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Välkommen till Reseskaparna!
Våra innehållsrika resor passar dig som vill uppleva mycket, komma den lokala kulturen när-
mare  och samtidigt vill ha det bekvämt. Våra reseledare och guider har alla en stark anknytning 
till sitt resmål och har en gedigen kunskap vilket ger dig en djupare reseupplevelse. Nyheter 2019 
är resor till Albanien & Montenegro, Puccinis Operafestival i Italien, Bodensjön & Mainau samt  
Sidenvägen.

Möt ReseSkaparna på Skepp & Skoj 8-9 april, en underhållande kryssning i samarbete med 
Smart Senior, missa inte vår reseshow och medverkan på mässan. Se sidan 23 i denna katalog. 

Det unika med våra kultur och temaresor är att våra reseledare är med och skapar resorna från 
början, de vill att ni skall få uppleva det bästa av sina resmål. Ofta bor de på resmålet och kän-
ner till de bästa restaurangerna och kan ta dig med på unika möten med lokala personligheter.

Musikresor
Våra musikkunniga reseledare, som också är professionella artister, lotsar dig runt i musikens 
värld. 
Må-bra resor
Att resa mår man bra av och ibland vill man må lite extra bra. Våra Må bra-resor har speciellt 
fokus på välbefinnande för både kropp och själ. Härlig mat och sköna bad kompletteras med 
exempelvis yoga, termalbad, vandring och massage.
Storstadsresor
På våra storstadsresor får du uppleva städerna tillsammans med våra reseledare, som ofta 
bor i städerna. De tar fram unika upplägg med besök till platser och restauranger man inte 
finner på egen hand. 
Rundresor
Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer och landsbygd. Reseledarnas 
kompetens och kunskap gör att de kan förmedla en djupare lokalkännedom. På en del av 
våra rundresor byter vi hotell några gånger medan vissa ligger vi still på ett hotell och gör 
utfärder.
Långtidssemester
På våra långsemestrar finns vår lokala reseledare på plats som känner området och de lokala 
förutsättningarna. Vår värd arrangerar utfärder och aktiviteter och finns alltid till hands. 
Bridgeresor
Både tävlingsbridge och trivselbridge erbjuds. Våra erfarna bridgeledare arrangerar ett om-
tyckt bridgespel och våra lokala kunniga svenska guider visar sina hemorter. 

Besök vår hemsida för mer information om resorna i katalogen samt andra resmål. An-
mäl dig gärna till vårt nyhetsbrev för att få aktuell information och erbjudanden om våra 
resor.

Trevlig resa!
Önskar Christina Wallblom och Katarina Åström 

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

ReseSkaparna - gruppspecialisten
ReseSkaparna är experter på gruppresor och har ett brett utbud av resor i Sverige, Norden och Europa men 
också längre bort. Vi har samarbetat med företag och reseansvariga inom seniorföreningar sedan år 2000. 
Under dessa år har vi tagit fram många fina resor anpassade efter våra kunders behov och önskemål.
Del i resa - det var vi som myntade det uttrycket - innebär att föreningar samarbetar och delar avresor med 
andra föreningar. Vi arrangerar även konferensresor till våra resmål. 

Skräddarsydda resor - Har ni speciella önskemål kontakta oss!

Tel: 08-94 40 40            www.reseskaparna.se
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Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasångerska Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap på sina resor när hon guidar er längs 
vägen. Hon för er in i operans förtrollande värld och bjuder ofta på egen sång & fiolspel. Linnéa har en gedigen musi-
kutbildning och debuterade som Cherubin i Figaros Bröllop på Kungl Operan. Numera uppträder Linnéa inom flera 
musikgenrer. Hon är aktiv som reseledare och guide sedan snart 20 år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide. För Re-
seSkaparna producerar Linnéa Operaresor med unika besöksmål, däribland Savonlinna Operafestival. Närmast på 
tur står även en operaresa till Helsingfors inkl konst & arkitektur . www.linneasallay.se

Musikresor Med Linnéa 
- Savonlinna operafestival, Operafestivalen i Lucca, Italien, Chess i Helsingfors, Nyår i Budapest

nyår i Budapest 
- med traditionellt firande och klassisk nyårskonsert

Följ med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt nyårsfi-
rande. Linnéa har sina rötter i Ungern med pappa Sandór som kom till Sverige 1956. 
Dénes bor i Budapest och ser fram emot att guida oss runt i sin vackra hemstad. Linnéa 
för oss in i den ungerska musiken och bjuder på smakprov. Nyårsafton firar vi på tradi-
tionellt vis i underbar sekelskiftesmiljö invid det gamla Operahuset. Vi bjuds på ungerska 
rätter och levande musik.  Nyårsdagen bjuder på ett besökt till den pittoreska konstnärs-
byn Szentendre. Denna barockstad från 1700-talet är känd för sina konstnärsgallerier 
och utställningar och har alltid varit ett mycket omtyckt utflyktsmål. Här avnjuter vi en 
nyårsbrunch innan vi återvänder till Budapest och firar vi in det nya året med en festlig 
Nyårskonsert på Erkelteatern. Vi lyssnar bl a till Beethovens symfoni nr 9 med orkester, 
kör och sångsolister. Här ingår den mäktiga ”An die Freude”. Linnéa kommer i förväg att 
introducera oss till kvällens tonsättare och verk. Linnéa & Dénes hälsar dig varmt välkom-
men att fira in det nya året tillsammans!

I pRIset IngåR:
• Musikkunnig reseledare Linnéa Sallay 
• Lokal guide Dénes Szàsz 
• Flyg Arlanda-Budapest t/r 
• Del i dubbelrum med frukost 
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvarteren 
• Guidad rundtur Buda 
• Utfärd till Szentendre 
• 2 luncher varav en brunch 
• 2 middagar varav en nyårsmiddag 
• Nyårskonsert
• Övriga besök enligt program 

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare Dénes Szász
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch 
• 1 middagar 
• 2 stadsrundturer
• Övriga besök enligt program

Budapest 
- i vår eller i julskrud tillsammans med Dénes

Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och Pest. 
På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet. Pest är den 
nyare delen av staden med byggnader i neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och 
många restauranger och caféer. Vår reseledare Dénes som är uppvuxen i Ungern visar 
oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt. Till jul dekoreras flera av stans torg med 
vackra julmarknader, som den framför St Stephans katedralen eller på Vörösmartytorget.

4 dagar,  2/12, 7/5 fr.5 450 kr

4 dagar, 30/12 10 950 kr

Dénes Szász
Född i Ungern men har under perioder bott i Sverige och talar 
flytande svenska. Bor nu i hemlandet och är verksam inom turism 
sedan 1987. Driver eget företag och jobbar som reseproducent, 
reseledare och guide. Lägger stor vikt på personlig service och att 
hitta smultronställen vid sidan om turistvägarna. Tycker om natur, 
resor, sport och natur. 

4



savonlinna
- operafestival med operan Rigoletto 

En unikt framtagen resa av Linnéa med fokus på konst och musik till världens vackraste 
operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs fästning i Södra Savolax. Savonlinna 
är vackert beläget vid sjön Saimen. Vi får uppleva Giuseppe Verdis mästerverk operan 
Rigoletto i denna magiska operasalong som erbjuder sköna bänkar och tak över huvu-
det. I Borgå besöker vi Albert Edelfelts intima ateljémuseum - Finlands störste konstnär 
på 1800-talet. På anrika Haikko Herrgård serveras kaffet i den vackra Gula Salongen med 
konstverk av Edelfelt. I Borgå får vi även en visning av J L Runebergs hem innan färden 
går vidare österut. Linnéa förbereder oss på operans tonsättare och handling, något som 
alltid röner stor uppskattning. I Savonlinna bjuds vi på en härlig båttur. I Järvenpää hälsar 
vi på hos Finlands nationalkompositör Jean Sibelius och får en visning av hans konstnär-
shem Ainola från förra sekelskiftet. Det är tredje året i rad vi erbjuder denna resa, den har 
blivit en av våra mest uppskattade musikresor.

I pRIset IngåR:
•  Musikkunnig reseledare Linnéa Sallay 
•  Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
•  Bussresa i Finland 3 dagar
•  Del i dubbelrum/insideshytt
•  3 frukost, 2 luncher & 4 middagar 
•  Båttur på Saimen
•  Besök Haikko Herrgård & J L Runebergs  hem
•  Operabiljett, sektion A rad 15-17
•  Ainola konstnärshem (Sibelius)
•  Kerimäki kyrka världens största träkyrka
•  Linnéa Sallay, fiol & sång

Puccini operafestival i Toscana
- med operan Turandot, Florens, Siena , Pisa  och Montecatini

Missa inte vår nya operaresa med operasångerskan Linnéa Sallay. Denna gång tar hon er 
med till Italien, operakonstens hemland och Puccini Operafestival i Toscana. Mitt emellan 
sjön Lago di Massaciuccoli och havet ligger platsen Torre del Lago Puccini som fått namn 
efter den store italienske kompositören. 
Hit flyttade han med sin familj kring förra sekelskiftet. Ända sedan 1930 spelas i denna 
vackra miljö årligen flera av Puccinis operor. Linnéa har för oss valt ut hans sista stora 
mästerverk  - Turandot. Hon kommer att introducera er till tonsättarens liv och verk så 
att ni får uppleva så mycket mer av föreställningen. Vi reser i konstens  tecken till Florens 
och historiska Siena, känd för sina hästkapplöpningar samt Pisa och Lucca. Möt våra un-
derbara lokala svenska auktoriserade guider - Katarina i Florens och Bodil i Siena - som 
visar sina städer på ett intressant sätt med stor kunskap och humor. Vi bor i vackra Mon-
tecatini, på hotell som har eget spa och pool. Vi gör trevliga utfärder till Pisa, känt för sitt 
lutande torn, Florens, Siena och pärlan Lucca, som är Puccinis födelsestad. Det blir en 
oförglömlig resa med mycket musik, konst och kultur.

