
1

reseombudsdag
15 februari 2018

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

I detta program finner ni de resor som vi idag presenterar samt en del nyheter. 
För en del av dessa resor finns det redan planerade avresor och andra är nu öpp-

na för er att boka och önska datum.
. 

I kalendariet på sista sidan summeras alla ”Del i resa” avresor, som hittills är 
klara för april  - dec 2018 med planer för 2019. 

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

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

Från Jokkmokk till Sydafrika!

Utgåva: 15 feb 2018
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09.30  Samling på ABF huset, Sveavägen 41, i Hedensalen, plan 4

10.00-15.30 PÅ RESA MED RESESKAPARNA

  En inspirerande resa med ReseSkaparna, våra reseledare bjuder på en trevlig och 
  underhållande presentation med inspiration av ”På Spåret” - ni har chans att vinna 
  priser. Ni delas upp i Dressinen och Första klass, för en resa runt i världen med 
  strandhugg på olika resmål, där ni möter våra omtyckta reseledare:

  Mikael Ineman  - Viatour, vår samarbetspartner för bussresor börjar resan i Sverige
  Christer Müller - Tågresa i Schweiz
  Linnéa Sallay  - Musikresor till Dalarna & Savonlinna, Chess, Budapest & dagsresor
  Erik Sunnerstam  - Musikresor Dalhalla & Dalsland
  Anna Rudh Meo   - Italien Termal & strövtåg på Ischia, Elena Ferrante & Amalfi
  Fredric Cederlund  - Mallorca kulturresor, vandring samt långtidssemester
  Jöran Nielsen  - Sydvästra England, Skottland, Norra Irland, Dublin & Belfast 
  Johan Berg   - Italien: Solens Mat  & Sicilien

12.15-12.35 Kaffepaus - matiga wraps och kaffe serveras i foajen

  Hans Eguinoa  - Norra Spanien samt vin- och strövtåg i Kastilien
  Dénez Szász   - Ungern, mat, vin och kulturresor med möjlighet till termalbad
  Olle & Irene Sangemark - Wales, Irland och underhållande dagsresor
  Anneli Wiklund  -  Vackra Hälsingland och vandringsresor i Slovakien & Polen
  Jöran Nielsen  - Tyskland och Holland
  Catharina Falkengård - Sidenvägen & Kiev
  Henrik Helin  - Sulawesi & Bali med Komodo
  Christina Wallblom  - Långtidssemester och nyheter 2019 

  Om tid finns avslutar vi med workshop för de som inte skall med på kryssningen i 
  foajen, ni kan passa på att ta kontakt med de reseledare som ni vill träffa eller göra 
  resor med och boka in möte på vårt kontor i den mån de har möjlighet. 
  Ni som kryssar har workshop ombord, och vi ber er att gå ner direkt till bussen märkt  
  med Alla Hjärtans kryss och lägga in bagage och sätta er i bussen.

15.30  Stadsrundtur med Linnéa Sallay  
  som ger smakprov på några av sina unika underhållande dagsresor. 
  BUSS - för er som ska med på kryssningen, BUSS 2 - för er som ska gå av vid Centralen. 

16.30  Avslutas stadsrundturen vid Centralen.

16.40  Avslutas turen på Vikingterminalen för er som skall kryssa.

Hjärtligt Välkomna
önskar ReseSkaparna

Program 15 februari
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Aktuella Erbjudanden 
 -  för reseombud - prova våra resor

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

Vi har många nyheter 2018 - 2019 och vi vill gärna att ni följer med och upplever våra nya resmål. För nedan resor 
har vi med leverantör avtalat ett bättre pris åt er. Om ni sedan återkommer med en grupp om 20 personer återbe-
talar vi 50% av det ni betalat för denna resa. Återkommer ni med 10 personer återbetalar vi 25% av resan till er. Den 
rabatt som föreningen normalt erhåller för den person som reser med och representerar förenigen kvarstår för den 
kommande resan ni erbjuder i föreningen. 

RESA      ERT PRIS  ORD. PRIS
Mallorca 8 dgr  2018    8 950 kr  10 950 kr
Malta & Gozo 8dgr 2018   9 950 kr  13 450 kr
Solens Mat 8 dgr 2018    11 750 kr  15 450 kr
Vin & Vandring Spanien 8 dgr 2018  11 600 kr  14 450 kr
Krakow 5 dgr     4 600 kr  6 450 kr
Kiev 4 dagar     5 950 kr  7 450 kr
Vilnius 4 dagar     4 900 kr  6 450 kr
Budapest 5 dagar    6 450 kr  8 950 kr
Toscana 8 dagar    11 450 kr  13 950 kr
Andalusien 8 dagar    10 300 kr  12 950 kr
Sicilien 8 dagar 13/4 Ladies only  13 900 kr  15  550 kr
Dalmatien 8 dagar    9 950 kr  12 450 kr
Belgrad 5 dagar    6 950 kr  7 850 kr
Berlin 5 dagar     5 450 kr  6 950 kr
Oslo operan 3 dagar    5 450 kr  7 450 kr
Wales 8 dagar     11 950 kr  14 450 kr
Norra Irland 8 dagar    12 950 kr  14 450 kr
Mainau & Bodensjön 8 dagar   13 950 kr  1 450 KR
Dalhalla Malena 2 dagar   3 000 kr  3 950 kr
Savonlinna 5 dagar    7 950 kr  9 750 kr
Dalhalla Kalle Moreus 2 dagar   2 950 kr  3 750 kr
Dala Floda 2 dagar    3 500 kr  3 950 kr
Edinburgh med Tatto 4 dagar   7 950 kr  9 950 kr
Edinburgh julmarknad 4 dagar  5 950 kr  6 950 kr
Dublin & Belfast 5 dagar   7 950 kr  9 450 kr
Norra Kroatien med Zagreb 8 dagar  10 950 kr  13 450 kr

FLER ERBJUDANDEN KOMMER 
 - om du är intresserad av någon av våra resor kontakta oss för specialpris som reseombud.

Program 15 februari
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Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs 
fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert beläget vid 
sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. Vi får uppleva premiären av Puccinis magni-
fika opera ”Turandot” i ett celebert gästspel från Puccinifestivalen i Italien. Vår uppskattade 
operasångerska & Auktoriserade Guide Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap, guidar 
er längs vägen, och för er in i operans förtrollande värld.

Savonlinna Operafestival 
 - med operan Turandot

DAG 1: BÅTRESA
Vi träffas i Värtahamnen i Tallink-Siljas nya 
terminal på Hamnpirsvägen 10. Efter att vi 
gjort oss hemmastadda i våra hytter, serve-
ras god middagsbuffé med dryck. (M)

DAG 2: BORGÅ, EDELFELT, PUNKAHARJU
I Helsingfors väntar vår buss som tar oss 
vidare mot Borgå. Här stiftar vi bekant-
skap med Finlands störste målare på 
1800-talet – Albert Edelfelt – och får en 
visning av hans intima ateljémuseum. På 
anrika Haikko Herrgård serveras en lunch 
i förnämlig atmosfär. Kaffet avnjuter vi i 
den vackra Gula Salongen med konstverk 
av Edelfelt. I Borgå får vi även en guidad 
visning av J L Runebergs hem. Färden går 
vidare österut och mot kvällen når vi
vårt hotell Kruunupuisto, naturskönt be-
läget vid den sagolikt vackra Punkaharju-
åsen, en rullstensås som skär rakt igenom 
sjön Saimen. Hotellet har en anrik historia 
från 1800-talet, därtill SPA Avdelning med 
gym, bastu & pool. I Restaurangen samlas 
vi för en god gemensam middag. (F, L, M)

DAG 3:  SAVONLINNA, OPERA
Efter en skön morgon med frukost i frid-
full miljö beger vi oss med bussen in till 
Savonlinna. Nu väntar en härlig båttur på 
sjön Saimen med M/S Ieva som tar oss runt 
stadens centrum vackert beläget på holmar 
och uddar. Efter turen har vi fri tid för lunch 
och tillfälle att utforska Savonlinna på egen 
hand. Möjlighet finns att besöka Olofsborg/
Olavinlinna där kvällens operaföreställning 
äger rum. I Savonlinna centrum ligger det 
färggranna salutorget med många lokala 
produkter. Eller varför inte njuta en glass 
längs med den fina strandpromenaden. 

Här ligger också det sevärda Landskaps-
museet Riihisaari.
Gemensamt besöker vi den berömda Ke-
rimäki kyrka världens största träkyrka, 
byggd 1847, med sittplatser för 3000 per-
soner och ståplatser för ytterligare 2000. 
Här bjuder vår egen guide på en musika-
lisk upplevelse…
Åter på hotellet är det dags för vila och en 
tidig middag. Därefter beger vi oss åter till 
Savonlinna och resans höjdpunkt - Puc-
cinis opera ”Turandot”. Operasalongen på 
borggården erbjuder sköna bänkar och tak 
över huvudet. Föreställningen slutar 21.45. 
Uppfyllda av denna storslagna musik åker 
vi tillbaka till vårt hotell i Punkaharju.  (F,M)

DAG 4: SIBELIUS AINOLA
Efter frukost lastar vi bussen och tar far-
väl av den natursköna omgivningen kring 
Punkaharju. Färden går nu via Mikkeli och 
Lathi. Vi äter en gemensam lunch under 
vägen och stannar till utanför Järvenpää 
där vi besöker Ainola - ett av Finlands mest 
kända konstnärshem från förra sekelskif-
tet som ingick i en unik konstnärskoloni. 
Här bodde Jean Sibelius med hustru Aino 
under mer än 50 år. På sitt älskade Ainola 
tonsatte Sibelius över 300 musikverk. Vi 
får en guidad visning och tid att även nju-
ta av Ainos egna verk – den vackra träd-
gården med paret Sibelius gravar. Nu är 
det dags att bege sig till Helsingfors och 
vår väntande båt med avgång kl 17.00. 
Ombord njuter vi av en gemensam serve-
rad tvårättersmiddag. (F, L, M)

DAG 5: STOCKHOLM
Efter en god sjöfrukost ankommer vi 
Värtahamnen på morgonen. (F)

FAKTA
gRuPP PRIS 9 250 kR
ORD PRIS:  9 750 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA 2018:  28 JULI 
Vi har även en 6-dagars resa 15/7 med  
2 operor, för mer information se vår hemsida

I PRISET IngåR
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
•  Del i dubbelrum/insideshytt 
•  Alla transporter på resmålet
•  3 frukost (F)
•  2 lunch (L)
•  4 middag (M)
•  Båttur på Saimen
•  Besök Haikko Herrgård
•  Operabiljett, sektion B rad 11-14
•  Besök Ainola konstnärshem (Sibelius)
•  Övriga besök enligt program

TIllägg
Utsides dubbelhytt: 790 kr per person
Enkelrum+insides enkelhytt: 1 800 kr
Enkelrum+utsides enkelhytt: 3 350 kr

PREl BåTTIDER
AVRESA: 16.45 ANKOMST: 09.55
HEMRESA: 17.00 ANKOMST: 09.30

PREl hOTEll
Hotell Kruunupuisto
http://www.kruunupuisto.fi/

MuSIkkunnIg RESElEDARE
Linnéa Sallay - www.linneasallay.se

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Linnéa Sallay

linnéa Sallay
På följande sidor finner du resor med vår omtyckta musikkunniga reseledare Linnéa. Hon 
har skapat dessa resor själv för att ge er den bästa möjliga upplevelsen.

Operasångerska & Violinist med gedigen musikutbildning.  Debut på Kungliga Operan 
som Cherubin i Figaros Bröllop. Uppträder numera inom fler genrer med sin fiol. Aktiv som 
reseledare och guide sedan många år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide.
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En unik resa till en ovanligt vacker Dalabygd, genuin och oexploaterad långt bortom all-
farvägarna. Dala-Floda ligger naturskönt invid Dalälven och är känd för sina unika häng-
broar som Tomas Tranströmer diktat om. Andra veckan i augusti 2018 ger Dala-Floda sin 
8.e operafest som har uppmärksammats internationellt. Professionella operasångare av 
högsta klass uppträder i en stolt och engagerad bygd. Vår reseledare är artisten och aukto-
riserade guiden Linnéa Sallay, som även kommer bidra med sång & fiol under resans gång. 

