi fortsätter sedan till staden 
Jelsa på ön Hvar. Jelsa är känd för sina 
många kyrkor, parker, grottor och intres-
santa historia. Vi är åter på hotellet lagom 
till middag. (L)

DAG 10: PLITVICE NATIONALPARK
Vi lämnar den vackra kusten och far längs 
ett varierande landskap mot inlandet och 
Plitvice nationalpark, där vi äter en god 
lunch och får en guidad visning. National-
parken är med på UNESCOSs världsarvs-
lista och bjuder på en oförglömlig upple-
velse. De 16 magnifikt blågröna sjöarna 
förenas genom vattenfall och forsar till ett 
halsband av sjöar som till slut når floden 
Korana. Vi åker vidare till Zagreb och vårt 
hotell för gemensam middag.  (F, L, M)

FAKTA
PRIS: 15 950 KR
RESLÄNGD:  12 DAGAR
AVRESA:  25 SEP 2018
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Dubrovnik
• Flyg Zagreb - Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 12 dgr
• Svensktalande guide 6 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F) 11 nätter
• 3 luncher (L) 
• 10 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder enligt program

TILLÄGG
Enkelrum:     +2 500  kr
Utfärd Split & Trogir med lunch:    350 kr
Båtutfärd Brac & Hvar med lunch: 500 kr
(Min 20 personer för utfärderna)
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 50 
kr/spelomgång.

PRELIMINÄRA HOTELL
Medora Auri beach resort **** (9 nätter) 
Hotel Panorama Zagreb**** (2 nätter) 

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Norwegian)
UT: Arlanda-Dubrovnik, 09.30 - 12.25   
HEM: Zagreb-Arlanda, 10.30 - 13.05

Med reservation för ändringar utom vår kontroll

DAG 11: ZAGREB 
Det bästa sättet att lära känna landet, är 
genom en rundtur i huvudstaden. Zagreb 
var redan 1094 ett biskopsäte, vilket inne-
bär en lång och rik historia. Zagreb bjuder 
på sin charm, själ, tradition och en under-
lig, men trevlig, blandning av olika arki-
tekturstilar. Rundturen sker både till fots 
och med buss. Fri tid i stadens centrala 
delar och lunch i egen regi. Alla känner 
säkert till professor Baltazar – han är ska-
pad i Zagreb. Middag på en restaurang 
uppkallad efter honom. 
BRIDGE 7. (F, M)

DAG 12: HEMRESA 
Efter frukost checkar vi ut från hotellet. 
Direktflyg hem. (F) 

Brač

Split Plitvice nationalpark

Erbjudande - 500 kr rabatt 
                                         Boka före 28/02



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

Malta
- Succéresan 10:e året i rad, nu 13 dagar!

Fredrik 
Hammenborn

Utfärd Gozo med lunch:
Maltas lillasyster Gozo, präglas av lantlig 
idyll och ett lugn. Här ser vi de fascinerande 
Ġgantija-templen, små pittoreska fiskebyar 
och huvudorten Rabat med sitt citadell. Vår 
lunch intar vi vid havet. (L)  

DAG 8: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F, M) BRIDGE 8

DAG 9: EGEN DAG/SÖDRA MALTA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F) 
BRIDGE 9

Utfärd Södra Malta inkl lunch: 
Vi börjar med att besöka Blå Grottan där man 
kan ta en båttur in i grottorna. Den lilla pit-
toreska fiskebyn Marsaxlokk välkomnar med 
färgrika fiskebåtar så kallade Luzzos och en 
trevlig marknad. Vi äter en god fisklunch inn-
an vi återvänder till hotellet.

DAG 10: EGEN DAG
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 10

DAG 11: EGEN DAG
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 11

DAG 12: KVÄLLSUTFÄRD BIRGU
På kvällen avslutar vi resan med en tur till Bir-
gu, en av de ”Tre städerna”. Det var här som 
riddarna först slog sig ned på 1500-talet. Vi 
vandrar längs de smala gatorna i dessa gamla 
vackra kvarter och avslutar turen med en lätt-
are middag på mysig lokal restaurang. (F, M) 
BRIDGE 12

DAG 13: HEMRESA
Hemresa. (F)

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst 
bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av re-
nässanskatedraler och barockpalats. Med fantastiskt gästvänlighet och över 7 000 
år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med vår 
mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn, som bor på 
Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket 
speciella historia. Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren & Kalle Persson 
ordnar bridgespel varje dag på hotellet.  
Denna resa är för både tävlande och mindre rutinerade  - ange vid bokning vilken typ av 
bridge du önskar.

FAKTA
PRIS: 13 990 KR
BOKA INNAN 30 AUG: 13 450 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  4 NOV 2018
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Svenska bridgeledare
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 7 middagar (M)
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2 400 kr

TILLVAL
Mosta & Mdina med vinprovning: € 55
Gozo: € 55
Södra Malta inkl lunch: € 55

BORDSAVGIFT
Betalas kontant i lokal valuta 
motsvarande €5 per spelomgång. Gäl-
ler ej mindre rutinerade.

BRIDGE ANMÄLAN
Vid anmälan ange om du avser spela 
tävlingsbridge eller vårt upplägg för 
mindre rutinerade.

DAG 1: STOCKHOLM, MALTA
Fredrik möter oss på flygplatsen på Malta. 
Transfer till hotellet. Gemensam middag. (M) 
BRIDGE 1

DAG 2: VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden Vallet-
ta, byggd av Johanniterriddarna på 1500-ta-
let. Här känner man historiens vingslag när vi 
lever oss in i riddartiden genom ett besök till 
St Johns katedralen. Vi ser också det intressan-
ta bildspelet Malta Experience. Gemensam 
middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 2

DAG 3: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 3

DAG 4: EGEN DAG/MOSTA & MDINA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd. (F, M) 
BRIDGE 4

Utfärd Mosta & Mdina med vinprovning:  
till Ta’Qali hantverksby samt besök till Meridi-
ana vingård där vi får smaka  maltesiskt vin. Vi 
fortsätter till den gamla huvudstaden Mdina 
med anor sedan den arabiska tiden. Under en 
intressant rundtur levandegör vår guide sta-
dens historia. 

DAG 5: VANDRING 
Vår guide Fredrik tar oss på en lättare vand-
ring. Vi åker en kort bit utanför St Juliens. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 5

DAG 6: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 6

DAG 7: EGEN DAG/GOZO 
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F, M) 
BRIDGE 7