5 dagar, 17/7 9 950 kr

I pRIset IngåR:
•  Operasångerskan Linnéa Sallay är 
   reseledare 
•  Flyg Arlanda - Pisa via Mûnchen t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 5 nt
•  Fem middagar varav 2 i 
   inkl. vin & vatten 
•  En lunch
•  Operaföreställning Turandot
•  Utfärder till Florens, Siena, 
   Lucca & Pisa 
•  Guidade visningar med svenska lokal
   guider: Florens, Siena, Lucca & Pisa
•  Besök till övre Montecatini
•  Introduktion till operan

Helsingfors med chess
- musikupplevelse i Bergskyrkan med Linnéa

Följ med operasångerskan Linnéa Sallay till Helsingfors och njut av den välkända musi-
kalen Chess från 1968 med musik av Benny Andersson och Björn Ulvaeus, sångtexter av 
Tim Rice och libretto av Richard Nelson. Linnéa introducerar er till musiken och föreställ-
ningen med sitt musikaliska kunnande. 
Efter föreställningen tar vi en tur till Tempelplatsens Kyrka som ligger insprängd i berget. 
Den har fått priser för sin arkitektur och akustik. Linnéa berättar om kyrkan och bjuder 
här på sång & fiol. På båten hem avnjuter vi ett julbord innan vi är tillbaka i Stockholm 
följande morgon.

I pRIset IngåR
• Musikkunnig reseledare Linnéa Sallay 
• Kryssning Helsingfors t/r
• Del i dubbelinsideshytt t/r
• Kaffe, frukt och kaka
• Presentation av föreställningen
• Trerättersmiddag a la carte med vin
• 2 frukost
• Julbuffet med dryck
• Musikal Chess på Svenska teatern
• Rundtur Helsingfors med musikevent i   
  Bergskyrkan

3 dagar, 19/11 2 950 kr

6 dagar, 15/8 15 450 kr
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Fira nyår i Wien
- med klassisk konsert, dans och fyrverkeri på Kursalon

Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag på Park Hotel Schönbrunn samt en fan-
tastisk Mozart & Strauss-konsert på Wien Kursalon. Lyssna på berömda valser, polkas, 
arior och duetter, framförda av den hyllade Salonorchester Alt Wien - Gamla Wiens 
orkester. Vi ser det färgsprakande fyrverkeriet från Kursalons terrass och vi avslutar 
med dans i balsalen. Wien åker du till för att njuta av förstklassig kultur, musik och 
bakverk. En av dagarna gör vi en utfärd till Wienerwald med Heiligenkreuz, ett kloster 
med anor från 1100 talet samt slottet Mayerling.  Det är en fantastiskt vacker stad där 
Mozart, Beethoven och flera andra kända kompositörer skapade sina mest berömda 
verk. På slottbacken framför Schönbrunn finner man den omtyckta nyårsmarknaden. 
Vi bor nära det fantastiska slottet Schönbrunn på Park Hotel Schönbrunn. För de som 
önskar finns möjlighet att välja till en konsert med Hofburg Orchestra och en kväll på 
lokal vingård, en sk Heurigen. 

4 dagar, 31/12  13 450 kr
sMARt senIoR: 12 950 kr

I pRIset IngåR
• Reseledares tjänster
• Lokalguide Ulrike Verdinau
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på
  4-stjärniga Park Hotel Schönbrunn
• Nyårsmiddag på hotellet med dryck
• Nyårskonsert på Kursalon med dans
• Två luncher
• Två guidade rundturer i Wien
• Inträde och visning av:
  Schönbrunns slott  
• Utfärd Wienerwald
• Kaffe  & tårta

Ulrike Verdinau-Floderer
Ulrike är auktoriserad lokalguide och har bott i Wien 
i nästan 30 år. Hon älskar sin stad som erbjuder så 
mycket. Ulrike visar oss sin stad på ett personligt 
sätt och har mängder att berätta om staden och 
folket.

Fyra nyår på Wermlandsoperan
- med musikalen Something Rotten och Rita Saxmark 

I pRIset IngåR
• Musikkunniga reseledare Rita Saxmark
• Bussresa
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 förmiddagskaffe
• 2 luncher  
• Nyårsmiddag 
• Besök på Lars Lerins Sandgrund
• Musikalbiljett, parkett rad 3, 4 och 5. 

2 dagar, 31/12 4 250 kr

Följ med ReseSkaparna till Värmland och se Something Rotten! på Wermlandsoperan. 
Musikalen hade Broadwaypremiär våren 2015 och nominerades för tio Tony Awards, 
däribland ”Best Musical”. En annan höjdpunkt på resan är Lars Lerins Sandgrund. Rita 
Saxmark är vår musikkunniga reseledare, hon har haft roller i de flesta stora musikaler, 
så som West Side Story, Lés Misérables, Sound of music och The Phantom of The Opera. 
I den sistnämnda gjorde hon rollen som Carlotta, i Stockholm, Antwerpen och Köpen-
hamn. Rita kommer presentera musikalen och vara vår värdinna under vårt trevliga 
nyårsfirande på Clarion Plaza i Karlstad.

Rita Saxmark
Rita har länge varit knuten till ReseSkaparna 
som reseledare och artist. Sina erfarenheter 
från opera- och musikalscener i Sverige och Eu-
ropa har hon nytta av som utbildad logonom. 

Fira nyår Med reseskaParna
- I vackra Wien med Ulrike Verdinau-Floderer eller i Karlstad med Rita Saxmark
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I pRIset IngåR
• Julvärd Katarina Åström
• Lokal guide Anneli Wiklund
• Bussresa 4 dagar
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher 
• 3 middagar/julbord 
• 1 kaffe 
• Alla besök enligt program 

I pRIset IngåR
• Rese-vandringsledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 luncher (varav 4 matsäck)
• 4 trerättersmiddagar
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina van-
dringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kulturmiljöer 
och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. Färden går norrut längs Ljusnans dal-
gång via Ljusdal och Funäsdalen till Bruksvallarna. Nu väntar tre härliga vandringsdagar i 
Funäsfjällen omkring Bruksvallarna. Turerna anpassar vi efter väder och vind. Vår buss till 
bra startpunkter och avslut på turerna. Våra vandringsturer är mellan 6-12 km per dag. 
Om någon önskar en kortare tur anpassar vi turen med ett kortare alternativ också. En 
möjlighet bland många andra är en ”bra väderstur” till Djupdalsvallen och Mitt åkläppen 
där de som vill kan nå toppen på 1212 möh. En högfjällsupplevelse med underbara vyer.

HÄlsingejul
-Julfirande med Katarina Åström & Anneli Wiklund
Följ med på en resa till Hälsingland tillsammans med er julvärd Katarina Åström och 
vår lokala guide Anneli Wiklund. Vi dukar upp till härliga juldagar med Hälsingegårdar, 
god mat, julotta, underhållning och självklart kommer tomten.  Resan bjuder på många 
fina besök som Glösbolagret samt magnifika Hälsingegården Hans-Ers i Alfta. Här får 
vi höra om det fantastiska fynd som gjordes på gården på 60-talet och se herrstugans 
vackra 1800-tals måleri. På Mobackes Trädgårdscenter njuter vi av alla vackra amaryllisar. 
Juldagsmorgon är det julotta för de som önskar i Bollnäs kyrka. Anneli berättar med bild 
och ton om Världsarvet Hälsingegårdar. Vi bor bekvämt på centrumnära Hotell Scandic i 
Bollnäs, med vacker utsikt över Ljusnans dalgång och sjön Warpen.

Anneli Wiklund
Upplev natur och kultur med hälsingetösen Anneli. Anneli är en glad och pigg tjej med stor kunskap om Hälsingland. 
Hon berättar inlevelsefullt om Hälsingegårdar, lin och intressanta levnadsöden. Vandring är också något som An-
neli brinner för. Hon har stor erfarenhet av vandringar i såväl Sverige som ute i Europa. Egna vandringar har hon 
toppat med Kebnekaise och Kilimanjaro. Men en vandring behöver inte vara så strapatsrik, det är upplevelsen av 
naturen och känslan i gruppen som är belöningen, säger hon. Att dansa, allt från polska och hambo till jitterbugg 
och sjunga visor är annat som Anneli också verkligen gillar.  

kuLTur ocH naTur Med anneLi
- Fira jul i Hälsingland, vandra i Bruksvallarna eller res till minnet av Lill-Babs

4 dagar, 23/12 6 650 kr

Bruksvallarna
- Härliga fjällturer förbi gamla kulturmiljöer

5 dagar, 6/9 7 250 kr

Lill-babs Järvsö
- En resa till minnet av Lill-Babs med Monika Lilja & Anneli Wiklund

2 dagar, 11/6 3 950 kr

På den här resan minns vi Barbro Lill-Babs Svensson som under flera decennier underhål-
lit oss. Hon har satt ett varmt avtryck i vår populärhistoria som få andra och delat med 
sig av sin kärlek till alla som varit i hennes närhet. Vi följer i hennes ”anda” och det blir en 
resa i varma känslor och härlig gemenskap. Monika Lilja bjuder på en härlig musikstund 
med några av Lill-Babs finstämda melodier i en av Sveriges bäst bevarade medeltidskyr-
kor, Trönö gamla kyrka. På Glösbolagret dricker vi kaffe. Ett socialt företag där människor 
som på grund av språk eller funktionsnedsättning haft svårt på arbetsmarknaden nu har 
hittat sin plats. Övernattar gör vi på hotell Järvsöbaden. Nästa dag besöker vi Lill-Babs 
Caffär, dricker kaffe och tar del av museet som berättar om Barbro Lill-Babs Svenssons 
artistliv. 