Dala-Floda operafestival
 - den lilla festivalen med det stora hjärtat

DAG 1 STOCKHOLM - DALA-FLODA
Lunch i Fagersta samt besök på Västan-
fors Hembygdsgård. I Dala-Floda får vi en 
guidad visning av Wålstedts Gård med 
en lång historia inom ulltillverkning – ett 
smultronställe för textil, hantverk och de-
sign. Här tillverkas garner i regnbågens 
alla färger åt våra främsta textilkonstnärer, 
man bedriver ekologisk grönsaksodling, 
gårdsbutik och mycket mer. Vi bor på Dala-
Floda Värdshus, vackert beläget invid Flo-
sjön. Värdshuset har ekologisk profil och 
är omnämnt i White Guide. Efter en god 
2-rättersmiddag tar bussen oss till Fol-
kets Park för kvällens operaföreställning. I 
år ger man Cavalleria Rusticana av Pietro 
Mascagni – en opera med många musika-
liska örhängen. Den sjungs på svenska och 
är fylld av dramatik och kärlek. Sångsolis-
terna kommer från Kungliga Operan och 
Folkoperan i Stockholm, däribland tenor 
Mathias Zachariassen och sopran Paulina 
Pfeiffer. Efter föreställningen färdas vi den 
korta vägen tillbaka till värdshuset med 
möjlighet till vickning. (L, M)

DAG 2: DALAKULTUR & HEMRESA
På hembygdsgården presenterar Christina 
Hallpers den färggranna sockendräkten. 
Flodadräkten betraktas som en av Sveriges 
vackraste med blommor i starka färger och 
det unika broderiet ”påsöm”. Därefter träf-
far vi Gossas Sven-Olov som på klingande 
Flomål guidar oss via buss upp till Älgber-
get. Han berättar den spännande historien 
om denna plats där norska motståndsmän 
och sabotörer utbildades under andra 
världskriget. Vi besöker även en av de älds-
ta fäbodarna i trakten och lär oss omkul-
lornas liv.. Lunch på gemytliga Dala-Floda 
Bistro som serverar hemlagat. Bistron lig-
ger precis invid Västerdalälven med en av 
de sevärda hängbroarna. Intill ligger också 
vackra Dala-Floda kyrka där vi efter mål-
tiden får njuta av en underbar operakon-
sert med festivalens operasolister.  Denna 
kyrkokonsert ges 9 aug - första resan. Den 
12 aug – andra resan blir det konsert med 
Dala-Sinfoniettan och solister i Folkets 
Park. På hemvägen stannar vi för en frivil-
lig kvällssmörgås. Linnéa hälsar dig varmt 
välkommen till denna unika resa fylld av 
musik, värme och gemenskap! (F, L)

FAKTA
PRIS 3 950 kR
RESLÄNGD 2 DAGAR
AVRESA 8 & 11 AUG 2018
I PRISET IngåR:
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Bussresa enligt program
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher & en 2-rättersmiddag
•  Operaföreställning 
•  Kyrkokonsert
•  Guidad visning Wålstedts Ullspinneri
•  Visning Dala-Floda Sockendräkt
•  Guidad tur till Älgberget samt fäbod
•  Linnéa Sallay, guidning, sång & fiol

TIllägg 
Enkelrum               100 kr

PRElIMInäRA TIDER:
Avresa Stockholm City  kl. 07.45
Åter Stockholm City ca  kl. 20.00

hOTEll
Dala Floda Värdshus
http://www.dalafloda-vardshus.se
Vi reserverar oss för förändringar utom vår kontroll.

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

Dalhalla  - med Malena Ernman

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och äter 
gemenam lunch på Brukshotellet, beläget i 
en vacker historisk omgivning mitt i kultur-
leden Husbyringen. På DalaWärdshus ho-
tell Hantverksbyn välkomnas vi och får våra 
rum. Under eftermiddagen beger vi oss till 
Dalhalla och resans höjdpunkt, konserten 
med Malena Ernman. Det gamla kalkbrot-
tet, ursprungligen kallat Draggängarna, är 
idag en akustiskt utformad arena som kan 
jämställas med kända scener i antikens 
Grekland och Italien. Åter hotellet för ge-
mensam middag, ca 20.30. (L, M)

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

FAKTA
gRuPP PRIS 3 750 kR
ORD PRIS:  3 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  8 JUL 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Linnéa Sallay
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla rad 30-31
• Besök enligt program

PRElIMInäRT hOTEll
DalaWärdshus hotell Hantverksbyn
http://www.dalawardshus.se/hantverksbyn/

MuSIkkunnIg RESElEDARE
Linnéa Sallay - www.linneasallay.se
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Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vår resa besöker vi Rack-
stadkolonin och Lars Lerin-museet samt det fina operahuset, som har fått stor uppmärk-
samhet för sin arkitektur. På vår resa till Oslooperan 20/5 följer Teddy Lundberg med och 
den 24/5 Linnéa Sallay. Med operakunniga reseledare och genom deras specialkunskaper 
får vi en alldeles speciell upplevelse. 

Föreställningen på resan 20/5 är Don Giovanni och den 24/5 Barberaren i Sevilla.

Oslooperan 
   - Opera, Lars Lerin och Rackstad konstmuseum

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

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

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS 6 950 kR
ORD PRIS:  7 450 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  20 & 24 MAJ 2018
I PRISET IngåR
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
• Reseledare Linnéa Sallay/Teddy Lundberg
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  2 luncher inkl måltidsdryck 
•  2 middagar
•  Guidad visning av nya operan
•  Stadsrundtur med lokalguide
•  Entré & visning Rackstad kolonin
•  Entré Lars Lerins museum
•  Operabiljett 
•  Besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1100 kr

Konst & Kultur på Åland
 - med Linnéa Sallay

PRIS: RIng FÖR OFFERT
RESLÄNGD:  2 - 3 DAGAR
I PRISET IngåR 
• Reseledare Linnéa Sallay
• Bussresa 2 - 3 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Måltider  
• Övriga besök enligt program

TIllägg Enkelrum: 

Välkommen på en ny attraktiv resa till Åland – fylld med kultur, konst, historia och musik. 
Önningebykolonin kring förra sekelskiftet är Ålands egen motsvarighet till Skagenkolonin 
i Danmark. Vi besöker Önningebymuseet med en förnämlig samling sekelskifteskonst och 
framstående konstnärer från Sverige, Finland och Estland. Guidad visning av konstnären 
Kjell Ekström som även bjuder in till sin egen ateljé.

Vår resa tar oss vidare till Kastelholms Slott, Ålands enda medeltida borg – intimt för-
knippad med vår svenska historia. Under lång tid placerad mitt i det svenska riket. I 
Kastelholm finns även Jan Karlsgården – ett mycket fint friluftsmuseum fyllt av tradi-
tioner och Åländskt hantverk. Här får vi en inblick i Ålänningarnas liv och kulturhistoria.
Under resan möter vi en lokalguide som berättar närmare om Ålands historia och se-
värdheter, vi äter gott, smakar Åländska specialiteter. Vår egen ciceron Linnéa Sallay 
bjuder på sång & fiol.

Möjliga besök på resan som man kan välja till:
•  En tur ut i Ålands egen skärgård – bilfärjan tar oss över till Föglö där vi smakar 
   Åländska specialiteter.
• Guidad promenad Mariehamn
• Ålands Museum i Mariehamn som eg är två museer:
• Ålands Kulturhistoriska Museum & Ålands Konstmuseum
•  Konsert – antingen lokalt arrangerad alternativt med Linnéa Sallay
• Jomala kyrka
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Nyårsresa till Budapest

Följ med operasångerskan Linnéa Sallay till Helsingfors och njut av den välkända musika-
len 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 föreställningen 
med sitt musikaliska kunnande. Därtill en tur genom Helsingfors med besök i den unika 
Bergskyrkan, här bjuder Linnéa på sång & fiol.  En resa i musikens tecken.

Helsingfors med chess
 - med Linnéa Sallay och Bergskyrkan

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS:  2 750 kR
ORD PRIS:  2 850 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  19 NOV 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Linnéa Sallay
• Kryssning Helsingfors t/r
• Del i dubbelinsideshytt t/r
• Kaffe, frukt och kaka
• Presentation om föreställningen
• Trerättersmiddag a la carte med vin 
• 2 frukost
• Julbuffet med dryck
• Musikal Chess på Svenska teatern
• Rundtur Helsingfors med Bergskyrkan

TIllägg: Enkelhytt  fr: 100 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TIllägg: Enkelrum  2700 kr
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Dalslands kanal
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvudatt-
raktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en härlig sjölunch.

DAG 1: DALSLANDS KONST
Vår resa börjar tidigt och vi stannar först 
för förmiddagskaffe i trakterna av Arboga. 
Vi reser sedan vidare mot Kristinehamn 
där vi senare intar vår lunch. På vår resa 
mot Bengtsfors och vårt hotell stannar vi 
för att se den fantastiska konsthallen och 
hantverkscentret Not Quite i Fengersfors. 
Dagen avslutas med en gemensam mid-
dag på hotellet.

DAG 2: DALSLANDS KANAL
Efter en god natts sömn och en härlig ho-
tellfrukost beger vi oss till hamnen där vår 
färd på Dalslands kanal börjar med M/S 
Storholmen. Vi färdas sakta och kan be-
undra den fantastiska naturen. Vi serveras 
en härlig lunch ombord medan vi pas-
serar de 19 slussarna. Akvedukten i Hå-
verud är unik och vi färdas med båt över 
såväl väg som järnväg. I Håverud har vi en 
stund på egen hand där det finns bland 
annat ett rökeri och en utställning. På vä-
gen tillbaka stannar vi för att utforska de 
unika hällristningarna i Högsbyn.   

Efter en stunds vila på hotellet beger vi 
oss till Baldersnäs där vi serveras en ut-
sökt måltid i herrgårdsmiljö. Baldersnäs 
som en tid drevs av vår kände programle-
dare Ingvar Oldsberg från bland annat på 
spåret.

DAG 3:  HALMENS HUS OCH HEMRESA
Efter en skön sovmorgon och egen tid 
beger vi oss till Halmens hus i Bengtsfors. 
Här kan vi se hur halm använts i olika kul-
turer under lång tid och berättelsen om 
varför halmen har fått så stor betydelse 
just i Dalsland. Innan vi reser hemåt tar 
vi en sväng västerut för att se de unika 
jättegrytorna vid Steneby kyrka och inte 
minst Parsetjärns skans som hade stor be-
tydelse under andra världskriget då Nor-
ge invaderades av Tyskland. Nu väntar en 
behaglig hemresa via Mellerud och Åmål 
där vi får en sen lunch innan vi fulla av 
intryck lämnar Dalsland för denna gång. 
Vi stannar för en längre bensträckare och 
frivilligt fika ungefär halvvägs innan vi är 
tillbaka i Stockholm.

FAKTA
cA gRuPP PRIS 4 850 kR
RESLÄNGD:  3 DAGAR

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

TIllägg
Enkelrum:           ca 600 kr

Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musikalisk 
resupplevelse; en helafton med Kalle Moraeus på Dalhalla. Under resan besöker vi Vik-
manshyttan med Nordens enda industriella stentryckeri.  Med på resan som reseledare har 
vi Erik Sunnerstam, vår musikaliska och operakunniga reseledare.

DAG 1: DALHALLA
På vägen till Dalarna stannar vi för kaffe 
och smörgås vid Sala Silvergruva. På Qua-
lity Hotell Galaxen i Borlänge välkomnas vi 
och får våra rum. Hotellet är centralt belä-
get i Dalarnas största tätort. En god mid-
dag serveras innan det är dags att bege 
oss till Dalhalla och resans höjdpunkt, 
konserten med Kalle Moraeus. Det gamla 
kalkbrottet, som ursprungligen kallades 
Draggängarna, är idag en akustiskt utfor-
mad arena som kan jämställas med kända 
scener i antikens Grekland och Italien. Efter 
konserten äter vi lite vickning vid bussen 
innan åker åter till vårt hotell. (M)

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

Dalhalla
 - med Kalle MoraeusFAKTA

gRuPP PRIS 3 550 kR
ORD PRIS:  3 750 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  22 JUL 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) 
• 1 Middag (M)
• Vickning vid bussen efter konserten
• Konsertbiljett på Dalhalla rad 13-16
• Besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 250 kr

PRElIMInäRT hOTEll
Quality Hotel Galaxen
https://goo.gl/zDi6r8

Erik Sunnerstam
Erik är vår flöjtist med öga för detaljer. Han har gjort flera uppskatta-
de musikresor, bland annat till Dalhalla. Eric möter ni också på flera 
av dagsresorna och llandskapsresor,
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Amalfikusten
 - med Sorrento & Capri

DAG 1: STOCKHOLM-SORRENTO
När vi landat på Roms flygplats möter 
Anna oss i ankomsthallen. Vi åker buss 
till vårt hotell precis utanför Sorrento. På 
kvällen väntar en gemensam middag. (M)

DAG 2: SORRENTO
Vår reseledare Anna tar oss med in till 
Gamla Sorrento och under en guidad 
rundtur får vi uppleva stadens historia 
och mysiga gator. Resten av dagen egen 
tid att koppla av och njuta av Sorrento. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAG 3: CAPRI 
På förmiddagen tar vi båten till den myt-
omspunna och romantiska ön Capri, Axel 
Munthes paradis, där han byggde den 
romerskinspirerade Villa San Michele. Vi 
gör ett besök i villan innan det blir tid för 
lunch på egen hand. På eftermiddagen 
samlas vi igen och får en guidad tur av 
Capri stad och besöker Kejsar Augustus 
trädgårdar. Åter vårt hotell för gemensam 
middag. (F, M)

DAG 4: AMALFIKUSTEN
Heldagsutflykt på Amalfikusten med 
Anna. Vi ser Amalfi, Ravello och Positano. 
I Amalfi stannar vi för eh guidad prome-
nad. I Scala äter vi lunch och besöker Villa 
Rufolo i Ravello för att beundra den fan-
tastiska utsikten. Åter sen eftermiddag 
och middag på hotellet. (F, L, M)

Följ med till sköna Italien och den vackra Amalfikusten. Ett par mil söder om Neapel skjuter 
den underbart vackra Sorrentohalvön ut i Medelhavet. Här bor vi fem nätter och får njuta 
av pittoreska små bergsbyar med vidunderlig utsikt. Vi avslutar i Castel Gandolfo där På-
ven har sitt sommarställe. Anna visar sina hemtrakter på ett uppskattat och kunnigt sätt.

DAG 5:  POMPEJI
Idag upplever vi det sägenomspunna, 
vackra och fantastiskt välbevarade Pom-
peji. Vi vandrar genom gränder, ser mål-
ningar och känner gladiatorstämningen 
på amfiteatern precis som om vi levde år 
79 efter Kristus. Vi får lite egen tid för att 
smälta det intressanta besöket. På kvällen 
besöker vi en så kallad agriturismo, där 
bjuds vi på lokala specialiteter gjorda av 
gårdens egna råvaror. Middagen avnjuts 
med ett gott vin från trakten. (F, M)

DAG 6: CASTEL GANDOLFO + ROMTUR
Idag lämnar vi Amalfikusten för att bo 
en natt i vackert belägna Castel Gan-
dolfo. Innan vi kommer dit passar vi se 
lite av Rom. Vi gör en guidad panorama-
tur i buss och om möjligt kliver vi av en 
stund där bussen kan stanna. Rundturen 
ger en överblick av den eviga staden. Vi 
passerar och får se klassiska monument 
som t ex Colosseum och Piazza Venezia 
med Viktor Emanuelmonumentet. Efter 
panoramarundturen fortsätter vi till Cas-
tel Gandolfo och Hotel Castelvecchio för 
incheckning. På kvällen äter vi gemensam 
avskedsmiddag på hotellet. (F, L, M)

DAG 7: HEMRESA
Vi äter frukost i lugn och ro för att sedan 
åka till flygplatsen för hemresa. (F)

FAKTA
cA gRuPP PRIS:  12 950 kR 
PRIS: 13 450 kR
RESLÄNGD:  7 DAGAR

I PRISET IngåR: 
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 6 middagar varav en på bondgård (M)
• Båtresa Sorrento-Capri-Neapel
• Entré Villa San Michele
• Guidad tur Capri stad
• Entré Villa Rufolo
• Entré Pompeji
• Svensktalande lokalguide i Pompeji
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum:  1 600 kr

Castel Gandolfo

Anna Rudh Meo 
Anna är auktoriserad lokalguide och bor sedan många år på ön Ischia med sin italienska man. Anna 
har arbetat som reseledare under många år och har en gedigen kunskap om Italien och orterna på 
Amalfikusten. Tillsammans med Anna har vi skapat dessa resor till hennes hemtrakter, där hon valt ut 
fina vandringar, vingårdar och trevliga besök. 
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FAKTA
gRuPP PRIS FR cA:  13 950 kR
ORD PRIS FR CA:  14 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
 
I PRISET IngåR
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• 1 vinprovning med tilltugg
• Fri tillgång till termalbad på hotellet
• Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel
• Utfärd Pompeiji
• Örundtur Ischia med Ponte & kastellet
• Strövtåg på Maronistranden
• Övriga besök enligt program
• Bussresor & transfers enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1.700 kr

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

Elena Ferrantes Italien
 - Neapel, Amalfikusten & Ischia

Anna Rudh Meo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Anna Rudh Meo

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

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

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

DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi nju-
ta av de vackra termalbaden i Negombo. 
Det varma källvattnet har skapat vatten-
parker med stora och små bassänger med 
olika temperaturer. Vi besöker en av öns 
finaste termalbad belägen invid havet. (F, 
M)

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

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

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

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

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och 
vandringar. På vulkanön Ischia, strax norr om Capri gör vi som italienarna och tar in på 
ett termalbadhotell och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna 
Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktig njutningsresa. Anna, som är 
en erfaren vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.
Dagarna fylls med vandringar längs havet, bad i varma källor, besök hos vinmakare och 
rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt grön oas. Här växer pinjer, 
ekar, ädelkastanjer och ginst. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena 
Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.

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

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

PRElIMInäRT hOTEll
Hotel San Francesco, Ischia (6 nätter)
www.hotelsanfrancescoischia.it
Hotel Naples, Neapel (1 natt)
www.hotelnaples.it
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Långtidssemester på Mallorca

Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Här finns 
mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss el-
ler så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har bott på Mallorca i över 
20 år. Han är er värd och guide på våra utfärder samt kommer ordna aktiviteter och vandrings-
turer för er som önskar. 

De långa inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön 
till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pas-
tilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår lokala 
guide och reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att visa 
sin ö och dela sina smultronställen med er. 

Fredric Cederlund

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

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

FAKTA
LÄGENHET FR CA: 11 950 KR
HOTELLRUM FR CA: 13 950 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR

I PRISET IngåR
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup
  -Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost & middag
  med vin& vatten 21 nätter alt.
• Del i lägenhet med självhushåll 21   
  nätter  inkl. välkomst- och avskedsmid 
 dag  med vin & vatten
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• Utfärd Valldemossa & La Fiore 
• Välkomstmöte och orienteringstur

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

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



13

R
E
S
O
R

M
E
D

F
R
E
D
R
I
c

Mallorca  -  en återupptäckt favorit 
En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till ett 
riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, 
nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av kultur och shopping. Vår 
lokala reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa 
och dela sina smultronställen med er. Han har bott på Mallorca i 20 år och har stor kunskap 
om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner.

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

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

DAG 3: PALMA
Vi tar lokalbussen till vackra mysiga Palma 
för en guidad stadsrundtur till fots i Palmas 
äldre delar. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren 
La Lonja för att sedan i sakta mak ta oss till 
den gotiska Katedralen La Seu, en impone-
rande byggnad med en rik historia och rötter 
i det sena 1200 talet. Vår stadspromenad går 
via smala vackra gränder och mysiga torg vil-
ket ger oss en liten inblick i det mallorkinska 
vardagslivet. Vi avslutar med en god tapas-
lunch på den helt igenom mallorkinska kro-
gen Celler sa Premsa. Middag. (F,L,M)

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS FR: 9 950 kR
ORD PRIS FR:  10 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  17/4, 1/5,  9/10
I PRISET IngåR
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar
• Utfärd Palma med lokalbuss
• Utfärd marknad & vinprovning
• Soller, Fornalutx, Valldemossa, oliver
• Utfärd kloster & finca
• Övriga besök enligt program

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

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

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

Edinburgh julmarknad
 - Festivalernas stad

FAKTA
gRuPP PRIS:  6 450 kR
ORD PRIS: 6 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  7 DEC 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 middagar (M)
• Stadsrundtur
• Stadspromenad med besök i 
  St Gileskatedralen
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1 750 kr

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

PRElIMInäRT hOTEll
Namn: Ibis Edinburgh city south bridge
http://www.ibis.com/gb/hotel-8484-ibis-
edinburgh-centre-south-bridge-royal-
mile/index.shtml

PRElIMInäRA FlygTIDER (norwegian)
UT: Arlanda-Edinburgh, 09.45 - 11.00
HEM: Edinburgh-Arlanda,11.30 - 14.45
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

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

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

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

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

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

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

Tillval: Bokas i förväg, betalas på plats.
SKOTSK AFTON - en minnesvärd kväll 
med fyrarättersmiddag inklusive natio-
nalrätten Haggis, dryck och medryckande 
föreställning med kända skotska sånger, 
danser och kiltar. Missa inte denna höjd-
punkt! 

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

FLER RESMÅL MED JÖRAN

Alsace i vinskörd, Köpenhamn, Skåne,Normandie, Italien
Jörans kunskap är bred om hela Europa
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Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten med växter i överflöd – tulpa-
ner, hyacinter och andra vårväxter. Vi ser den årliga blomsterparaden från Noordwijk till 
Haarlem, där miljontals blommor pryder de olika ekipagen. Den vackra parken Keukenhof 
bjuder in till blomsterfest. Vi bor i Amsterdam, känd som kanalernas, konstskatternas och 
diamanternas stad.

Amsterdam 
 - med blomsterparaden, kanaltur och Keukenhof

DAG 1: AMSTERDAM
Flyg till Amsterdam på morgonen. På vä-
gen in till Amsterdam äter vi gemensam 
lunch på en trevlig restaurang.  Sedan gör 
vi en stadsrundtur med buss, där vi ser 
många av stadens sevärdheter och lär oss 
mer om Amsterdams historia och nutid. 
Sen eftermiddag checkar vi in på hotellet. 

Gemensam middag. (L, M)

DAG 2: KANALTUR & KEUKENHOF
På förmiddagen upplever vi den Hol-
ländska huvudstaden under en båttur 
på kanalerna , som till en del ersatt det 
traditionella gatunätet. Eftermiddagen 
tillbringar vi i blomsterparken Keukenhof, 
som bjuder på en skönhetsupplevelse 
utan motstycke. I parken kan vi i lugn och 
ro beundra alla vackra blomsterarrang-

emang. (F)
DAG 3:  BLOMSTERTÅGET
I dag ser vi ett av vårens mest berömda 
evenemang, blomstertåget, en 40 km 

lång blomsterfest. Miljontals blommor 
pryder de många ekipagen och vi får se 
de mest fantasifulla skapelser. Vi är till-
baka i Amsterdam vid lunchtid och har 
resten av dagen fritt att upptäcka staden 
på egen hand, kanske ett besök på Rijks-
museum eller Van Gogh museet kan vara 

intressant. (F)

DAG 4: AMSTERDAM & HEMRESA
Förmiddagen har vi på egen hand i Am-
sterdam innan vi samlas vid lunchtid och 
åker till gamla fiskebyn Volendam, be-
läget vid Markermeer. Här besöker vi en 
ostbonde, ser tillverkning av holländska 
träskor och äter en god måltid. Det kan 
också bli lite tid för att flanera i byn innan 
vi kör till flygplatsen för hemresan. Kvälls-

flyg åter till Arlanda. (F, M)

En av kvällarna erbjuder Jöran en frivil-
lig middag. Anmäl gärna intresse för 
detta i samband med bokning av resan. 

FAKTA
cA gRuPP PRIS 9 950 kR
CA ORD PRIS:  10 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  APRIL 2019
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Amsterdam t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 måltider (L/M)
• Stadsrundtur och kanalkryssning
• Blomsterparaden 
• Besök i Volendam
• Entré till Keukenhof
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: ca 2 700 kr
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Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga männis-
kor. På denna resa får ni uppleva Irlands två huvudstäder, irländsk musik, mat och dryck 
samt en orörd natur. Dublin, republiken Eires huvudstad, är en livlig och ungdomlig stad 
med rikt musik- och kulturliv. I det nyuppväckta Belfast, NordIrlands huvdstad får vi en in-
blick i stadens dramatiska historia. Vår reseledare Jöran Nielsen är en erfaren Irlandsguide 
som levandegör Irlands historia. 

Dublin & Belfast 

DAG 1: DUBLIN
Det bär av norrut mot Belfast. Omärkligt 
passerar vi den en gång så bevakade 
gränsen. Väl framme i Belfast checkar in 
på vårt hotell. Gemensam middag och 
därefter kanske ett pubbesök på beröm-
da Crown Liquor Salon för de som vill. (M)

DAG 2: BELFAST
Vi gör en stadsrundtur i denna fascine-
rande och pånyttfödda stad och får se 
sevärdheter som Queens University, Bel-
fasts lutande torn Albert Clock, City Hall, 
väggmålningarna mm. (F)

DAG 3: BELFAST-DUBLIN
På förmiddagen besöker vi Titanic Expe-
rience, där varvets, fartygets och dess 

byggares historia berättas. Detta är värl-
dens största utställning om Titanic. Under 
eftermiddagen lämnar vi Belfast och åker 
mot Dublin. (F)

DAG 4: DUBLIN
Under vår panoramatur besöker vi både 
den norra och södra sidan av floden Liffey 
som delar Dublin. På den norra sidan finns 
imponerande monument och byggnader 
och på den södra sidan ser vi platser som 
Grafton street, parken St Stephens Green 
och vi besöker St Patrick´s katedralen. Ef-
ter lunch besöker vi Old Jameson Distille-
ry för provsmakning. Vi äter avslutnings-
middag på en trevlig pub. (F, M) 

DAG 5: HEMRESA 
Transfer till Dublins flygplats. (F)

FAKTA
gRuPP PRIS 8 950 kR
ORD PRIS:  9 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  27 AUG 2018
I PRISET IngåR
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Belfast 2 nätter,  Dublin 2 nätter
• 2 middagar
• Stadsrundturer i Dublin & Belfast
• Entré på Titanicmuseet
• Entré Battle of the Boyne museum
• Svensk reseledare
• Buss enligt program
• Besök & entréer enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1 450 kr

TIllvAl
Irländsk afton*: €70 (ca 700 sek)
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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. 