I pRIset IngåR
• Reseledare Monika Lilja & Anneli Wiklund
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  & 1 middag
• 2 Fika
• Musikunderhållning 
• Besök på Glösbolagret, Lill-Babs Caffär
• Besök på Jarseost
• Besök på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta
• Övriga besök enligt program
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En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och stor-
slagen natur. Johan, välkomnar oss som sina 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 kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat på många av de trev-
ligaste och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del kultur, 
såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrusker, romare, 
påvar och Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.
Kocken Nazareno bjuder in oss i sitt kök och visar hur man lagar en trerättersmiddag 
som vi sedan avnjuter med ett gott vin. Hos glassmakaren Nunzio tar vi del av några 
av hemligheterna bakom den fantastiska italienska glassen. På Vincenzos ostronställe 
får vi tillfälle att prova ostron och äta en härlig lunch vid havet. Emanuele Coppola, 
den stolte ägaren till delikatessaffären ”La Bottega di via Sarti”  tar oss med på en 
Ost- och Vinresa genom Italien under en lättare måltid. Vi besöker den anrika och pit-
toreska bergsbyn Cori med dess kända Akropolistempel och Maurizio Ricci som visar 
oss hur han kokar sin lufttorkade skinka i vin och demonstrerar hur man gör ricotta. 

solens mat & vin
- härliga mat- och vinupplevelser i trakterna av Terracina

soLens MaT & siciLien Med JoHan
- till Terracina för mat & vin eller unik rundresa på Sicilien

sicilien
- med Syracusa, Taormina, Etna, Castelmola, Savoca& Naxxos

8 dagar 15 950 kr
 14/5, 21 /5, 10/9, 17/9  

8 dagar, 1/5, 9/10 14 950  kr

I pRIset IngåR:
• Svensk reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med italiensk frukost 
• 5 luncher & 5 middagar 
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet och aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Ost- och vinprovning
• Ostronprovning
• Ett lektionstillfälle i Italienska

I pRIset IngåR:
• Svensk reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda - Catania t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
   på 4* hotell
•  3 luncher inkl vin & vatten  
•  5 middagar varav 3 inkl vin & vatten 
•  Vinprovning
•  Utfärd till Taormina & Castelmola
•  Utfärd till Savoca
•  Utfärd till Etna och vingård
•  Utfärd till Syrakusa med Neopolis
•  Utfärd till lokal gård
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

Johan Berg 
Vår reseledare Johan har bott i Italien i 17 år men är nu tillbaka i Sverige. Han har kvar sina goda relationer med de 
människor vi besöker på resan och detta är lite av en ”hemma hos” resa med många intressanta personligheter. 
Genom kärleken till Italien visar han även Sicilien, och hans historier om maffia, mat, historia och personligheter är 
upskattade.

Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och magnifika 
trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av gamla Grekland, Romarriket och den bysan-
tiska kulturen men även på Catanias och Syrakusas livliga gator. Under denna vecka kom-
mer vi att få insupa många intryck och säkert bli bedårade av denna ö som har besjungits 
och diktats om sedan urminnes tider. 
Vi bor i Naxxos 4 nätter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. Under resan 
besöks mysiga Taormina och Castelmola, förebilden för Höga Berget där Bamses farmor 
bor. Bergsbyn Savoca där Gudfadern spelades in är ett spännande resmål och en dag 
skall vi  uppleva Europas högsta aktiva vulkan - Etna. På dess sluttningar växer goda 
druvor och vi besöker vingården Tenuta. Under våra dagar i historiska Syrakusa lär vi oss 
mer om historiska personligheter som Dionysos och Platon. Johan tar er med på utvalda 
restauranger där vi avnjuter lokala specialiteter.
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I pRIset IngåR:
• Svensk reseledare & guide Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats - Ischia t/r
• Del i dubbelrum 7 nt med frukost 
• 4 luncher 
• 7 middagar 
• 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
• Övriga besök enligt program

Anna Rudh Meo
Anna är auktoriserad lokalguide och bor sedan många år på ön Ischia med sin italienska man och barn. Hon har en 
gedigen kunskap om Italien, särskilt hennes hemregion Kampanien. Anna, är också en erfaren vandrings- och vinguide, 
visar oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.  Resan till Ischia är unikt skapad av Anna baserad, även resan i 
Elena Ferrantes fotspår är skapad av Anna, och är nu högaktuell inför att böckerna skall filmdramatiseras.

Vulkanön ischia 
- med termalbad & lättare vandring

VuLkanön iscHia & neaPeL Med anna
- en Må bra resa med termal & vandring på vulkanön Ischia eller i Elena Ferrantes fotspår

Följ med på en resa med kultur, italiensk mat & vin samt varma termalbad. Vi följer Ele-
na Ferrantes rollfigurer  Elena och Lila och besöker platserna som beskrivs i böckerna. 
Deras barndomskvarter i Neapel, Amalfi dit Lina reste på bröllopsresa samt vulkanön 
Ischia där de åkte på semester.  Neapel är Italiens tredje största stad och den väcker 
känslor och nyfikenhet. Under alla lager av historia är det en i högsta grad levande 
stad, gästvänlig och varm. Dessutom är maten kanske landets allra bästa. Vi gör som 
italienarna och tar in på ett termalbadhotell på Ischia och blir ompysslade. 

Vi bor 4 nätter på ön Ischia på ett trevligt termalhotell med egna termalbad, under 
våra dagar på Ischia skall vi njuta av naturen och Anna visar sin ö på ett personligt sätt 
när vi besöker en del av hennes vänner som har gårdar, där vi provar på lokala drycker 
och mat. Vi ser Ischia ponte och besöker den mäktiga borgen  -  Castello Aragonese, 
mysiga Forio där Nino bodde och Maronistranden där Elena hade ett känslosamt möte 
med sin stora kärlek Nino. Vi bor 3 nätter i Neapel. Vi ser Luzzatikvarteret,  flickornas 
barndomskvarter och kvarteren där skoaffären låg. Vi skall äta gott på Burgo Marinaro 
där Lila hade sin bröllopslunch. Vi besöker även de lyxigare Chiaia - kvarteren som 
flickorna drömmer om. Resan inkluderar även en heldagsutfärd längs Amalfikusten, 
dit Lina åkte på sin bröllopsresa och Ravello musikens stad samt Pompeiji.

elena Ferrantes italien
- Neapel, Amalfikusten & Ischia

I pRIset IngåR:
• Svensk reseledare & guide Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher inkl. vin & vatten 
• 6 middagar inkl. vin & vatten 
• 1 vinprovning med tilltugg
• Fri tillgång till termalbad på hotellet
• Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel
• Utfärd Pompeiji
• Örundtur Ischia med Ponte & kastellet
• Strövtåg på Maronistranden
• En ansiktbehandling på hotellet på Ischia
• Bussresor & transfers enligt program
• Övriga besök enligt program

8 dagar, 15/5, 23 /10  15 950 kr

En resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och vandringar. 
På vulkanön Ischia, strax norr om Capri gör vi som italienarna och tar in på ett term-
albadhotell och blir ompysslade. Dagarna fylls med strövtåg längs havet eller mot 
vulkanens topp, bad i varma källor, besök hos vinmakare och rundturer på ön. Ischia 
kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi 
som avslutning till Elena Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel och 
avslutar med en natt i vackra Gandolfo på hotell Castelvecchio .
Vårt hotell på Ischia har egna termalbad samt spa. En örundtur ger oss en bra bild av 
ön med Ischia stad, den mäktiga borgen Castello Aragonese och på en av Annas vän-
ners vinkantina får vi provsmaka deras vin. Härliga vandringar i lugnt tempo tar oss till 
den vackra trädgården La Mortella och över Zaro-halvön samt till till den övergivna 
byn Piano Liguori där tiden stannat till. En heldag på Negombos termalbad samt en 
havsvandring längs Maronistranden ger oss energi och avkoppling.

8 dagar 13 450 kr
 30/4, 22/5, 24/9
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Höglandet 3 nätter, Edinburgh 2 nätter
• Reseledare
• 4 middagar
• Vallhundsuppvisning
• Whiskydestilleri och provsmakning
• Båttur Loch Ness
• Övriga besök enligt program

skottlands högland
- med Edinburgh och Tattoo

Under denna resa bor vi i Kingussie på Duke of Gordon, ett anrikt höglandshotell, under 
våra dagar i höglandet skall vi få smak av “Karl för sin Kilt”, atmosfären. Vi besöker ett ljung-
center samt en fårherde som skickligt vallar får med hjälp av sina bordercollies. Självklart 
skall vi se en av traktens ståtliga slott och ett whiskydestilleri där vi får provsmaka denna 
ädla dryck. Vi stiftar bekantskap med myternas landskap under en heldagsutflykt som 
tar oss över hedar och berg till berömda Loch Ness. Vi följer Caledonian Canal genom 
The Great Glen och beskådar det vackra landskapet samt gör vi en trevlig båttur på Loch 
Ness. Även denna resa avslutas i Edinburgh med rundtur där vi ser den medeltida ”Old 
Town” och 1800-talets georgianska ”New Town” samt Leith. I den gamla delen ser vi Royal 
Mile och det finns möjlighet att besöka Edinburgh Castle från 1300-talet.  Vi ser Tattoo 
med det mäktiga slottet som kuliss.

skoTTLand, irLand & BodensJön Med Jöran
- Edinburgh Festivalernas stad - Tattoo eller Julmarknad, Cornwall, Mainau och Amsterdam

Jöran Nielsen
“Jag älskar verkligen ”mina” resmål. ”Brinner” för dem och vill visa resepektive lands höjdpunkter och de där pärlorna 
som gör resan till något alldeles extra. Min ambition är att du ska få lite mer än du väntat dig och kommer hem med 
en extra fin upplevelse”. Jöran är verkligen expert på sina resmål. Han är mycket påläst om länders historia och 
kultur samt de ädla dryckerna vin och whisky. Han har skapat alla sina egna resor och valt alla besöksmål med 
stor kunskap för att våra resor skall bli en unik upplevelse. Jöran Nielsen är en erfaren Irlands- och Skottlandsguide 
som levandegör ländernas historia och kultur.

6 dagar, 19/8 13 450 kr

rundresa skottland
- med Skye , Loch Ness, Inverness, höglandet och Tattoo

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 6 middagar 
• Stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Military Tattoo
• Övriga besök enligt program

8 dagar, 11/8 17 450 kr
Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser Skye med sin hän-
förande natur, ökända Loch Ness, ett whiskydestilleri, huvudstaden Edinburgh och 
mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning blir 
det ett besök på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektakulära 
föreställningar. 
Detta är en rundresa med boende i Glasgow, Fort William, höglandet och Edinburgh, 
en resa där du verkligen får se mycket av Skottland. Speciella Skye, som Vikingarna kal-
lade Sky-öa, mystiska Loch Ness, vackra Loch Lomond samt Inverness. Vi bor 2 nätter i 
höglandet med besök på pampigt slott och whiskydestilleri samt en vallhundsuppvis-
ning. Edinburghs medeltida ”Old Town”, 1800-talets georgianska ”New Town” samt Leith 
ser vi väl i Edinburgh samt pampiga Tattoo.

10



I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 middagar
• Stadsrundtur i Edinburgh
• Stadspromenad med St Giles katedralen
• Military Tattoo avresa 1/8

Tillägg avresa 1/8: 3 000 kr

edinburgh
- festivalernas stad med Tattoo eller Julmarknad

Edinburghs specialitet är festivaler. Edinburgh julmarknad i december med tyska inslag 
är en fröjd för ögat då den utspelar sig med den spektakulära bakgrunden av Edinburgh 
Castle. Hela staden är juldekorerad och en glad stämning råder. 
I augusti äger flera festivaler rum samtidigt, då är det Tattoo, konstfestival och The Fringe, 
vilken bjuder på teater, stand-up-comedy, musik och show. Resans höjdpunkt är det 
världsberömda Military Tattoo, med säckpipor, trummor och fyrverkeri.  Vi bor på centralt 
beläget hotell och lär känna staden. På båda resorna erbjuds en extra utfärd till Stirling, 
Loch Lomond och ett whiskydestilleri.

I pRIset IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Zürich t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 middagar 
• 1 ostprovning
• 1 vinprovning
• Båttur på Bodensjön
• Entré Blomsterpark & Zeppelinmuseum
• Tågresa Berninaexpressen
• Kvällsunderhållning med folkmusik och   
   middag
• Besök Lindau & Fredrichhafen

cornwall
- med Morden i Midsomer & Bath

Vår resa tar oss till grevskapet Oxfordshire, vid övre Themsenfloden och södra Englands 
grevskap Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon och Cornwall. Gröna kullar, låglänta hedar 
och romerska minnesmärken. Tillsammans med vår Englandskännare Jöran Nielsen får 
vi uppleva vardagsliv, det lokala köket samt storslagen natur. Bland lummiga trädgårdar 
och pittoreska hus löser den metodiska och eftertänksamma kommissarie John Barnaby 
mystiska mordfall i kriminalserien, Morden i Midsomer. Vi gör en tur i seriens tecken in-
nan vi åker vidare mot resans höjdpunkt, Cornwall. Grevskapet som bjuder på en om-
växlande natur med både palmer, vackra trädgårdar, mjukt böljande landskap och fält 
blandat med  sandstränder och klippkust. Några av våra besök är den pittoreska konst-
närsbyn St Ives, godset Lanhydrock, Lands End, Minack Theatre uthuggen ur klippan och 
världsberömda Eden Project.

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-London t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Besök i TV-seriens ”Midsomer”
• Besök Lands End
• Utfärd Trebah Garden
• Besök Eden Project
• Besök Bath
• Övriga besök enligt program

4 dagar, 7/12, 1/8    6 950 kr

6 dagar, 1/5, 19/5 15 950 kr

7 dagar, 1/6 15 450 kr

Bodensjön & Mainau
- med tågresa ombord kända Berninaexpressen

Följ med på en resa genom fyra centraleuropeiska länder. Tillsammans med vår resele-
dare Jöran Nielsen reser vi runt den vackra Bodensjön och får uppleva den prunkande 
blomsterparken Mainau. Några av höjdpunkterna under resan är den trevliga båttu-
ren på Bodensjön, ett besök på Zeppelinmuséet samt kanske den mest spektakulära 
är turen med den kända Berninaexpressen. Genom panoramafönstren kan man verk-
ligen uppleva de underbara naturscenerierna. Bergspass, vilda vattenfall, vidsträckta 
glaciärer och många små söta byar passerar vårt tågfönster. Väl framme i Tirano är vi 
plötsligt i Italien. Under resan skall vi prova lokal mat, och Österrike är känd för sina 
ostar samt under ett vingårdsbesök provar vi de lokala vinerna. I Feldkirch där vi bor 
centralt under hela resan kommer vi en kväll att få njuta av folkmusik och middag.
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Teddy Lundberg
• Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum/studio med frukost
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Santa Cruz
• Promenad till Botaniska trädgården
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Välkomst & avslutningsmiddag 
  med dryck

För jul- och nyårsresa ingår 2 festliga mid-
dagar på Juldagen och Nyårsafton.

TILLÄGG: 
Avresa : 13/12 3000 kr
6 middagar på olika restauranger inkl 
dryck: 1 00 Euro

Vulkanön Teneriffa bjuder på ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. Vul-
kanen Teide mitt på ön har skapat det spektakulära landskapet. Vi bor nära stranden i 
kustorten Puerto de la Cruz. Teddy tar er med på utfärder till Teide, La Laguna, Santa Cruz, 
Alvaro vingård och La Orotava samt ordnar aktiviteter och flera utfärder.  

PUERTO DE LA CRUZ
Puerto de La Cruz är en äkta kanarisk stad med en gammal stadskärna med kullerstens-
gator, små, söta hus med omsorgsfullt arrangerade blommor utanför. I staden finns en 
liten fiskehamn och ett trevligt torg, torget Plaza Charco. Torget är stadens mötesplats för 
såväl öbor som turister, och här ligger många restauranger, barer och butiker. Du kom-
mer närmare lokalbefolkningen och kan i lugn och ro upptäcka ett av Teneriffas mest 
natursköna områden. 

MATEN
Som tillval har vi valt att samarbeta med lokala restauranger, där ni får prova olika målti-
der istället för att ni skall äta på samma bufférestaurang på hotellet i 3 veckor. Det finns 
något unikt på Teneriffa där man åker hem till lokala vinproducenter och äter lokal 
kanarisk mat, i vårt middagspaket ingår minst en sådan middag.

HOTELL - MARQUESA
Hotellet är centralt beläget vid promenadstråken mitt i stadens gamla kvarter. Vi bor nära 
Plaza Charco och strandpromenaden med sina berömda havsvattenpooler.  Hotellet är 
en unik, historisk byggnad. I huvudbyggnaden finns kakel- och mosaiklagda salonger 
och gallerier med de typiska snidade träbalkongerna. Hotellet har utsikt över de om-
givande äldre stadsdelarna, den blåa Atlanten och  de grönskande sluttningarna mot 
Vulkanen Teide. Här finns också ett fullt utrustat gym, utomhuspool, ett mysigt café, en 
fin bar på terrasserna ut mot gågatan och kyrkan samt en populär à la carte restaurang.

UTFÄRDER
teIDe och lA lAgUnA MeD oRotoVADAlen
Denna dagsutflykt tar oss på slingrande vägar upp genom Orotavadalen, genom 6 klimatzoner till 
Teide. La Laguna har mycket välbevarad arkitektur med många gamla privatpalats.
lA oRotoVA och VIngåRD
Den gamla handelsstaden La Orotava, är centrum i odlingsregionen med vackra kyrkor och ståtliga 
palats.  Vi besöker Casa de los Balcones från tidigt 1600-tal  med museum och butik.  Vi avslutar da-
gen med en vinprovning på Bodegas Alvaro i den lilla staden Tacoronte. 
sAntA cRUZ MARknAD och shoppIng:
Santa Cruz, öns huvudstad, en mycket spansk, liten men pulserande  storstad.  Sedan 1720-talet är 
Santa Cruz Teneriffas huvudstad och säte för handel, administration och provinsregeringen. 

LongsTay På TeneriFFa Med Teddy
- Långtidssemester på Teneriffa, med utfärder till Teide, La Laguna, Orotava, vingård & Santa Cruz 

Teddy Lundberg
Er värd Teddy har bott på Teneriffa och visar oss sin ö under vår långtidssemester. Han har bott på Teneriffa och kan 
sin ö väl. Teddy Lundberg är sångare, klassiskt skolad tenor, skådespelare och regissör. Under resan kommer han 
även ordna och bjuda på en del underhållning. 