Sydvästra England 
  - med Cornwall och Morden i Midsomer

DAG 1: LONDON - OXFORD
Vi flyger direkt till London. Väl i England 
möts vi av vår reseledare Jöran och tar oss 
västerut mot Oxford. På vägen stannar vi 
för bensträckare innan vi når vårt hotell 
för incheckning och middag. (M)

DAG 2: MORDEN I MIDSOMER
Bland lummiga trädgårdar och pittoreska
hus löser den metodiska och eftertänk-
samma kommissarie John Barnaby mys-
tiska mordfall i kriminalserien, Morden i 
Midsomer. Vi gör en tur i seriens tecken, 
ser olika inspelningsplatser. Lite egen tida 
att strosa runt och äta lunch under dagen. 
Gemensam middag på kvällen. (F, M)

DAG 3:  OXFORD - CORNWALL
Till landskapet Devon och Exeter, här ges
möjlighet att besöka domkyrkan grundad i 
början av 1100-talet, samt att äta lunch. Vi 
kör över den vidsträckta Dartmoor heden 
mot Bodmin och herrgården Lanhydrock, 
en pampig viktoriansk egendom, ansedd 
som den vackraste i grevskapet. Vi får tid 
att promenera runt i några av husets 61 
rum och kanske njuta ”a nice cup of tea”. Se-
dan genom Cornwall till Newquay. Här bor 
vi med ca 15 minuters promenad till byns 
centrum och 10 minuter till Fistral beach, 
en av de elva stränder som finns i den po-
pulära kuststaden. Middag på hotellet.(F,M)

DAG 4: ST MICHAELS MOUNT & LANDS END
En heldagstur i Cornwall. Vi besöker Porth-
curno, berömt för sin vackra utomhusteater 
och Rowena Cades livsverk, Minack Theatre, 
med havet som kuliss. Efter väntar ett besök 
vid granitklipporna Lands End, grevskapets 
mest besökta sevärdhet. I trevliga Penzance 

uppehåll för lunch. I närheten ligger St. Mi-
chaels Mount, klippön som utgör en när-
mast magisk syn där den höjer sig ur vatt-
net. Middag på hotellet. (F, M)

DAG 5:  TREBAH GARDEN OCH TRURO
Halvdagsutfärd där vi besöker de spek-
takulära Trebah gardens, ett subtropiskt 
paradis. Trebah är ett resultat av 175 års 
forskning och byggnation. Trädgården 
mynnar ut i en privat strand. Vi fortsätter 
till Cornwalls huvudort Truro. Här finns 
möjlighet att shoppa och äta lunch. Res-
ten av dagen ledigt för egna upptäckter. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAG 6: EDEN PROJECT - BRISTOL
Cornwall har blivit trendigt och kallas nu-
mera Englands Riviera. Tidigare var det
Storbritanniens fattigaste landskap och
utvinning av porslinslera var en av få in-
komster. I en av de övergivna lerkratrarna
har Tim Smit skapat det så kallade Eden
Project, en sänka full av skimrande jätte-
bubblor. Det är gigantiska växthus med 
plats för såväl vattenfall som regnskog. 
Vi lämnar Cornwall för sydvästra Englands 
största stad, Bristol.  Efter incheckning blir 
det middag på hotellet. (F, M)

DAG 7: BATH - HEMRESA
Förmiddagen ägnas åt Bath, en upple-
velse för alla historieintresserade. Hela 
den gamla stadsdelen finns, som enda 
engelska ort, med på Unescos världsarvs-
lista. Orten blev populär under 1700-talet 
när de rika drogs till staden och dess häl-
sobad och källor. Vi besöker de romerska 
baden samt katedralen och ges tid att på 
egen hand upptäcka Bath och äta lunch. 
Till Gatwick för hemresa. (F)

FAKTA
gRuPP PRIS cA:  13 450 kR
ORD PRIS CA: 13 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
AVRESA:   MAJ & SEP 2019
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Arlandatransfer  t/r
• Flyg Arlanda-London t/r
• Del i dubbelrum 6 nätter 
• 6 frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Besök i TV-seriens ”Midsomer”
• Besök Lands End & St Michaels Mount
• Utfärd & entré till Trebah Garden
• Utfärd & entré till Eden Project
• Utfärd till Bath
• Rundresa med buss 7 dgr

TIllägg
Enkelrum ca:      +2 300 kr
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connemara

FAKTA 
cA PRIS FR: 11 450 kR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda- Shannon t/r
• Bussresa 8 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
•1 lunch (L) 
• 4 middagar (M)
• Medeltida kväll med underhållning
• Ölprovning 
• Avsmakning ost & choklad
• Inträde Muckross herrgård 
• Utfärder och besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: ca 2 350 kr

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

R
E
S
O
R

M
E
D

J
Ö
R
A
n

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

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

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

DAG 3: BURREN, CLIFFS OF MOHER
Vi lämnar Galway och åker till det märkliga 
naturfenomenet the Burren. Boirean be-
tyder bergig på gaeliska och är ett märk-
ligt Kalkstenslandskap. Här finns forntida 
begravningsplatser med sk ”Dolmen”. Vi 
gör uppehåll vid de berömda Cliffs of Mo-
her, en av Irlands mest magnifika klippfor-
mationer. En bit inåt land ligger byn Lis-
doonvarna. Här möter vi svenska Birgitta 
och hennes man, de bjuder in till sitt ”rök-
hus” där de röker lax samt en trevlig lunch 
med ölprovning på deras pub. Vi ska även 
få uppleva några av de små producenter 
av livsmedel som finns i trakten, vi besö-
ker en choklad- och en osttillverkare. Vi-
dare till Limerick för en kortare rundtur 
med buss innan vi kommer till vårt hotell. 
På kvällen bjuds det in till en medeltida 
bankett på Knappague Slott med anor 
från 1400-talet. En god medeltidainspire-
rad middag serveras (F,L,M)

DAG 4: LIMERICK - KERRY
Förmiddagen egen tid att utforska Lime-
rick. Vi möts vid lunchtid för de som önskar 
gemensam lunch innan vi lämnar Limerick 
och åker till den lilla förtjusande byn Adare 
med sina söta små hus med halmtak. I Foy-
nes vid Irlands längsta flod Shannon drick-
er vi Irish Coffee och får veta historien om 
dess tillkomst. Färden går vidare söderöver 
till Kerry där vi checkar in på vårt hotell. 
Middag på vårt hotell. (F, M)

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

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

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

DAG 8: HEMRESA
Transfer till Shannon flygplats för hem-
resa. (F)
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Norra Irland
- med Belfast, Atrim kusten, Connemara, Galway & Dublin

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
cA gRuPP PRIS: 12 950 kR
CA ORD PRIS:   13 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET IngåR: 
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Belfast, Carnlough, Derry, Westport &
Galway 1 natt, Dublin 2 nätter.
• 5 luncher
• 5 trerättersmiddagar
• Traditionell irländsk show m middag
• Rundtur: Belfast, Derry, Dublin
• 1 Whiskeydestilleri med provning
• Guinness med provsmakning
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

MÖJlIgA TIllägg: 
Enkelrum: ca 2100 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

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

FAKTA
gRuPP PRIS FR:  15 750 kR
ORD PRIS FR: 15 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA 2018:  12 & 19 AUG
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Tattoo
• Transporter enligt program
• Besök & inträden enligt program

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

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Jöran Nielsen

Skottland 
- med Skye, Loch Ness & Tattoo i Edinburgh

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

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

DAG 3:  SKYE
Vidare till Skye. Vikingarna kallade denna 
ö Sky-öa på grund av att molnen låg så 
lågt över ön. Öns horisont domineras av 
the Cuillins - tre höga och mystiska bergs-
toppar. Vi gör en rundtur och njuter av 
de underbara vyerna samt den lilla fiske-
staden Portree. Under dagen gör vi foto-
stopp vid Skottlands mest fotograferade 
slott, Eilean Donan Castle. Vi bor på ön 
Skye en natt.  Middag på hotellet. (F, M)

DAG 4: LOCH NESS, INVERNESS
En dag av myt och spänning. Vår tur går 
längs Caledonska kanalen mot Inverness. 
Vi följer Loch Ness och gör ett uppehåll 
längs stranden för att hälsa på Nessie och 
kanske ta ett dopp. Svindlande att tänka 
sig att här står vi mitt i 500 miljoner års 
historia, mysterier och legenden om sjöo-
djuret Nessie. Övernattning i Inverness-
området och middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: SPEYSIDE
Vi tillbringar dagen i Speyside området 
där vi besöker ett av traktens slott. Här 
görs rundvandring och man kan se slot-

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

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

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

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

DAG 8: HEMRESA
Efter frukost transfer till flygplatsen. (F)

EDInBuRgh MED TATTOO
Vi erbjuder även en resa på 4 da-
gar som fokuserar på trakterna 
runt Edinburgh och Tattoo.

Den avgår 2 aug och kommer 
kosta ca 9 950 kr inkl allt.
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Följ med Jöran Nielsen på en resa runt den vackra Bodensjön. Vi får uppleva Europas största 
vattenfall, historia i gamla slott och god mat och dryck från lokala gårdar och bryggerier. 
Alltihop inramat av fantastiska vyer längs en tur med Bernina Expressen.

bodensjön & mainau
 - med tågresa ombord kända Bernina Expressen

FAKTA
gRuPP PRIS: 14 950 kR
ORD PRIS:  15 450 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
AVRESA:  15 JUN 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Arlandatransfer (från Sthlms län) t/r
• Flyg Arlanda-Zürich t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 5 middagar (M)
• 1 ostprovning
• 1 vinprovning
• Båttur på Bodensjön
• Entré till Blomsterpark, Klockmuseum   
  & Zeppelinmuseum
• Tågresa Bernina Expressen
• Österikisk kväll med underhållning
• Besök Bregenz, Lindau & Fredrichhafen
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum (finns ett fåtal):  1 200 kr
Dubbelrum för eget bruk: 3 500 kr

PRElIMInäRT hOTEll
Best Western Plus Central Hotel Leonhard
www.bestwestern.se
För info om hotellen, se också vår hemsida

PRElIMInäRA FlygTIDER (SAS)
UT: Arlanda-Zürich, 07.20-09.45
HEM: Zürich-Arlanda, 19.25-21.45
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll

DAG 1: SVERIGE-FELDKIRCH
I Zürich möts vi av Jöran. Vi åker  längs 
vackra Zürichsee och Walensee till det lilla 
landet Liechtenstein. I huvudstaden Vaduz 
gör vi ett kortare lunchstopp. Vidare till lilla 
staden Feldkirch i Österrike där vi ska bo 5 
nätter. Gemensam middag på hotellet. (M)

DAG 2: BODENSJÖN & MAINAU
Efter Österrikisk frukost åker vi till Bre-
genz. Inklämd mellan tre länder ligger 
den vackra Bodensjön. För att bekanta 
oss mer med sjön och dess omgivningar 
går vi ombord på en båt som ska ta oss 
ut på en tur. Vid lunchtid ankommer vi till 
Mainau där vi får njuta av blomsterprak-
ten. Här finns flera restuaranger att välja 
mellan när vi här tar paus för lunch på 
egen hand. Vi fortsätter färden till Schaff-
hausen, här får vi uppleva de mäktiga &  
berömda Rheinfall, Europas störta vat-
tenfall. Här ska vi ockskå besöka klock-
muséet. Schweizarna är ju berömda för 
sina precisionsur. Vi återvänder sedan till 
hotellet i Feldkirch. På kvällen besöker vi  
Slottet Schattenburg, omnämnts första 
gången på 1100-talet, för att äta en trev-
lig tvårättersmiddag. (F, M)

DAG 3: TVÅ LÄNDER PÅ EN DAG
Vi tar oss till Chur i Schweiz för att åka en 
tur med den kända Bernina Expressen. 
Tåget går upp över Berninapasset 2.253 
meter över havet. Sedan 2008 är denna 
tågsträcka med på UNESCO:s världsarvs-
lista. Genom panoramafönstren ser vi 
ut över de underbara naturscenerierna. 
Bergspass, vilda vattenfall, vidsträckta 
glaciärer och många små söta byar passe-
rar vårt tågfönster. Väl framme i Tirano är 
vi plötsligt i Italien. TIllbaka till Feldkirch 
där en Österrikisk kväll med folklore och 
middagsbuffé väntar. (F, M)

DAG 4: OST & BERG
Vad vore ett land utan ostar? Idag besö-
ker vi en ostproducent och får en visning 
av produktionen och provsmakar olika 
goda ostar. Vi tar oss vidare till berget 
Schwägalp, 1 300 möh och här ser vi upp 
till alptoppen Säntis. Väl åter på hotellet 
väntar kocken med middag. (F, M)

DAG 5: BODENSJÖN
Idag ska vi ägna oss åt Bodensjön och 
några av dess sevärdheter. I Friedrichha-
fen invid Bodensjön besöker vi Zeppelin-
muséet. Här tillverkade Greve Zeppelin 
dessa flygande luftskepp. Vi får tid att se 
pittoreska Lindau och ta en titt på Bre-
genz. Det blir dessutom ett besök hos en 
vinproducent. Efter att ha fått en inblick i 
denna mödosamma verksamhet njuter vi 
av att smaka denna ädla dryck och kanske 
handlar med några flaskor med hem. Åter 
till hotellet för middag. (F, M)

DAG 6: FELDKIRCH – ZÜRICH - SVERIGE
Vi lämnar hotellet och tar oss åter till Zü-
rich där vi får en stadsrundtur samt tid att 
se staden innan vi åker till flygplatsen för 
återresan till Stockholm. Wow – vilken fin 
resa!  (F)
Ett alternativ denna dag, är att först åka 
till den fina staden Luzern, mycket vack-
ert belägen vid Vierwaldstättersjön och 
med välbevarad äldre stadsbild. Här kan 
man promenera över den berömda ka-
pellbron, ett arkitektoniskt mästerverk 
med sin träkonstruktion och den karakte-
ristiska överbyggda stilen med målningar 
i trätaket. Den är Europas äldsta övertäck-
ta bro byggd på 1300-talet. Man kan även 
besöka det fina transportmuséet med alla 
sorters fordon.
Därefter åker vi till Schweiz största stad 
Zürich för att se närmare på staden och 
kanske göra en shoppingrunda innan 
hemresan, eller besöka det Schweiziska 
Nationalmuséet. 
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DAG 1: COCHEM
Vi flyger från Arlanda till Frankfurt och 
vår reseledare möter oss på flygplatsen 
för vidare färd. Vi passerar floden Main 
och åker parallellt med Rhen och därefter 
över höjddraget Hunsrück. Sent på ef-
termiddagen når vi Cochem, en liten by, 
vackert belägen vid Mosels stränder vak-
tad av den mäktiga borgen Reichsburg. 
Här checkar vi in på Burg Hotel, med anor 
från år 866. Kanske kan vi hinna med en li-
ten orienterande stadspromenad och vila 
innan vi äter vår välkomstmiddag. Varför 
inte prova ett gott Moselvin till maten. Er 
reseledare ger gärna tips. (M)

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

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

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

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

   
Jöran Nielsen

Följ med på en resa i vinets, flodernas och borgarnas tecken. Upplev hösten i Mosel- och 
Rhendalarna. Imponeras av de branta vinsluttningarna och njut av ett gott och guldskim-
rande Moselvin. Vi färdas längs stränderna av den vackra Mosel under en trevlig båttur, 
besöker den söta korsvirkesbyn Bernkastel-Kues samt Tysklands äldsta stad Trier. Längs 
Rhen ser vi även Loreley och Mainz. Vi bor på ett trevligt hotell direkt vid Mosel. Vår kun-
nige reseledare Jöran Nielsen har lång erfarenhet av resor i dessa trakter och bibringar er 
sina kunskaper med stor entusiasm.