22 dagar                     16 950 kr
1/11, 13/12, 22/1        
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Monica Mozo
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch hemma hos lokal familj 
• 5 middagar, varav 2 på restaurang
• Utfärd till Mijas Puenblo med vinprovning
• Utfärd till Alfarnatejo

I pRIset IngåR:
• Reseledare Monica Mozo
• Flyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats t/r
• Del i studiolägenhet 21nätter
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Välkomstmiddag på restaurang
• Avslutningsmiddag på restaurang
• Två luncher inkl vin/vatten 
• Utfärd Malaga inkl. lokalguide och entré
   till Picassomuséet
• Utfärd Mijas Pueblo inkl. vinprovning
• Utfärd Ronda inkl. lokalguide och
   entré till tjurfäktningsarenan
TILLÄGG: 
19  trerättersmiddagar, vin:   2 200 kr

andalusien 
- med Mijas Pueblo, Fuengirola och Alfarnatejo

En lagom lång resa med ”lagomt” tempo till Spanska Solkusten. Hotel El Puerto ligger 
centralt beläget invid hamnen och stranden i Fuengirola och här har vi allt inom prom-
enadavstånd. Under resan besöker vi en av Europas största loppmarknader, åker upp till 
den pittoreska byn, Mijas Pueblo, som ligger på en platå med vacker utsikt över Fuen-
girola och havet. Här provar vi spanska viner och njuter av lugnet. En av dagarna åker 
vi ännu längre upp i bergen på ett Andalusiskt äventyr där vi får träffa borgmästaren 
Miguel och äter hemlagad lunch hemma hos byborna i hans by, Alfarnatejo. Vi besöker 
en olivoljefabrik och får smaka på färsk olivolja. Vet du vilket land som importerar mest 
spansk olivolja i hela världen?

solkusten
- Långtidssemester med lokala möten

Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett beha-
gligt klimat. I Andalusien finns mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. 

Fuengirola är en omtyckt plats på solkusten vars milda vinter bjuder till långtidssemester. 
Vår värdinna och reseledare på plats, Monica, kommer till hotellet varje dag och ordnar 
olika aktiviteter. Vi bor på Hotel Veramar, ett modernt lägenhetshotell ca 350 meter från 
havet och 750 meter från centrala Fuengirola med tåg- och busstation, butiker, mysiga 
torg med caféer och restauranger. I resan ingår utfärder till pittoreska Mijas Pueoblo med 
vinprovning, en dagstur till vackra Ronda med sin magnifika akvedukt och stadsvan-
dring i Malaga. Denna resa är omtyckt med många resenärer som återvänder varje år 
till Monica. Strandpromenaden bjuder in till långa härliga promenader. Vi har även på 
solkusten valt att erbjuda ett middagspaket på restaurang istället för hotellens buffet-
middagar.  Vi vill att ni ska få uppleva det riktiga spanska köket.

22 dagar, 7/11, 9/3 12 450 kr

Monica Mozo
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt, hälsa på henne under en vecka och upplev flera av södra 
Spaniens skatter eller njut av solkusten vars milda vinter inbjuder till långtidssemester. Monica Mozo är till hälften 
hälsingetös och till hälften spanjorska. “Det är en dröm som går i uppfyllelse varje gång jag får möjlighet att intro-
ducera nya gäster till det underbara landet Spanien. Min passion har alltid varit mötet med nya människor och nya 
kulturer och jag har rest över hela världen men slutligen bestämt mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!

6 dagar, 10/4 8 950 kr

Vackra andaLusien Med Monica
- kulturresa till traktens sevärdheter eller Långtidssemester på Solkusten
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I pRIset IngåR
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter- Mallorca t/r
• Del i lägenhet med självhushåll 25
  nätter inkl. välkomst- och avskedsmiddag
  med vin & vatten
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller med lunch
• Utfärd Valldemossa 
• Välkomstmöte och orienteringstur

Avresa Kastrup  & Landvetter 3/3

TILLÄGG:
Del i dubbelrum med frukost & middag
med vin & vatten 21 nätter:  1 300 kr pp

Mallorca
- Långtidssemester i vinter

Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Här 
finns mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med 
lokalbuss eller så kan man hyra bil. Fredric kommer visa sitt Mallorca under utfärder som 
han valt samt restauranger och besöksmål med målet att få visa er det lite mer okända 
Mallorca. Våra utfärd går till de vackra Tramutanabergen och byarna Soller, Valldemossa 
och Fredrics by Fornalutx samt en stadsrundtur Palma. Utöver de utfärder som ingår 
kommer Fredric ordna fler utfärder samt andra aktviteter under er vistelse.

VÅRT HOTELL - HELIOS I CAN PASTILLA
Vi bor på hotell Helios som både erbjuder läghenheter och hotellrum. Hotellet ligger ett 
kvarter från den långa strandpromenaden i Can Pastilla, endast 15 min från Palma med 
lokalbuss. Man kan se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trev-
lig trädgård med pool, poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd 
inomhuspool och ett spa. Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och inter-
nationella rätter. Välj att bo i lägenhet med självhushåll eller hotellrum med frukost och 
middag inkluderat. Välkomstmiddag och avslutningsmiddag med dryck ingår för alla.

deT okÄnda MaLLorca Med Fredric 
- njut av Mallorcas varma klimat under en långtidssemester, fira påsk, eller en kulturvecka  

Fredric Cederlund
Fredric kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa och dela sina smultronställen med er. Han har bott på Mallor-
ca i 20 år och med sin erfarenhet och kunskap har han skapat trevliga utfärder till sina favorit byar och restauranger.  Han 
har unikt tagit fram nedan resor för oss, välj att stanna länge på vintern, fira påsk eller ta en vecka med Ferdric på Mallorca. 
Hans berättelser om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner är mycket uppskattade. Välkomna till 
Fredrics Mallorca.

26 dgr, 2/3 & 3/3 

SMART SENIOR :            14 650 kr

Mallorca  
- fira påsk, njut av en härlig kulturvecka i vår eller till hösten

Med ReseSkaparna får du upptäcka lite mer av det okända Mallorca. De långa inbjudande sandstränderna, den goda 
maten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. På alla våra 
resor bor vi i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad. 

Under en vecka ska vi upptäcka det okända Mallorca, med utfärder till den vackra 
bergskedjan Sierra de Tramuntana med dess små pittoreska byar som den omtalade 
mallorkinska byn Valldemossa, Soller och Fredrics hemby Fornalutx. Fredric lär oss 
mer om öns historia under en guidad stadsrundtur i Palma med besök i katedralen 
och en god tapaslunch samt en dag på markanden i Sineu och vinbodegan Macia 
Batle. Vi avslutar med en god avslutningsmåltid på ett kloster samt besöker godset Els 
Calderes med anor från 1200-talet. 

Påsk På Mallorca
Fira påsk med mallorkinerna och Fredric. Han tar er med på Palmas imponerande pro-
cession men vi tar även del i det lokala påskfirandet med påskmarknad och proces-
sion i den kustnära staden Pollenca samt provar på öns påskmat och godis. 

I pRIset IngåR
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med poolutsikt & frukost
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Palma med stadsrundtur
• Utfärd marknad & vinprovning
• Utfärd Soller, Fornalutx & Valldemossa  
   med olivoljeprovning
• Utfärd kloster & finca
• Övriga besök enligt program
tIllägg
Påskresa 17/4: 1 000 kr
inkl. utfärder påskdagen och påskafton 

8 dgr                                        11 950 kr
17/4 (PÅSK), 30/4,1/10  
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Malta & gozo
- upplev Malta med maltaspecialister

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande 
gatorna i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas lilla-
syster Gozo, är en liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt 
väder, härlig gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel 
del att se och göra. Tillsammans med vår kunniga reseledare och guide Fredrik Ham-
menborn kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en unik inblick i öns 
mycket speciella historia. 
På vår resa bor vi 2 nätter på Gozo för att verkligen få uppleva ön när alla dagturister 
lämnat ön då den kommer sitt riktiga jag tillgodo. Vi bor i Xlendi Bay, en liten mysig 
vik som omges av branta vackra klippor som stupar ner i havet.  Under våra dagar på 
Gozo skall vi uppleva både natur och förhistoriska tempel samt göra som malteserna 
gör, äta middag på Ta`Frenc. Under våra dagar på Malta bor vi invid havet i St Julian’s 
på trevliga Cavalieri Art hotel. Fredrik tar oss runt till små städer som Birgu, en av de 
tre städerna där riddarna först slog sig ner. Valletta, Maltas huvudstad, byggt av Jo-
hanniterriddarna på 1500-talet, är mäktig att besöka med sin pampiga ringmur och 
stora hamn “Grand Harbour”.  Vi ser även norra Malta med de fina bukterna fyllda av 
sand, Golden Bay och Ghajn Tuffieha. De som vill följer med Fredrik på kortare , lättare 
vandring längs havet. Vi kommer få smaka på traditionell maltesisk mat och dryck. 
Fredrik tar med de som önskar till den gamla huvudstaden Mdina för en trevlig kväll 
med vinprovning och middag eller till de små byarna Marsaxlokk och Marsascala, där 
vi provar Maltas specialitet Qarnit och besöker den lokala marknaden. 

fredrik hammenborn
Fredrik är auktoriserad lokalguide på Malta och bor där sedan år 2000 med sin maltesiska fru och 2 barn. Fredriks humor 
och omtänksamma personlighet har varit mycket uppskattad av alla våra resenärer. Fredrik har arbetat som reseledare 
under många och har lång erfarenhet. Följande sagt av Fredrik: Mellan riddare och megaliter och 7000 års historia, guidar 
jag mina gäster och visar varför jag tycker så mycket om Malta. Ofta får jag höra: “….att det fanns så mycket historia på 
en sådan liten ö!“.

HisToriska MaLTa & gozo Med Fredrik 
- speciellt påskfirande på Gozo eller en vecka med kulturupplevelser

I pRIset IngåR
• Svensk reseledare & guide 
  Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 2 nätter, Malta 5 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo, Ggantija & Citadelet
• Utfärd Golden Bay  & lätt havsvandring 
• Utfärd Valletta med Malta 5D
• Utfärd Birgu, en av de tre städerna
• Övriga besök enligt program

tIllägg
Avresa 18/4, påsk: 1 000 kr

8 dgr                                        12 950 kr
18/4 (PÅSK), 27/4, 5/10  

Påsk På Malta
Att fira påsk på Malta är en upplevelse – den firas med stor traditionell fest, där 
malteserna samlas i kyrkor och på gator för att delta i firandet. På långfredagen är 
kyrkorna berövade sin traditionella dekorativa stil, istället är rött, som symboliserar 
Kristi blod, den dominerande färgen. Unikt för denna resa är att vi får uppleva 
firandet på Gozo, ett firande som är så speciellt att många malteser själva åker till 
Gozo på påsken.

Upplev Malta med ReseSkaparna, vi är maltaspecialister och kan vårt Malta med Fredrik på plats och vår reseproducent 
som bott på Malta 8 år.
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Albanien är ännu inte så utforskat, hit har turismen knappt hunnit nå än. Här finns 
massor att upptäcka – allt från små bergsbyar till arkeologiska skatter. Montenegros 
natur är imponerande med gröna berg som höjer sig över den vackra kusten vid 
Adriatiska havet. Mysiga kullerstensstäder, turkosblått skimrande vatten och trevliga 
restauranger. Vår vän Zlatko Papac har satt samman en ny trevlig rundresa och tillsam-
mans med Josif Paparisto från Albanien visar de två outforskade Adriatiska skatter. Re-
san bjuder på höjdpunkter som båtutfärd till Kotorbukten med storslagna vyer över 
branta berg och stilla vatten, Albaniens färgsprakande huvudstad Tirana, vinprovning 
och Kotor i Montenegro, som är en av de bäst välbevarade medeltida städerna i Eu-
ropa och upptagen på UNESCOs världsarvslista.

Montenegro & albanien
-  ett outforskat hörn av Europa 

Zlatko Papac
Är född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-
Hercegovina men kom till Sverige under Bal-
kankriget. Bodde här i många år och pratar 
svenska. Han har återvänt till sin hemland 
och har nu skapat många fina resor till sitt 
forna Jugoslavien, där vi möter hans vänner.

aLBanien, MonTenegro & BeLgrad Med zLaTko & JosiF
- Nyhet outforskade Albanien och mäktiga Montenegro samt Belgrad, Balkans New York

 Josif Paparisto
Är född och uppvuxen i Tirana, Albaniens hu-
vudstad. Bodde i Sverige under tidigt 90-tal 
innan han flyttade tillbaka till sitt hemland för 
att medverka i landets uppbyggnad. Josif är 
svensktalande och just nu uppfyller han sin livs-
dröm att visa Albanien för svenska resenärer.

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare Jelena Stanković
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher
• 3 middagar på speciella lokala
  restauranger varav en med underhållning.
• 2 vinprovningar på vingårdar
• Stadsrundtur
• Besök Titos grav i blommornas hus
• Utfärd Oplenac
• Utfärd Novi Sad
• Besök Biodlingsmuseet

Belgrad 
- med Olpenac, Novi Sad och många mat- och vinupplevelser
 
Följ med på en resa till Belgrad med omnejd. Resan är kryddad med kultur, traditio-
nella maträtter, lokala viner och musik. Belgrad är en oförglömlig stad, Serbiens hu-
vudstad och en av Europas äldsta städer. Staden kallas Balkans New York och jämförs 
med populära Berlin. Serberna är kända för sin gästvänlighet och för sin goda mat. In-
fluenserna kommer från hela världen men med en ”serbisk knorr”. Vår kunniga guide 
Jelena Stanković, talar en underbar svenska och visar sin stad med stor entusiasm.

Vi lär känna staden under rundturer till fots och med buss och en kväll middag med 
musik i det berömda och mysiga Skadarlijaområdet samt en middag på en flotte med 
utsikt over Kalemegdanborgen. Under en heldagsutflykt till Oplenac får vi veta mer 
om landets kungafamilj när vi besöker St. Georg kyrkan samt har en vinprovning på 
kungafamiljen Karađorđevids egen vingård. Vi gör en heldagsutfärd till Novi Sad, en 
pittoresk liten stad med den vackra St Mariakatedralen. Strax utanför Sremski Karlovci 
besöker vi Biodlingsmuseet där familjen Živanović välkomnar oss på vinprovning. Hos 
familjen Miljević på Fruška Gora  äter vi en traditionell middag med produkter från 
bondgården samt egenproducerade grappor och vin. 

5 dagar, 18/5 8 950 kr

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 6 luncher
• 7 middagar
• 1 vinprovning
• Båtutfärd i Kotorbukten
• Utfärd till Shkodër
• Utfärd till Tirana
• Utfärd till Kotor, Budva och Cetinje

8 dagar, 27/4, 5/10   13 450 kr
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I pRIset IngåR
• Reseledare Irene & Olle
• Flyg Arlanda-Manchester t/r
• Transfer Manchester-Llandudno t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 6 middagar 
• Bergbana till Great Orme
• Besök i koppargruva & skiffergruva
• Konsert med manskör
• Kanaltur Telford Aqueduct
• Tåg till toppen av Mount Snowden
• Besök Bodnant Garden
• Övriga besök enligt program

norra Wales
- ett alldeles eget land i Storbritannien

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäkti-
ga bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som erbjuder 
en lång välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga dagar med intres-
santa utflykter väntar, när Irene och Olle tar er med till sina smultronställen. De har en 
särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet, de har lärt känna 
stadens borgmästare och lokala teatersällskap. Vi åker kanalbåtar dragna av hästar, 
besöker vackra trädgårdar, slott och borgar samt små byar med de mest fantastiska 
namn. En färd upp till toppen på Mount Snowdonia är en speciell upplevelse, en an-
nan höjdpunkt är besöket i Bodnant Gardens, en blomsterprakt med otroligt vackra 
färger. 

I pRIset IngåR
• Reseledare Irene & Olle
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
• 2 lunch 
• 6 middagar varav två med underhållning 
• Besök whiskeydestilleri
• Entré Guinness inkl 1 pint öl
• Vallhundsuppvisning
• Entré Powerscourt Garden
• Utfärd Burren & Moherklipporna

irland öst till väst
- med Galway, Connemara & Dublin

Upptäck Irland från öst till väst! Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i 
Galway i väst och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda land-
skapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Denna resa tar er till platser 
som Burren och de berömda Moherklipporna med sina över 200 m höga stup, ett 
eldorado för den fågelintresserade. Vi möter svenska Birgitta, som tillsammans med 
sin man driver ett rökeri och bryggeri, där vi får smaka på deras prisbelönta rökta lax. 
På Caherconell Sheepdog Demonstration ser vi hur dessa fantastiska hundar samlar 
ihop fåren och en dag tillbringar vi i County Wicklow, som kallas ”Irlands trädgård”. Vår 
tur omfattar Wicklow Mountains med Powerscourt Gardens och Glendalough. 

Olle & Irene Sangemark
Irene och Olle Sangemark är vana och erfarna reseledare, med en särskild förkärlek för de Brittiska öarna och 
då i synnerhet Wales och Irland. Vid sidan av reselederiet är de också revyartister och har bl a sedan början av 
1980-talet drivit VästeråsRevyn; så bli inte förvånad om de en kväll bjuder på en Karl Gerhardshow eller något 
annat revyigt. Det ska vara roligt att resa med Sangemarks, som tror att de flesta problem kan lösas med humor 
och gott humör.  

8 dagar, 21/5, 10/9       15 450 kr

7 dagar, 6/5, 23/9    15 450 kr

kuLTur & naTur i WaLes & irLand Med oLLe & irene
- Norra Wales med Snowdonia & Irland Öst till Väst med Dublin och Galway
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Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin och gedigna erfarenhet av många kulturer 
och olika människor gör att hon kan hantera nästan vad som helst, hur udda händelse eller resmål det än må vara. 
Catharina har skapat resan längs Sidenvägen baserad på hennes erfarenhet från många olika upplägg, och har valt 
det bästa för ReseSkaparna.

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

På Vintermarknaden möter man en härlig stämning med mängder av varor till försälj-
ning, den vackra sameslöjden i silver och tenn, renhorn och skinn och godsaker som 
renkorv och kaffeost. På Talvatissjön är det renrace och olika vinteraktiviteter. Kiruna 
med sin gruvhistoria, staden som skall flyttas får vi lära oss mer om och Icehotel är aldrig 
sig likt år till år, alltid nya konstnärer som dekorerat de olika rummen med fantastiska 
isskulpturer. På Ajtte samemuseum lär vi oss om samernas historia och kultur. En höjd-
punkt är mötet med renskötare Helena, här kan vi få härliga samtalstunder i kåtan. En 
av kvällarna äter vi en god middag baserad på naturens råvaror med bär och vilt kött.

I pRIset IngåR
• Reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Luleå t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 1 lunch
• Lättare måltid på Helena Läntas sameviste
• 3 middagar
• Utfärd Kiruna med Ishotellet
• Guidning på Ice Hotel, Jokkmokks
  Tenn och Ajtte- Fjäll och samemuseum
• Bussresa enligt program

3 dagar, 9/2 10 450 kr

Jokkmokks vintermarknad 2019
- med besök på Ice Hotel och Helena Läntas sameviste

sidenvägen till samarkand
- Vi välkomnar våren med en folkfest under Navruz!