Rhen och Mosel
 - under vinskörden

FAkTA

GRUPP PRIS FR:  10 450 KR
ORD PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄNGD:       5 DAGAR
AVRESA 2018: OKT 2018
I PRISET IngåR: 
• Reseledare Jöran Nielsen
•  Flyg Arlanda-Frankfurt t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  4 middagar & 1 lunch
•  2 vinprovningar och 1 sektprovning
•  Besök på sagoborgen Burg Eltz
•  Båttur Mosel
•  Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

MÖJlIgA TIllägg: 
Enkelrum:    450 KR
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FAKTA
gRuPP cA PRIS: 13 950 kR
ORD CA PRIS:  14 950 KR
I PRISET IngåR
• Reseledare Johan eller Anna
•  Flyg Arlanda - Catania t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
   på 4* hotell
•  3 luncher inkl vin & vatten (L) 
•  4 middagar varav 3 inkl vin & vatten (M)
•  Vinprovning
•  Utfärd till Taormina & Castelmola
•  Utfärd till Savoca
•  Utfärd till Etna och vingård
•  Utfärd till  Syrakusa
•  Utfärd till lokal gård
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

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

PRElIMInäRA hOTEll
Naxxos:   Hotel Sant’Alphio (4 nätter) 
www.santalphiohotel.com 
Syrakusa: Parco delle Fontane (3 nätter)
www.hotelparcodellefontane.com

Sicilien är den största ön i Europa, men ibland har man känslan av att den är ett land för 
sig – så olik fastlandet Italien. Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, 
gastronomi och magnifika trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av gamla Grekland, 
Romarriket och den bysantiska kulturen men även på Catanias och Syrakusas livliga ga-
tor. Under denna vecka kommer vi att få insupa många intryck och säkert bli bedårade av 
denna ö som har besjungits och diktats om sedan urminnes tider. Vi bor i Naxxos 4 nätter 
och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien 
i 17 år och kan Sicilien väl. Denna resa är också Anna reseledare på.

Siciliens förlovade land

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

DAG 2: TAORMINA & CASTELMOLA
Dagen börjar med utfärd till den lilla byn 
Castelmola, en stillsam by som bjuder på 
fina restauranger, barer och framförallt en 
bedårande utsikt. Här vandrar vi i kultu-
rella fotspår: i Bamses. Rune Andréasson 
besökte Sicilien första gången 1963 och 
fick här inspiration till seriens säregna 
kulliga landskap. Castelmola är helt en-
kelt förebilden för Höga Berget där Bam-
ses farmor bor.  Vidare till Taormina där vi 
ser den pittoreska staden, som är  byggd 
på en terrass mellan berg och hav med 
strålande utsikt över det blåa Medelha-
vet. Här ser vi den grekiska teatern som 
är den näst största av de antika teatrarna 
på Sicilien. Middag på lokal restaurang i 
Taormina. (F, M)

DAG 3: SAVOCA 
Utfärd till bergsbyn Savoca strax norr om 
Taormina. Här spelades den sicilianska 
delen av Gudfadern in, Savoca fick i fil-
men vara Don Vitos hemstad Corleone. 
Här äter vi en lättare lunch. På slingrande 
serpentinvägar tar vi oss till Bar Vitelli. Det 
var här som Michael Corleone (Al Pacino) i 
”Gudfadern I” ber den bistre värden Vitelli 
om att få gifta sig med hans dotter Apol-
lonia. Åter på eftermiddagen. (F, L)

DAG 4: ETNA
Utfärd till Etna – Europas ”gigant” vad gäl-
ler vulkaner. Vi lämnar hotellet med buss 
och reser 2000 m.ö.h. Härifrån får vi en 
vacker vy över Etna som är Europas hög-
sta aktiva vulkan. Här odlas Nerello Mas-
calese, planterad på vulkanens sluttning-
ar i den svarta lavajorden.  Vi intar lunch 
och vinprovning på vingården Tenuta 

Murgo. Åter Naxxos. (F, L)

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

DAG 6: EGEN DAG/MODICA & RAGUSA
Egen dag att koppla av och utforska Sy-
rakusa eller följ med på en frivillig utfärd.
 Utfärd Modica  &  Ragusa (Tillval)
Inspektör Montalbanos Ragusa är känt 
från tv-serien med samma namn och är 
en av de mest pittoreska sicilianska ba-
rockstäderna. Förutom dess intressanta 
historia är regionen även känd för sin pro-
duktion av chocklad och än i dag följer 
man de antika recepten.  Vi besöker ka-
tedralen i Ragusa med Gagliardi’s mäster-
verk skulpturen av S:t Göran och draken 
och äter lunch på en lokal trattoria där vi 
får prova Modicas berömda choklader. 

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

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

Anna Rudh Moe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS: 14 450 kR
PRIS:  15 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  1/5, 11/9 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet med aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Ost- och vinprovning
• Ostron- och musselprovning
• Ett lektionstillfälle i Italienska
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1 600 kr

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

PRElIMInäRT hOTEll
Hotell Albatros
www.hotel-albatros-terracina.it/en

PRElIMInäRA FlygTIDER (norwegian)
UT: Arlanda-Rom, 13.05-16.15
HEM: Rom-Arlanda, 08.55-12.05

Solens mat & vin
 - i Terracina
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Kastilien
 -Kulinariska strövtåg i Spaniens själ

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

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

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss på 
flygplatsen för transfer till västra utkanten 
av Madrids provins till vårt hotell. Nattmac-
ka och kallskuret serveras på hotellet. (M)

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

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

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

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

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

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

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

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

TIllägg
Enkelrum: 2 490 kr

PRElIMInäRT Flyg (norwegian)
UT: Arlanda-Madrid 19.20 - 23.20
HEM: Madrid-Arlanda 14.45-18.35
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Upplev Baskien, Kantabrien  och Asturias under några dagar som är fulla av god mat, per-
sonlig guidning, fina vyer och mycket kultur! Vi får se vindistriktet Rioja och nationalparken 
Picos de Europa, men framförallt får vi uppleva Det Gröna Spanien. Vi inleder och avslutar 
denna resa med ett par av Kastilliens pärlor, Burgos med den gotiska katedralen och Sego-
via med dess akvedukt. 

Norra Spanien 
 - det gröna Spanien

DAG 1: STOCKHOLM-BURGOS
Hans möter på flygplatsen i Madrid och vi 
tar oss över de norra bergen Somosierra. I 
kvällssolen njuter vi av det spanska land-
skapet. Färden går till Burgos med fin 
kvällsvy över en av Spaniens vackraste ka-
tedraler. På kvällen gemensam välkomst-
middag på vårt hotell. (M)

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

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

DAG 4: BASKIENS PÄRLA
Vi börjar dagen på Guggenheim muséet 
innan vi reser vidare till  Spaniens kanske 
vackraste och mest eleganta stad – San 
Sebastián, eller Donosti som den heter 
på baskiska! Någon lär ha sagt att staden 
är ett Disneyworld för matglada, med Mi-
chelinkrogar och pintxosbarer om vart 

annat! Efter en kort tur i Gamla stan äter 
vi lunch på egen hand. Sen ser vi skulptu-
rerna Vindkammarna och tar bergbanan 
upp till Monte Igueldo för en hisnande 
vy innan vi åker västerut till Santillana del 
Mar i Kantabrien, en av Spaniens vackras-
te byar. Middag till kvällen. (F, M)

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

DAG 6: PICOS DE EUROPA
Idag gör vi en utflykt till Picos de Europa. 
Spaniens äldsta och kanske vackraste na-
tionalpark med alpliknande toppar. Lin-
banan Fuente Dé tar oss upp på högre 
höjder och här finns möjlighet till en pro-
menad. I byn Espinama tar systrana Cam-
pos emot och bjuder på lantlig slowfood 
lunch. Vi kör genom vackra medeltida Po-
tes till Arenas de Cabrales i Asturias där vi 
provar grönmögelost. På kvällen middag 
på egen hand i Santilla del Mar. (F, L)

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

DAG 8: HEMRESA
Tidig transfer och hemflyg. (F)

FAKTA
cA gRuPP PRIS  13 950 kR
ORD cA PRIS  14 950 kR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET IngåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Burgos 1 natt, Bilbao 2 nätter, Santillana 3 
nätter, utanför Madrid 1 natt
• 5 luncher (L) • 5 middagar (M)
• 1 vinprovning • 1 ostprovning
• Entré Guggenheim m. audioguide
• Utfärd San Sebastian med linbanetur
• Utfärd Picos de Europa med linbanetur
• Utfärd Segovia
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 2 500 kr



26

R
E
S
O
R

M
E
D

D
é
n
E
Z

Dag 1:BUDAPEST
Vår lokala guide Dénes möter oss på flyg-
platsen. Vi börjar med lunch på lokal res-
taurang innan vi tillsammans med Dénes 
gör en kortare bussrundtur på Budas höj-
der. Här ligger den gamla staden med hus 
från 1600- och 1700-talet och smala med-
eltidsgator som ringlar sig fram i den ku-
perade terrängen. Vi njuter av den vackra 
utsikten från Gellerhöjden. Incheckning 
på vårt centralt belägna hotell. Välkomst-
middag på lokal restaurang. (L, M)

DAG 2: BUDAPEST & FLODTUR
På förmiddagen får vi tillsammans med 
Dénes se mer av Budapest. Med buss och 
till fots besöker vi Slottsområdet med 
Mathias kyrkan, stadsparken med Hjäl-
tarnas torg, Széchenyi badet och vi kör 
förbi Operahuset längs den vackra boule-
varden Andrássy. Vi ser Parlamentet från 
Fiskarbastionen. Pest är den nyare delen 
av staden med byggnader i neoklassisk 
arkitektur, breda boulevarder och många 
restauranger och caféer. Till kvällen skall 
vi få se stadens ljus under en båtfärd på 
Donau med middag och underhållning. 
Åter till vårt hotell. (F, M)

DAG 3: PUSZTAN
En typiskt ungersk utflykt - ett besök till 
Pusztan där vi ser en makalös hästupp-
visning på herrgården Gerébi. Vi låter oss 
fascineras av de ungerka csikós (hästskö-
tares) skicklighet att hantera sina hästar. 
En uppvisning man sent glömmer. Som 
avlutning åker vi en kort tur med häst och 
vagn i omgivningen. Nu väntar en speciell 
lunch på bondgården Öreg Tanya. Gården 
är en gastronomisk upplevelse för både öga 
och mage, där man känner sig som hemma 
hos någon. Ägaren Attila tillagar traktens 

En drömresa till Ungern med matupplevelser, termalbad, hästuppvisning och musik. Ett av 
Ungerns vindistrikt kombinerat med termalbad samt vackra världsstaden Budapest som bju-
der på ett behagligt klimat, god mat och högklassigt musikliv. Under denna resa bor vi fyra nät-
ter i Budapest och två nätter i den historiska orten Eger belägen i vindistriktet som är känt för det 
berömda rödvinet “Tjurblodet” Vi gör trevliga utfärder varav en till Pusztan där vi ser en otrolig 
hästuppvisning och bjuds på traditionell mat och lokal dryck av ägaren Attila på bondgården 
Öreg Tanya. Du får uppleva det mesta av Ungern och vår reseledare Dénes som är uppvuxen i 
Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt.

rätter av lokala råvaror och därtill serveras 
lokala viner och snaps från granngården. Vi 
ser även en folklore dansuppvisning med 
romsk musik. Åter Budapest efter en oför-
glömlig dag. (F, L)

DAG 4: EGER
Vi lämnar Budapest för en resa på ca 2 
timmar till den historiska staden Eger. 
Under stadspromenaden får vi se den 
vackra barockstadens inre delar. Vinod-
lartraditionerna är mycket viktiga och det 
berömda rödvinet “Tjurblodet” kommer 
härifrån. Incheckning på vårt centralt be-
lägna hotell, som har en trevlig spaavdel-
ning. Nu har vi tid för att upptäcka staden 
på egen hand. Gemensam middag. (F, M)

DAG 5: TERMALBAD OCH VINGÅRD
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd 
till det ungerska termalbadet i Egerszalók, 
härliga varma källor med dess mineralrika 
hälsosamma vatten. Det finns över 1000 
källor i Ungern, vilket endast överträffas 
av Island i Europa. Vi reser genom vinod-
lingar och kommer fram till badet som 
är byggt nära naturformationen av kalk 
(som i Pammukale i Turkiet). Det moderna 
badet bjuder på flera bassänger både in-
omhus och utomhus. 
Till kvällen skall vi besöka vinkällaren 
Thummerer, en av de mest kända famil-
jeodlingarna i landet, som tilldelats flera 
fina priser. Vår färd dit tar oss genom vin-
odlingar och väl framme får vi först besö-
ka den vinkällaren. Sedan bjuds vi på en 
underbar middag med tillhörande viner 
som presenteras av Eva, ägarens dotter. 
Åter Eger. (F, M)

DAG 6: HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa.

Ungern
- med Budapest och Eger med termalbad

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

FAKTA
cA gRuPP PRIS   8 950 kR
ORD CA PRIS  9 450 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
I PRISET IngåR: 
• Flyg Stockholm – Budapest t/r
• Del i dubbelrum på hotell med
  frukost 5 nätter (3 i Budapest & 2 i Eger)
• 6 måltider med dryck
• Vinprovning
• Båttur på Donau
• Utfärder och besök enligt program
• Svensktalande lokalguider & reseledare
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TIllägg:  Enkelrum: ca 1 900 kr
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Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och
Pest. På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet.
Detta är den äldsta delen av staden där de smala medeltidsgatorna ringlar sig fram i den 
kuperade terrängen. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i
neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vår
reseledare Dénes som är uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och om-
tyckt sätt.

DAG 1: BUDAPEST
Vår lokalguide Dénes möter oss på flyg-
platsen. Vi börjar med lunch på lokal 
restaurang. Nu får vi se mer av Pest, den 
nyare delen av staden med byggnader i 
neoklassisk arkitektur, breda boulevarder 
och många restauranger och caféer. Vi ser 
Hjältarnas torg, Synagogan & Operan. In-
checkning på vårt centralt belägna hotell. 
En stunds vila innan vi ska få se stadens 
ljus under en båtfärd på Donau med buf-
fémiddag inkl sekt, vin/ öl, kaffe, vatten 
samt dragspelsmusiker.  (L, M)

DAG 2: BUDA & SZENTENDRE 
På förmiddagen får vi, tillsammans med 
Dénes se mer av Budas höjder. Här ligger
den gamla staden med hus från 1600- och
1700-talet och smala medeltidsgator som
ringlar sig fram i den kuperade terrängen.
Vi njuter av den vackra utsikten från Gel-
lert höjden. Vi tar även en tur till den pit-
toreska konstnärsbyn Szentendre, en 
barockstad från 1700-talet. Det har alltid 
varit ett mycket omtyckt utflyktsmål och 
är känt för sina många konstnärsgallerier 
och utställningar. En god lunch serveras 
under dagen. (F, L)

DAG 3: PUSZTAN
Idag gör vi en typiskt ungersk utflykt - ett 
besök till Pusztan där vi ser en makalös 
hästuppvisning på herrgården Tanyacsár-

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

DAG 4: JUDISKA KVARTEREN
Ett av stadens mest intressanta områ-
den just nu hittar man i det 7e distriktet i 
stadsdelen Pest. Under andra världskriget 
stängde man här in judarna i ett getto i 
väntan på deportation, som senare ute-
blev. Idag finns spår kvar av judisk kultur 
i området, 4 synagogor, restauranger, kaf-
féer, skolor, förskolor, charkbutik. Judar 
dominerar inte stadsdelen i dag, men 
man ser många traditonellt klädda judar 
på gatorna både från Ungern men också 
från andra länder. Vi avslutar vid lunch 
och har fri tid innan vi äter en god avslut-
ningsmiddag på lokal restaurang. (F, M)

DAG 5: BUDAPEST – STOCKHOLM
Transfer till flygplatsen för hemresa. Di-
rektflyg tillbaka till Stockholm Arlanda. (F)

Budapest 
 - Donaus drottning

FAKTA
gRuPP PRIS 8 550 kR
ORD PRIS:  8 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  22 APR 2018
I PRISET IngåR
• Svensktalande reseledare Denes
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar varav en med båtfärd (M)
• Besök på Pusztan med hästuppvisning
• Övriga besök enligt program

TIllägg:  Enkelrum: 2000 kr

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

Under denna resa får du stadsrundturer både i Buda och Pest med besök på julmarknaden.  
Vi äter gott på lokala restauranger och njuter av den lokala julstämningen.
Dénez har valt ut det bästa av Budapest att se inför jul.

Budapest  - med julmarknad FAKTA - JULRESA
gRuPP  PRIS 4 950 kR
ORD PRIS:  5 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  2 DEC 2018
I PRISET IngåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch  &  1 middag 
• 2 stadsrundturer
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1000 kr
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Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i Gal-
way i väst, och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda landskapet i 
Connemara och den livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness tidigare så 
blir det tillfälle att göra det nu, där det smakar allra bäst, på en irländsk pub. Olle och Irene 
förhöjer resan med sin kunskap, varma personligheter och underhållning.

Irland öst till väst
 -med Galway, Connemara & Dublin

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

TIllägg
Enkelrum: 2400 kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 FAkTA

gRuPP  PRIS FR: 13 950 kR
ORD PRIS FR:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESOR: 29 MAJ & 22 AUG 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Olle & Irene Sangemark
• Flyg Arlanda–Manchester t/r
• Transfer Manchester - LLandudno t/r
• Svenska reseledare Irene & Olle 8 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
• 3 luncher
• 6 middagar
• Konsert med manskör
• Besök & inträden enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TIllägg
Dubbelrum för eget bruk: 1500 kr 
Enkelrum finns ej

PRElIMInäRT Flyg: (SAS)
UT: Arlanda 07.35-Manchester 09.05
HEM: Manchester 18.30-Arlanda 21.50

våRT hOTEll
Maj: Somerset Hotel
www.thekinmelhotel.com

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

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga 
bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som erbjuder en lång 
välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga dagar med intressanta utflykter 
väntar. Irene och Olle Sangemark tar er med till sina smultronställen i Wales. De har en 
särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet. Deras varma person-
ligheter ger resan en extra trevlig känsla.

Norra Wales 
 - natursköna landskap mellan hav och berg

Irene och Olle Sangemark
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 FAkTA

cA gRuPP PRIS: 3 900 kR
RESLÄNGD:   3 DAGAR 
 I PRISET IngåR:
•  Bussresa
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Besök & inträden enligt program
•  Anneli Wiklund som reseledare

TIllägg: Enkelrum

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

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

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

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

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

På kurs mot Hälsingland 

Anneli Wiklund

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

FAKTA
ERT PRIS 6 200 kR
ORD PRIS:  6 500 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  23 DEC 2018
I PRISET IngåR
• Bussresa 4 dagar
• Reseledare /Julvärd
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 3 middagar (M)
• 1 kaffe 
• Alla besök enligt program

TIllägg: Enkelrum: 900kr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
ERT cA PRIS 6 395 kR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET IngåR
• Rese-/ färdledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch & 4 lunchpaket (L) 
• 4 trerätters middagar (M)
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum (ej med kylskåp): ca 600 kr

hOTEll
Bruksvallsliden Hotell & Stugby 
(del i dubbelrum med wc/dusch & kyl-
skåp)
https://www.bruksvallsliden.se/
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Polen erbjuder en vacker natur, vi vandrar både i de låga och i de höga Tatrabergen. Lan-
dets kultur fascinerar och vi lär känna dess historia. Vandringarna erbjuds i en härlig kom-
bination av trevliga, relativt lätta vandringar kombinerat med lite av all den kultur som 
finns i området. Vår vandringsledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull resa. 
Vi avslutar vår resa i Krakow, av många betraktad som Polens vackraste stad. Denna med-
eltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga 
gotiska torn, slott och legender om drakar.

Vandringsresa polen 
 - med Tatrabergen och Krakow

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

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

DAG 3: HÖGA TATRABERGEN
Idag beger vi oss mot de två mest popu-
lära topparna i Zakopane. Vi kommer att 
se vacker panoramautsikt över hela Tatra-
bergen. Giewont, bergskedjor och den 
lugna och pittoreska dalen Mała Łąka. Vi 
åker bergsbana mellan Kuźnice och Kas-
prowy berget. Tillbaka till hotellet för ge-
mensam middag. (F, L, M)
Stigning: 200 m, Längd: 8-14 km

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

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

DAG 6: KRAKOW MED WAWEL
Vi reser mot Krakow. Väl framme möter 
vi vår lokalguide och ska nu få uppleva 
staden. En guidad stadsrundtur till fots 
tar oss på upptäcktsfärd till den välkända 
Grodzkagatan & till hjärtat av Gamla Stan. 
DAG 7: HEMRESA

FAKTA
cA gRuPP PRIS 10 850 kR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET IngåR
• Svensktalande reseledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Helpension dag 2-5
•  Middag dag 1 & 6 (M)
• Entré till nationalparken 4 dgr
• 4 h rundtur till fots i Krakow inkl.   
entré Mariakyrkan och Wawel katedral
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: ca 1270 kr
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 FAkTA

gRuPP PRIS 12 750 kR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
AVRESA:  3 OKT 2018
I PRISET IngåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Banska Stiavnica 1 natt, Liptov 3 nätter, 
Piestany 1 natt, Szentendre 1 natt.
• Helpension (L, M)
• Guidad tur i Banska Stiavnica
• Fyra vandringsdagar med engelsk-
  talande lokal guide & vandringsledare
• En vinprovning
• Besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 1000 kr

PRElIMInäRA hOTEll
Hotel Kachelman (1 natt) 
http://www.kachelman.sk/en/index.html  
Hotel Koliba Greta (3 nätter) 
http://www.kolibagreta.sk/en/ 
Hotel Pad Hradom (1 natt) 
http://www.podhradom.sk/# 
Hotel Bukkos med SPA (1 natt) 
http://www.bukkoshotel.hu/en/ 

PRElIMInäRA FlygTIDER (norwegian)
UT: Arlanda 12.20-Budapest 14.30
HEM: Budapest 14.30-Arlanda 16.40

Anneli Wiklund

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

Vandringsresa slovakien 
 - i vackra Tatrabergen

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

DAG 2: VLKOLÍNEC, CHOCBERGEN 
(världsarv, UNESCO)
Vi åker norrut över låga Tatras bergskam till 
bergsbyn Vlkolínec (Vargby) där den väl-
bevarade traditionella träarkitekturen fått 
vara orörd i mer än 200 år. Här smakar vi 
den traditionella och unika Vlkolínec, sur-
kålspaj, som ni bara hittar i den här i byn.  
Vi fortsätter till Chocbergen där vi vand-
rar i en av Slovakiens vackraste dalar, 
Kvačianska. Övernattning i Liptov. (F, L, M)
Enklare vandring: Vandring längs Vacianska 
dalen till Oblazy där vi besöker ett gammalt vat-
tenbruk från början av 20-talet. Stigen fortsätter 
genom Kvacany bergspass till byn Velke Borove 
där vi får vår lunch. 
Höjdmeter:  300 m, mest uppför
Vandringstid: 2,5 h + besöket på vattenbruket
Mer avancerad vandring:  Vi går från Prosiecka-
dalen till Kvacianska-dalen (fin väg i skogen 
med utsikt över floden Vah-dalen och de låga 
Tatrabergen)
Höjdmeter: 530 m uppför, 350 m nerför
Tid: 4 h + besöket på vattenbruket

DAG 3: LÅGA TATRA
Den här dagen börjar vi med att ta oss ner 
i underjorden till Demänovská Jaskyňa. 
Det är ett 35 km långt grottsystem, det 
längsta i hela Slovakien.  Nu väntar vand-
ring i Låga Tatra. Vi tar linbanan upp till 
bergskammen där vi  njuter av den vackra 
utsikten över Höga Tatras bergskammar. 
Här kan vi välja vilken typ av vandring vi 
önskar göra. Vi äter lunchpaket på berget 
och tar linbanan tillbaka ner. Åter till Lip-
tov och vårt hotell. (F, L, M)
Enklare vandring: Längs bergskammen till top-
pen av Dumbier och sen tillbaka till linbanan.
Höjdmeter:   570 m , Vandringstid:  3,5 h
Alternativ: Vandring till toppen av Chopok 
Mer avancerad vandring: längs åsen till  Stefa-

nikova alpstuga och tillbaka till linbanan (Ef-
tersom det här är en avancerad tur så kan man 
också vända när man vill och gå tillbaka till lin-
banan) 

DAG 4: HÖGA TATRA
Idag ska vi vandra i de fantastiska Höga 
Tatrabergen. Vi tar liften upp till insjön 
Skalnate Pleso där vi vandrar och njuter 
av utsikten. Vi äter lunch i en stuga på 
berget och vandrar sedan ner till de mest 
berömda vattenfallen i Tatrabergen innan 
vi tar liften ner igen. (F, L, M)
Enklare vandring (till Stary Smokovec)
Höjdmeter:  830 m ner, 80 m upp, Tid: 3,5 h 
Mer avancerad vandring: (till Tatranska Lom-
nica)
Höjdmeter:   1060 m ner, 210 m upp, Tid:   4:30 h