Resan 2019 är förlagd under en av de mest värdefulla högtiderna i Uzbekistan. Nav-
ruz, som ibland kallas det persiska nyåret, firas vid vårdagjämningen och man firar då 
naturen, välkomnar ett nytt år och njuter av god mat med vänner, grannar och familj.  
Missa inte detta tillfälle att få uppleva denna högtid.
En unik rundresa längs Sidenvägen till några av de mest intressanta städerna, Khiva, 
Bukhara, Samarkand och Tashkent samt den frodiga Ferganadalen. Du får vara med 
och laga traditionella maträtter såsom manti, domlama och plovl under hemma hos 
besök med unika möten. Se olika hantverk utföras som hur ”Susannas” broderas, 
mattor knyts, siden färgas, papper tillverkas samt se hela den keramiska processen 
hemma hos en familj som arbetat med samma teknik i sex generationer. Vi möter 
lokala traditioner i dans, musik och mat. Vår reseledare Catharina Falkengård har gjort 
denna resa flera gånger och delger er sin kunskap om landets kultur, hantverk och 
människor.

I pRIset IngåR
• Reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Tashkent via Moskva t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum 12 nätter
• 9 luncher 
• 9 middagar
• Matlagningstillfällen och smakprov
• Tåg Samarkand - Tashkent - Kokand
• Inrikesflyg Tashkent - Urgench 
• Inrikesflyg Fergana - Tashkent
• Rundresa med massor av besök

12 dagar, 18/3    24 950 kr

sidenVÄgen ocH JokkMokk Med caTHarina
- vi reser under det persiska nyåret till Samarkand eller upplever Exotiska Norrland 
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gotland
- Upplev ön på gutevis från norr till söder med Fårö

norges Fjordar
- med Hurtigruten, Geiranger & Trollstigen

Einar Szpiro
Einar har alltid fascinerats av historia och sam-
hälle, tycker om att arbeta med människor och 
har en positiv natur. Kunskap och entusiasm är 
hans ledord. Einar har studerat vid Stockholms 
Universitet och arbetat som reseledare sedan 
1996. Vår norgeresa med Einar har varit myck-
et uppskattad av .många resenärer.

I pRIset IngåR
• Reseledare  Einar Szpiro
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch 
• 3 middagar 
• Båttur Hurtigruten Geiranger-Ålesund
• Rundtur Ålesund & Lillehammer
• Trollstigen
• Besök enligt program

4 dagar, 4/6 6 450 kr

En drömresa för många är att få se Norges vackra fjordar. Vi skall  få uppleva några av 
Norges mest kända naturupplevelser. Mäktiga Gudbrandsdalen med Lillehammer och 
den omtalade Trollstigen, med sin slingrande väg ner mot Åndalsnäs. Geiranger bjuder 
på fantastiska vyer av fjäll, fjordar, forsar och växtlighet. Höjdpunkten på resan är en 
båttur med Hurtigruten från Geiranger till Ålesund, där vi färdas på Geirangerfjorden 
med sina kända forsar ”De sju systrarna” och ”Brudslöjan”. Vi bor  i Lillehammer, en mysig 
stad vid vattnet, värd för OS 1994 och en natt i lilla Ålesund. Vår reseledare Einar Szpiro 
har stor erfarenhet av resor i  Norge och förmedlar kunskap om landet på ett personligt 
och medryckande sätt. 

goTLand Med Jan / norges FJordar Med einar
- Se hela Gotland eller Norges naturupplevelser  med Trollstigen och Hurtigrutten

Jan Luthman
En riktig Gute, född och uppvuxen på ”öjn”. Auk-
toriserad lokalguide 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 kun-
skap om Gotland gärna också lär ut ett och an-
nat ord på ”gutemål”. 

I pRIset IngåR
• Reseledare och lokalguide Jan Luthman
• Buss Nynäshamn t/r
• Båt Nynäshamn-Gotland t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 3 middagar 
• 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

4 dagar, 16/6 6 250 kr

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 aukto-
riserade guide Jan, har satt samman en resa där ni får uppleva både södra, östra och 
norra Gotland samt Fårö. På Graute lammgård i Hejnum, ser vi en spännande vall-
hundsuppvisning samt smakar på gårdens produkter. Vi far söderut längs den vackra 
Ekstakusten mot Hoburgen, och lunch intas i Burgsvik på Grå Gåsen. Vi skall äta äkta 
gotlänska specialiteter en av kvällarna under en festlig kväll på hotellet. Östergarns-
landet via Romas Kungsgård tar oss till de imponerande raukarna i Ljugarn. Historiska 
Visby möter vi under en guidad tur. Jan säger ”Det är ett nöje att få ösa ur den form-
ligen obegränsade fataburen av historia och anekdoter Gotland bär på och delge en 
besökande grupp allt det spännande och fascinerande denna undersköna och ma-
giska ö har att erbjuda, är något av det mest upplevelserika man som guide kan få 
vara med om.”
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I pRIset IngåR
• Reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt 
• 9 luncher 
• 10 middagar
• Dag med balinesisk familj
• Rundresa Sulawesi 
• Rundresa Bali
• Legong Dansen
• Entréer och besök enligt program.

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

Denna resa bjuder på unika upplevelser från imponerande natur med djurliv till folktro 
och folkstammar som bevarat sina unika traditioner. Ni reser med Henrik Helin som un-
der många års tid besökt flera av Indonesiens öar, han är gift med Lestari från Java och 
talar indonesiska. Han skall visa er sina favoritöar. 
Resan börjar med Sulawesi som fascinerar med allt från öns särpräglade form till det 
bördiga vulkaniska landskapets koniska berg till den otroliga skillnaden bland de et-
niska grupperna. Det är framför allt Torajahöglandet som trollbinder. Även om naturen 
är enastående med höga vulkaner, djupa dalar, vackra risfält, spännande marknader 
och traditionella byar med särpräglade båtformade hus, så är det befolkningens be-
gravningsceremonier som är helt unika. Vattenbuffeloffrandet, ”tau tau”-träfigurerna av 
de döda, grottgravarna och döda som ”betraktas” som levande, som är så annorlunda 
att en resa till Sulawesi på alla sätt och vis är att besöka en helt annan värld. Bali, alltid 
lika gudomligt lockande och med en kultur som fascinerar. Här får vi uppleva baliniesisk 
dans, besök hemma hos balinesisk familj och skola samt delfinsafari och varma källor. 
Med Henriks kunskap och Lestaris lokala vänner får ni en unik resa till Sulawesi och Bali.

indonesiens MångFaLd Med Henrik 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

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

Nyhet

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

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

13-17 dagar, 11/3       25 950 kr
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I pRIset IngåR
• Reseledare Stephanie Johannesson
• Flyg Arlanda-Havanna via Helsingfors t/r
• Mat ombord på Atlantflygen
• Del i dubbelrum med frukost 
• 9 luncher 
• 10 middagar
  (Playa Anchon -All inclusive)
• Rundresa med buss
• Tur med 50-talsbilar i Havanna
• Utfärd Cojimar & Vigia
• Utfärd Sockerkvarnsdalen med tåg
• Utfärd Viñales & Soroa med Las Terrazas
• Guidade rundturer av Havanna, 
  Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara m fl orter
• Besök till Orchidarium, cigarrfabrik, 
  tobaksodling, Che Guevaras mausoleum
• Salsalektion
• Besök & utfärder enligt program

TILLÄGG
Obligatoriskt tillägg för visum: 350 kr

Stephanie Johannesson
Vår erfarna reseledare har arbetat i resebranschen hela sitt vuxna liv, både på resebyrå, som lokalguide i Stockholm 
och som internationell reseledare. Hon talar många språk och bor i Barcelona. Destinationerna har varit många men 
nu har hon specialiserat sig på Spanien, Indien och Sydamerika samt Kuba. Med en aldrig sinande entusiasm och de-
taljerad kunskap guidar hon er genom små byar, enorma storstäder, ut på torra slätter och genom frodiga regnskogar. 
Det är bara att packa väskan och följa med på äventyret !! Välkomna

Möt kubas kultur & natur
- spännande kultur, hisnande natur, paradisstränder och salsa 

Med de kubanska vindarna i håret kryssar vi fram genom Havannas gator i 50-talsbilar. 
Vi provar världens bästa rom och vandrar i den oändligt vackra naturparken Topes Col-
lantes, besöker världsnaturarvstaden Trinidad, Sockerkvarnsdalen och upplever Viñales 
– det grönskande landskapet där de karaktäristiska tobaksfälten dominerar.  Naturligt-
vis besöker vi en cigarrfabrik och ser hur de berömda kubanska cigarrerna tillverkas. 
Stephanie berättar om Che Guevara och hans liv samtidigt som vi lär oss mer om Revo-
lutionens Kuba och Castro.
En dag reser vi i Hemingways fotspår och besöker de platser som inspirerade honom,
samt  äter middag på fantastiska Café del Oriente. Vi kopplar av på stranden och njuter 
av det karibiska havet där vi bor några dagar vid Playa Anchon, nära Trinidad. Vi provar 
på att  dansa salsa och känner de latinska rytmerna. Kuba är historia, kultur, dans och 
musik. 
Under vår rundresa får du uppleva det bästa av landet och lära känna det verkliga Kuba. 
Vi har valt att bo i Havanna, Viñalesdalen, las Terrazas och Playa Anchon nära Trinidad, 
för att ni skall få uppleva koloniala Havanna, naturen och det karibiska havet samt my-
siga Trinidad och dess salsabarer.  

Vi provar maten på s k paladares, privata restauranger hemma hos familjer och vi bor en 
natt i Gamla Havanna på sk Casas Particulares. 

Vår reseledare Stephanie har arbetat länge som reseledare på Kuba och ger oss en dju-
pare kunskap om landet. Med oss på resan har vi även en kubansk lokalguide som talar 
engelska, och som kommer att berätta mer om sitt liv och sin familj vilket ge oss en 
djupare insikt i dagens Kuba.