DAG 5: LESSER FATRA 
(världsarv, UNESCO)
Vi åker till Lesser Fatra bergen. De är verk-
ligen fantastiska och erbjuder många oli-
ka möjligheter från enkla promenadstråk 
till avancerad vandring och klättring. Vi 
går den kända leden Janosik holes och 
kan välja mellan två alternativ, en lättare 
eller en mer krävande, för vana vandrare 
som vill ha lite mer utmningar. Efter ett (h)är-
ligt dagsverke tar vi oss till vårt  hotell i Tren-
cin. (F, L, M) 

Enklare vandring: vandring längs åsen.
Höjdskillnad: 280 m upp/ner.
Tid: 2,5 h (Det finns stugor på åsen där man kan 
vänta på resten av gruppen) 
Mer avancerad vandring: vandring längs åsen.
Alternativ 1: Höjdmeter: 600 m upp/ner;  Tid: 4,5 h
Alternativ 2: Höjdmeter: 600 m upp/ner, Tid: 5 h 

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

DAG 7: HEMRESA
Beroende på flygtiderna kan vi hinna 
med en stadsrundtur i Budapest på vägen 
till flygplatsen. (F)
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Jokkmokks vintermarknad 2019 
 - med besök på Ice Hotel och Helena Läntas sameviste

FAKTA
gRuPP PRIS cA: 9 950 kR
ORD CA PRIS:  10 450 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  FEB 2019
I PRISET IngåR
•  Flyg Arlanda-Luleå t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  Reseledare från ReseSkaparna
•  Lokalguide i Lappland
•  1 lunch 
•  3 middagar
•  Lättare måltid hos Helena Länta dag 3

TIllägg
Enkelrum: 1 200 kr

Kiev - Nyhet
 - Europas vackraste stad & Eurovisonens stad 2017
Upplev årets Eurovisions stad Kiev, en av Europas vackraste huvudstäder med en mycket 
intressant historia. Staden är vackert belägen invid floden Dnjepr. Kiev stoltserar med en 
imponerande arkitektur samtidigt som staden erbjuder ett rikt kulturliv och många mysiga 
caféer. Shoppingutbudet är brett och promenadstråken genom Kievs parker är många. Vi 
besöker många sevärdheter, som Sofiamuseet och vi tar en promenad på Andrijivskij Uzviz 
(Kievs Montmartre) och besöker den förre presidenten Janukovitjs omtalade residens utan-
för Kiev. Lokala specialiteter serveras och vi får under en vinprovning smaka de goda viner-
na. Vår svenska reseledare Catharina Falkengård visar oss denna pulserande lite okända 
stad med omnejd. 

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

DAG 2 : KIEV STADRUNDTUR
Idag skall vi upptäcka mer av Kiev. Sofiaka-
tedralen, anlades år 1037 av Fursten Jaro-
slav den Vise. Katedralen är berömd för sina 
vackra fresker samt kanske framförallt för alla 
mosaiker som finns bevarade sedan 1000-ta-
let. En god lunch serveras på lokal restaurang 
med dryck. Nu ska vi strosa lite och fortsätter 

vår utforskning av staden med Andrijivsky 
Uzviz - Kievs Montmartre. Gatan är fylld med 
människor som promenerar bland antikva-
riat, souveniraffärer och caféer. Vi besöker en 
lokal matmarknad och går i den gamla sta-
den. Dagen avslutas med en vinprovning på 
Massandra vinbar. (F,L)

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS FR:  6 950 kR
ORD PRIS FR:  7 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA 2018:  9 APR & 27 SEP
I PRISET IngåR
• Svensk reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell i Kiev t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer med St Sofiakatedra-
  len, St Michaelsklostret m fl
• Utfärd till Hutir Savki
• Övriga besök enligt program

TIllägg: Enkelrum:  850 kr

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

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

mokk där vi äter en god marknadssupé. (M)

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

vi en guidad visning och äter gemensam 
lunch. Innan vi far tillbaka till Jokkmokk tar vi 
en titt på Jukkasjärvi kyrka som är den äldsta 
i hela Lappland. Om kyrkan inte är upptagen 
finns chans att se kyrkans altartavla skulpte-
rad av Bror Hjorth. När vi kommit tillbaka till 
Jokkmokk njuter vi av middag med under-
hållning. (F, L, M)
DAG 3: JOKKMOKK & SAMEVISTE
På morgonen besöker vi på Jokmokks Tenn, 
här lever gammal hantverkstradition kvar. 
Nästa besök blir Ajtte fjäll- och samemu-
seum, ett mycket uppskattat museum som 
ger oss nya insikter. Vidare till Helena Läntas 
same- viste och hennes renar. Hennes familj 
har en lång traditions som renskötare. Vi får 
veta mer om den samiska historien, slöjden 
och dess betydelse samt hur det är att idag 
arbeta som renskötare. I tältkåtan serveras 
en lättare måltid. Färden går vidare till Gam-
melstad kyrby där en tidig middag serveras 
på Kaptensgården. Flyg på kvällen. (F, L, M)
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En unik rundresa längs Sidenvägen till några av de mest intressanta städerna Khiva, Buk-
hara, Samarkand och Tasjkent samt frodiga Ferganadalen. Du får vara med och laga tra-
ditionella maträtter såsom manti, domlama och plovl under hemma hos besök med unika 
möten. Se olika hantverk utföras som hur ”Susannas” broderas, mattor knyts, siden färgas, 
papper tillverkas samt se hela den keramiska processen hemma hos en familj som arbetat 
med samma teknik i sex generationer. Vi möter lokala traditioner både dans, musik och 
mat. Vår reseledare Catharina Falkengård har gjort denna resa flera gånger och delger er 
sin kunskap om landets kultur, hantverken och folket.

Sidenvägen till Samarkand
 - med matlagning, konsthantverk och Ferganadalen

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

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

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

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

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

DAG 5: BUCHARA
Vi börjar vårt besök i Bukhara med att se 
hjärtat av denna gamla handelsstad med 
att se mötesplatsen för Bucharas invånare. 
Vi vandrar runt i de historiska delarna, ser 
de speciella handelskupolerna och den så 
kallade ”dödens minaret”  Poi Kalan, där 
det påstås att man slängde ut obekväma 
fiender till Emiren. Under förmiddagen 
hinner vi också få en presentation av mat-
tor från olika delar av Centralasien. Lunch 
på Abdullahan Madrassa.  På eftermidda-
gen hinner vi besöka ARK-fortet därifrån 

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

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

PREl FlygTIDER (TuRkISh AIRwAyS)
UT: Arlanda-Tashkent, 18.15- 06.15
HEM: Tashent-Arlanda, 08.15-17.05

FAKTA
gRuPP cA PRIS: 19 950 kR
ORD CA PRIS:  20 450 KR
RESLÄNGD:  12 DAGAR
I PRISET IngåR
• Svensk reseledare Catharina F
• Flyg Arlanda-Tashkent via Istanbul t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt (F)
• 10 luncher (L) 
• 10 middagar (M) 
• Matlagningstillfällen och smakprov
• Tåg Samarkand - Tashkent - Kokand
• Inrikesflyg Tashkent - Urgench 
• Inrikesflyg Fergana - Tashkent
• Entréer och besök enligt program

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

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

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

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

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

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

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

DAG 12: HEMRESA
Avresa med flyg från Tashkents internationella flygplats via Istanbul till Arlanda. (F)
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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 under många års tid besökt många av Indonesiens öar, han är gift med 
Lestari från Java och talar indonesiska. Han skall visa er sina favoritöar. 
Resan börjar med Sulawesi som fascinerar med allt från öns särpräglade form till 
det bördiga vulkaniska landskapets koniska berg till den otroliga skillnaden bland 
de etniska grupperna. Det är framför allt Torajahöglandet som trollbinder. Även 
om naturen är enastående med höga vulkaner, djupa dalar, vackra risfält, spän-
nande marknader och traditionella byar med särpräglade båtformade hus, så 
är det befolkningens dödsritualer och begravningsceremonier 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 balinesiska familjer och skolor samt 
vara med och plantera ris samt delfiner och varma källor. Med Henriks kunskap 
och Lestaris lokala vänner får ni en unik resa till Sulawesi och Bali.

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

DAG 1-2: ARLANDA - MAKASSAR
Flyg via Doha till Bali där vi fortsätter med 
inrikesflyg till Makassar. Här möts vi av 
Henriks lokala kollega som tar oss på en 
kort city tur genom ett besök i Paotere’s 
hamn för att se den traditionella “sjömän-
nens hamn Bugis-Makassarese”. Turen av-
slutas vid vårt hotell. Middagen äter vi på 
en lokal  fiskrestaurang. (M)

DAG 3: RAMMANG -  TORAJA
Vi ger oss av tidigt på morgonen för ett 
besök av Rammang-rammang, kalkstens-
dalen, belägen i Marosområdet. Det är  
cirka 90 minuters körning från centrum. 
De eroderade bergen är omgivna av 
vackra risfält, vi utforskar de eroderade 
bergens formation genom att färdas med 
små träbåtar på Pute floden. Om du har 
tur kan du få se  inhemska arter från sko-
gen som fåglar och apor. Nu väntar en 
naturskön bilresa till Toraja på cirka 8 tim. 
Vi passerar genom Buginese området och 
äter lunch på lokal restaurang i Pare-Pare, 
hamnstaden mellan Makassar och Toraja.
Vi reser vidare med många fotostopp un-
der färden. På eftermiddagen  stannar vi 
vid  Puncak Lakawan vilket också är känt 

som det erotiska berget. Mot kvällen an-
länder vi till Rantepao,Toraja. Middag på 
hotellet. (F,L,M)

DAG 4: TORAJA KULTUREN 
En heldagstur där vi får lära oss med 
om Toraja folkets kultur när vi besöker 
Lemo för att se rader av Tau Tau statyer 
och hängande gravarna, vidare till Suaya 
för att undersöka hemligheten med be-
bisträdet. Efter en god lunch på lokal re-
stuarang besöker vi Lounda för att se en 
forntida grav. I Kete Kesu , en av Toraja’s 
äldsta byar, kan du se Tonkonan och gam-
la risladugårdar. Kete Kesu är också är 
känt för sina träsniderier. Middag på vårt 
hotell. (F, L, M)

DAG 5: RISFÄLT OCH BEGRAVNING
Vi åker upp i bergen till Batutumonga 
och njuter av en superb vy över Rante-
pao med omgivande dalar från toppen 
av Toraja. Efter vår lunchpå en lokal res-
taurang tar vi en promenad på ungefär 2 
timmar genom risfälten och  lokala byar 
där du får se lite av vardagslivet i Toraja. 
Nu väntar ett besök i Bori, Megalitområ-
det. Detta område symboliserar de stora 
begravningsceremonierna som hölls i det 

FAKTA
gRuPP cA PRIS: 23 950kR
ORD CA PRIS:  24 950 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA: PREL NOV 2018
I PRISET IngåR
• Svensk reseledare Henrik Molin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt (F)
• 9 luncher (L) 
• 10 middagar (M) 
• Dag med balinesisk familj
• Utfärder enligt program
• Kecakdans
• Entréer och besök enligt program
• Alla transporter enligt program

TIllvAl
Enkelrum: kr
DAG 12-16: 
Sol & Bad på Bali inkl frukost: 2 950 kr
Komodo, helpension dag 2-4: 6 500 kr
inkl flyg Flores t/r, kryssning, logi

Henrik Helin
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förflutna. Om någon begravningsceremoni äger rum under vår tid i Toraja kommer vi 
att besöka den och då utgår besöket till Bori. Dessa ceremonier är mycket annorlunda 
och kan påverka en personligen då det förekommer slakt av djur. Åter hotell för mid-
dag.  (F, L, M)

DAG 6: TORAJA – SENGKANG (via Palopo)
En tur med panorama utsikt. Palopo är en liten muslimsk hamnstad, känd som den 
äldsta hamnstaden i Indonesien.  Vidare mot Sengkang, på vägen ser vi vackra land-
skap av risfält, kust och typiska Bugiska byar.  Väl framme väntar en båttur ombord på 
en traditionell färgglad motordriven kanot. Kanotturen tar er genom den lilla Walen-
nea-floden till Tempesjön, här kan vi se lokala fiskarna fånga fisk på olika sätt med nät, 
fiskespön och bambustaket. Mer än 20 arter av sjöfåglar kan ses på denna sjö. Några av 
fiskefolket lever i flytande hus nära kanten av sjön. Om tidvattnet tillåter, kan ni besöka 
ett av dessa hus. Till vårt hotell för middag. (F, L, M)

DAG 7: SULAWESI - BALI- UBUD
Idag besöker vi det lokala silkesväveriet, som är känt för sina vackra tyger innan vi reser 
åter mot Makassar och flygplatsen. Vi stannar för lunch under dagen. Flyg på eftermid-
dagen till Bali. Väl framme transfer till Ubud och vårt hotell. (F,L,M)