13 dagar, 21/1 25 950 kr

kuBa Med sTePHanie 
- unikt framtagen resa av Stephanie till vackra Viñales, Soroa, Trinidad och Havanna
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Malta 
- Succéresan 10:e året i rad, nu 13 dagar med Fredrik Hammenborn

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst be-
varade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renäs-
sanskatedraler 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, kom-
mer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket speciella histo-
ria. Vår bridgeledare 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.

I pRIset IngåR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensk reseledare Fredrik Hammenborn
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Malta t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  7 middagar 
•  Utfärd Valetta
•  Vandring 
•  Utfärd Birgu
•  Dagliga bridgetävlingar

Bridgeresor Med kaLLe & cHrisTer
- till vackra Porugal, historiska Malta eller omtyckta Solkusten

I pRIset IngåR
•  Bridgeledare Christer Cedergen
•  Svensktalande ciceron Isabel Höckert
•  Flyg Stockholm - Lissabon t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 9 nätter
•  Bussresor  enligt program
•  5 luncher och 8 middagar 
•  1 vinprovning 
•  Utfärder: Lissabon & Sintra,Ribatejo 
•  Två guidade turer i Cascais
•  Dagliga bridgetävlingar

13 dagar, 4/11 13 990 kr

10 dagar, 15/5  17 950 kr

Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i re-
alskolan. 1983, då han satt med i Sveriges 
Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlingsle-
darlicens. År 2000 började vårt samarbete 
med Christer och vi har sedan dess genom-
fört 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 observation-
stävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare 
på ett flertal bridge-resor och ser fram emot att ta er 
som är mindre rutinerade vidare i ert bridgespel.

I pRIset IngåR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Lokalguide Monica under utfärderna
•  Flygresa Stockholm – Malaga t/r
•  Del i dubbelrum 10 nätter m frukost
•  2 luncher  &   9 middagar
•  Utfärd Malaga     
•  Utfärd Andalusiskt äventyr
•  Utfärd Mijas Pueblo inkl vinprovning
•  Dagliga bridgetävlingar

11 dagar, 27/2 14 950 kr solkusten
- varma solkusten med Monica Mozo

Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter 
längs havet. Vi bor bekvämt på trevligt hotell invid havet i Fuengirola, en av de trev-
liga semesterorterna längs med solkusten och gör utfärder till den mysiga byn Mijas 
Pueblo samt äter lunch hemma hos lokal familj under ett Andalusiskt äventyr. Vi bor 
på Hotel El Puerto, beläget invid havet med en vidunderlig utsikt över havet. Med oss 
på resan har vi vår bridgeledare Kalle Persson samt vår värdinna Monica som är bosatt 
i Fuengirola.

Portugals riviera
- utfärder till Lissabon, Sintra & Ribatejo, vingård med Isabel Höckert 

Endast 2 mil från Lissabon finner vi  badorten Carcavelos. Orten är mest känd för den 
största stranden i Cascaisområdet och ligger på Estorilkusten, även kallad Portugals 
riviera. Här ska vi bo under hela vår resa och göra utfärder till sevärdheter i området, 
såsom till Lissabon, Sintra och landskapet Ribatejo med besök till en vingård. Vi bor 
på ett hotel invid den långa sandstranden. Vår lokala guide Isabel Höckert har bott 
många år i Sverige men nu återvänt till sitt hamland. Isabel är expert på att ta fram 
fina utfärder och guida dem.
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I pRIset IngåR:
• Reseledare & vandringsguide Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Salamanca 3 nt , Sepúlveda 1 nt, Madrid 3 nt
• 5 luncher
• 4 middagar
• 2 vinprovningar
• 4 lätttare vandringar med guide
• Guidade rundturer i byar och städer
• Saluhallsbesök i Salamanca
• Museum Zorninspirerade Sorolla
• Tapasrunda i Salamanca
• Vandringsbeskrivningar & kartor

Vin & vandring i norra spanien
- med Salamanca, Segovia, Madrid och bodegor

Ligger det egentligen någon sanning i begreppet “Världens bästa skinka” och lever 
verkligen tjurarna fritt på inlandets Dehesa? Detta tar vi reda på under vår resa till-
sammans med Hans, vår svenska vandringsledare och vinkännare, som är bosatt i 
norra Spanien. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika 
mat - och vinupplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässansmuseum, be-
undrar romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden 
Madrid. Vi gör vackra vandringar mellan 7-8 km utan stigning. Under promenaderna 
stannar vi till för besök till vinbodegor och en bit lokal Ibericoskinka eller ost. I  Fermo-
selle besöker vi en bodega driven av en modig inflyttad engelska. Kultur, gastronomi 
och aktiv semester i en oslagbar blandning. Välkommen till Spaniens själ!

Hans Eguinoa
Hans är uppväxt i Sollentuna med spansk pappa och svensk mamma. Hans är bofast i Spanien sedan 1994 och 
tillsammans med honom får ni uppleva Spanien ur en annan vinkel, med ett annat perspektiv och komma spanjorerna 
inpå livet. 

8 dagar, 21/5, 1/10  14 450 kr

Vin & Vandring Med Hans
- Må bra resa till Kastilien med lättare strövtåg mellan små byar och unika matupplevelser

Vårens häftigaste kryssning
– dans, sång, mässa, show och glädje! 

Hep Stars 
och Hits of 

the 60’s

Lennie
Norman

Kalle 
Moraeus

Sista
chansen!

Alexzandra
Wickman

8
april

4 Välkomstdrink
4 Del i 4-bäddshytt (kat E)* ovan vattenlinjen
4 Inspirerande mässa
4 ReseSkaparnas reseshow
4 Stort underhållningspaket

I ”krysspaket” ingår:

425 kr/person (för kunder till ReseSkaparna)

Uppge rabattkod: SKEPP OCH SKOJ

*vid två personer i ovan hytt blir priset 
för ReseSkaparnas kunder 595 kr/person.

150 kr rabattför ReseSkparnas kunder!

Välj till måltider  I samband med bokningen väljer du till de måltider du önskar. 
Förutom buffén finns flertal restauranger med á la carte. Boka gärna bord.

Ord.pris: från 575 kr/person. Uppge bokningskod: SKEPP EJ MEDLEM

Skepp & Skoj arrangeras av:
BOKA IDAG!

Ring 08-666 33 33

www.skeppskoj.se

Avresa: 8 april kl 19.30 från Stockholm/Värtahamnen
Hemkomst: 9 april kl 18.15  |  Fartyg: Silja Galaxy
Åldersgräns: Alla 55 plussare är välkomna!
Underhållning: Ja, massor!
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kAlenDARIUM 2018-2019

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

November  2018
01 nov Long Stay Teneriffa 22 dgr
04 nov Malta Bridge 13 dgr
07 nov Long Stay Solkusten 22 dgr
19 nov Helsingfors med Chess 3 dagar

December  2018
02 dec Budapest julmarknad 4 dgr
07 dec Edinburgh julmarknad 4 dgr
13 dec Teneriffa Long Stay 22 dgr
23 dec Hälsingejul 4 dgr
30 dec Nyår i Budapest 4 dgr
31 dec Nyår på Wermlandsoperan 2 dgr
31 dec Nyår i Wien på Kursalon 4 dgr

Januari  2019
21 jan Kuba 13 dagar
22 jan Teneriffa Long Stay 22 dgr

Februari  2019
09 feb Jokkmokks marknad 3 dgr
27 feb Bridgeresa Solkusten 10 dgr

Mars  2019
02 mar Long Stay Mallorca 26 dgr
03 mar Long Stay Mallorca 26 dgr
09 mar Long Stay Solkusten 22 dgr
11 mar Bali och Sulawesi 13 - 17 dgr
18 mar Sidenvägen 12 dagr

April  2019
08 apr Skepp & Skoj 2  dgr
10 apr Andalusien 6 dgr
17 apr Fira Påsk på Mallorca 8 dgr
18 apr Fira påsk på Malta & Gozo 8 dgr
27 apr Albanien & Montenegro 8 dgr
27 apr Malta & Gozo 8 dgr
30 apr Mallorca 8 dgr
30 apr Må bra på vulkanön Ischia 8 dgr

Maj  2019
01 maj Bodensjön och Mainau 6 dgr
01 maj Sicilien 8 dgr
06 maj Irland Öst till Väst 8 dgr
07 maj Budapest 4 dgr
14 maj Solens mat 8 dgr
15 maj Portugals Riviera bridgeresa 11 dgr
15 maj Elena Ferrantes Neapel & Ischia 8 dgr
18 maj Belgrad  5 dgr
21 maj Solens mat 8 dgr
21 maj Vin & Vandring Kastilien 8 dgr
21 maj Norra Wales 8 dgr
22 maj Må bra på vulkanön Ischia 8 dgr 

Juni 2019
01 jun Cornwall med Midsomer 7 dgr
04 jun Norges Fjordar 4 dgr
11 jun Lill-Babs Järvsö 2 dgr
16 jun Gotland 4 dgr

Juli  2019
17 jul Savonlinna operafestival 5 dgr

Augusti  2019
01 aug Edinburgh med Tattoo 4 dgr
11 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
15 aug Puccini Operafestival Italien 6 dgr
19 aug Skottlands högland & Tattoo 6 dgr

September  2019
06 sep Vandring Bruksvallarna 5 dgr
10 sep Norra wales 8 dgr
10 sep Solens mat 8 dgr
23 sep Irland Öst till Väst 8 dgr
24 sep Må bra på vulkanön Ischia 8 dgr

Oktober  2019
01 okt Mallorca 8 dgr
05 okt Malta & Gozo 8 dgr
09 okt Sicilien 8 dgr
23 okt Elena Ferrantes Neapel & Ischia 8 dgr
okt Albanien & Montenegro 8 dgr

Obs! Alla avresor från augusti och framåt, är pre-
liminära priser då vi ej ännu kunnat boka flyg.