DAG 8: UBUD OCH LUNCH HOS BALINESISK FAMILJ 
Vi ska utforska vi den vackra konstnärsbyn Ubud, känd för sina målningar och gamla 
traditioner. Ubud ligger i ett bördigt bergsområde mellan floderna och är särskilt känt 
sedan tidigare som ett centrum för konstvärlden. Målaren Walter Spies levde här ibör-
jan av 1900-talet, och sedan dess dess är Ubud mycket populärt. Vi besöker Tegallalang 
Rice Terrace, Puri Saren Ubud (Ubud Palats) och Puri Lukisan museet. Resan försätter till 
Mambal Village och här möter vi det balinesiska vardagslivet. Lestaris vänner visar oss 
runt till templen i byn och vi får uppleva en del av de balinesiska traditionerna. Med lite 
tur kommer vi kanske få möjligheter att se en balinesisk procession eller en traditionell 
danslektion av de lokala barnen samt besöka skolan. Ta gärna med pennor eller böcker 
till skolan. Lunch serveras hos Lestaris vänner och vi äter i deras hem med familjen. Åter 
till vårt hotell. (F,L,M)

DAG 9: ULUWATU TEMPLET OCH KECAKDANS 
Uluwatu-Templet är ett av de vackraste och betraktas som en av de sex mest betydel-
sefulla templen på Bali. Det är beläget på de höga klipporna på västkusten av halvön 
Nusa Dua. Här dansas Kecakdansen av män, alla med bar överkropp och med en svart- 
och vitrutig duk runt midjan. De sitter i en cirkel och dunkar ”Chack a - chack - Chack” 
och kastar upp armarna i luften. Kecakdansen berättar en historia från Ramayana’s 
prosaverk. Efter Kecakdansen avnjuter du en god middag i en romantisk atmosfär på 
Jimbaranstranden där vi får en vacker solnedgång. (F,L,M)

DAG 10: UBUD - LOVINA BEACH 
Vi lämnar Ubud och reser norrut, genom vackra landskap till Lovina stranden. På vä-
gen besöker vi Alas Kedaston apskog, Tanah Lot templet, Ulun Danu templet och den 
lokala marknaden i Bedugul samt Git Git vattenfallen ( F ,L , M )

DAG 11: LOVINA BEACH, DELFINER OCH VARMA KÄLLOR
En tidig båtfärd tar oss ut på havet för att komma delfinerna närmare. Det är en mäktig 
syn att se massor med delfiner som hoppar  närheten av båten.  Efter frukost besöker 
vi det enda buddistiska klostret på Bali följt av Banjars varma källa, bara 30 minuter från 
Lovina, omgivet av vackra trädgårdar.( F,L ,M )

DAG 12: TRANSFER TILL SANUR ELLER VIDARE TILL KOMODO 
Idag transfer ni till Sanur för sol och bad eller vidare resa till Komodo och Flores med 
Henrik. De som önskar resa åter till Sverige denna dag väljer grundpaketet. (F)

DAG 12 .- 16: SANUR BEACH
För er som vill avsluta resan med sol och bad erbjuds detta paket med boende på 
omtyckta Sanur Beach. Utöver den vackra stranden finns ett bra utbud av restauranger 
och affärer. Vi bor på 4* hotellet Puri Santrian, www.santrian.com/puri/ (F)

DAG 12 - 16: KOMODO & FLORES
För er som önskar lite mer äventyr, se havets flora, djurliv och natur samt möta världens 
största ödla är detta paket att rekommendera. Vi flyger till Flores och vistas en natt om-
bord ett fartyg som tar oss runt Komodos arkipelag med flera öar. Kryssningen innebär 
sol, snorkling, vandring och naturupplevelser. Vi bor en natt ombord på ett fartyg och 
två nätter i land. (se hemsida för utförligare beskrivning) Dag 13 - 15: (F,L,M)

DAG 16: HEMRESA
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Zagreb - Nyhet
 - med charmiga Krapina & Plitvicka  
Resan kombinerar Zagreb med några av norra Kroatiens mest attraktiva sevärdheter. En 
resa med intressant historia, fantastiska gallerier, museibesök, gastronomiska specialiteter 
och ett hänförande landskap. Den berömda nationalparken Plitvice med sina vackra vat-
tenfall, slottet Trakošćan, det unika Neandertalmuseet och barockstaden Varaždin samt 
Titos hemby Kumrovec . Zagreb har en rik historia och bjuder på charm, tradition och en 
speciell blandning av olika arkitekturer.  Vår reseledare Vanja Devčić visar  denna region på 
ett mycket uppskattat sätt.

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
cA gRuPP PRIS FR: 10 450 kR
ORD PRIS FR:  10 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET IngåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda- Zagreb t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 7 middagar - 3 på lokal restaurang (M)
• Utfärd NP Plivicka 
• Utfärd Krapina
• Utfärd Komrovec
• Utfärd Varazdin
• Stadsrundturer Zagreb
• Övriga besök enligt program

TIllägg  Enkelrum: 990 kr

Zlatko Papac
är född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-Hercegovina men kom till Sverige under Balkankri-
get. Bodde här i många år och pratar svenska. Han har återvänt till sin hemland och har nu 
skapat många fina resor till sitt forna Jugoslavien, där vi möter hans vänner. Zlatko guidar 
en del av resorna själv men på vissa orter finns det andra guider som också bott i Sverige 
eller studerat språket som kan just sin hemort. Ni möter Jelena i Belgrad, Jasko i Sarajevo, 
Vanja i Zagreb, Stipe i Gradac och nu Josif i Albanien.
Tillsammans med Zlatko kan vi erbjuda många olika resor i forna Jugoslavien - Bel-
grad, Bosnien-Hercegovina, Norra Kroatien, Slavonien mm - bara ring för förslag.
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Vanja Devčić 
är född i Zagreb, och är utbildad lärare. Han 
har också läst svenska och historia. Han 
brinner för att visa sin stad för besökare och 
valde därför att sadla om till guide på hel-
tid. Han är numera en mycket erfaren och 
omtyckt guide som visar Zagreb och Kroa-
tien med stor entusiasm och mycket bra 
svenska.
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FAKTA
cA gRuPP PRIS : 12 450 kR
CA ORD PRIS : 12 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  2019
I PRISET IngåR: 
• Svensktalande reseledare 
  Zlatko Papac & Josif Paparisto
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 luncher (L)
• 7 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder och guidade visningar
• Båtutfärd Boka Kotorska
• Rundresa Albanien 2 dagar  
  med utfärder
• Rundresa med buss Monte Negro
• Alla besök enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TIllägg: 
Enkelrum: 1700 kr

PRElIMInäRT hOTEll
Hotel Hunguest Sun Hotel:
Hotel Albanian Star 

DAg 1: DuBROvnIk- MOnTEnEgRO
Vi möts på flygplatsen av vår guide för färd 
mot  hotel Palmon Bay i Herceg Novi.  Check 
in på hotellet och sedan välkomst drink och 
lunch på hotellet. Vår guide tar oss med på 
en trevlig promenad för att lära känna Her-
ceg Novi, som har en turbulent historia. Fak-
tum att staden styrdes under olika perioder 
av Bosniska kungar, Hercegovinas hertigar 
, det Ottomanska imperiet med även av 
Frankrike, Venedig, Ryssland, Spanien, Öst-
errike-Ungern, Italien och Montenegro.  Da-
gen avrundas med en middag på en av de 
främsta restaurangerna i Herceg Novi. (L,M)

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

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

DAg 4: AlBAnIEn
Idag skall vi få uppleva Tirana, en mer färg-
sprakande stad är svår att hitta i dagens 
Europa. Tirana är kanske mer kul än vacker  
med staden har en hel del att bjuda på! Här 
blandas kommunistiska statyer och monu-
ment med moskéer och socialistiska mural-

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

målningar i en fascinerande blandning. Ef-
ter fika i Tirana fortsätter resan till Krujë för 
ett basarbesök på stadens omtyckta basar 
.Nationalhjälten Skenderbeys ledde mot-
ståndet på Ottomanerna på 1400-talet, vi 
ser hans museum och lär oss mer om den-
na historia. Efter lunch reser vi tillbaka mot 
Herceg Novi i Montenegro, men vi stannar 
för en god middag och ankommer sent till 
hotellet.  (F, L, M)

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

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

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

DAg 8: hEMRESA
Efter frukost resa mot flygplatsen. (F)

Zlatko papac & Josif Paparisto

Kotorbukten

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

Josif är född och uppvuxen i Tirana, Albaniens huvudstad. Bodde och ver-
kade i Sverige tidigt 90 tal inom kyrkan innan han flyttade tillbaka till sitt 
hemland för att medverka i landets uppbyggnad. Josif är svensktalande och 
just nu uppfyller han sin livsdröm att visa Albanien för svenska resenärer…. 
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Med bas i lilla Gradac, vid Adriatiska havet, kommer Zlatko Papac och Stipe Milic visa er 
sina favoriter längs Dalmatiens kust, i vackra Neretvadalen och charmiga Mostar. Stipe är 
född och uppvuxen i Sverige, men flyttade till Kroatien 1993. I dag äger han det flerfaldigt 
belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden i Gradac. Stipe och Zlatko 
har stor kunskap om regionen och tillsammans har de skapa denna unika resa vad gäller 
mat, vin och kultur.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA
gRuPP PRIS: 12 450 kR
ORD PRIS:  12 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  13 OKT 2018
I PRISET IngåR
•  Svensktalande reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  4 luncher (L)
•  7 middagar (M)
•  Vinprovning
•  Grappaprovning
•  Guidad rundtur Dubrovnik
•  Heldagsutfärd Hercegovinia
•  Halvdagstur Båttur i Neretvadeltat
•  Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum:           2000 kr

TIllvAl*
*Exklusiv vinutfärd hel dag:  €140 /pp
**Makarska halv dag: €45 /pp
Utfärderna bokas och betalas på plats

våRT hOTEll
Boutique Hotel MarcoPolo
www.hotel-marcopolo.com/en/
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Zlatko Papac och Stipe Milic
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Schweiziska alperna 
     - en resa med tåg längs en av världens vackraste järnvägslinjer

FAKTA
cA PRIS: 23 450 kR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
 
I PRISET IngåR
•  Flyg Arlanda-Zürich t/r
•  Tågresor enligt program samt buss- 
    resa dag 6 och båttur dag 7
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
•  Två luncher och sju middagar 
•  Alla turer enligt program plus till    
   utfärd till Gornergrat i Zermatt
•  Bagagehantering under hela resan från     
   ankomst till Zürich till avresa från Zürich

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

TIllägg
Enkelrum: +2 950 kr

PRElIMInäRT Flyg (SAS)
UT: Arlanda-Zürich, 07.20 - 09.45
HEM: Zürich-Arlanda, 19.25-21.45 

PRElIMInäRA hOTEll
Trestjärniga hotell på alla platser

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

DAG 1: STOCKHOLM - ZÛRICH - INTERLAKEN
Direktflyg från Arlanda till Zürich. Vid an-
komst tar vi tåget till Lucerne.  Väl framme 
går vi ombord på expresståget till Interla-
ken som ligger i hjärtat av Schweiz. Resan 
tar två timmar och vi färdas förbi kristall-
klara sjöar och romantiska vattenfall, över 
det magnifika Brünigpasset. Interlaken 
ligger i höglandet Berner Oberland på 
en slätt mellan de båda sjöarna Thuner-
see och Brienzersee. Landskapet runtom 
domineras av de tre höga bergen Eiger, 
Mönch and Jungfrau. Middag och över-
nattining i Interlaken. (M)

DAG 2: JUNGFRAUJ OCH DAGSRFÄRD
Tidig morgon tar vi tåget till Kleine Scheid-
egg som ligger vid foten av Eiger. Vi byter till 
tåget som ska ta oss till Europas nordligaste 
tågstation, Jungfraujoch som ligger 3454 
meter över havet. Härifrån har vi en vidun-
derlig utsikt över Aletschglaciären som är 
med på UNESCOS världsarvslista. Middag 
och övernattining i Interlaken. (F, M)

DAG 3:  INTERLAKEN - MONTREAUX
Resan på det ”Gyllene passet” fortsätter 
till Zweisimmen intill sjön Thun. Här finns 
den världskända semesterorten Gstaad. 
Vi ser storslagna vyer som det romantiska 
Pays d’Enhaut med byarna Château d’Oex 
och Montbovon. Nu väntar panoramavy- 
er över Genevesjön och Montreux. Mid-
dag och övernattning i Montreux. (F, M)

DAG 4: MONTREAUX - ZERMATT
 Idag reser vi vidare till Zermatt som ligger 
vid foten av Matterhorn, kanske det mest 
kända berget i alperna. Att kliva av tåget 
i Zermatt är att komma in i en andra and-
ning. En svävande känsla av att vara avsku-
ren från omvärlden. Mest slående är kanske 
sorlet av röster och ljudet av vandringssta-
var som stöter mot gatstenen. I Zermatt är 
all biltrafik förbjuden. Nedanför ligger Fin-
deln i all sin skönhet. Den djupa dalen med 
dess raviner, vindlande stigar och många 

kullar. Området runt Zermatt är det mest  
alpina i Europa med ett tjugotal toppar 
över 4000 meter. Middag och övernattning 
i Zermatt. (F, M)

DAG 5: ZERMATT - ST. MORITZ
Med det världsberömda panoramatåget, 
Glacier Express åker vi vidare på en spän-
nande färd till det exklusiva St. Moritz. Här 
tar vi in några av de mest dramatiska vyer-
na över den Schweiziska alpvärlden. Längs 
med den den djupa Rhonedalen och över  
bergspasset, Oberalp, som ligger 2033 me-
ter över havet. Efter en uppgiggande resa 
är vi framme vid vårt stopp för natten. Mid-
dag och övernattning i St. Moritz. (F, L, M)

DAG 6: MORITZ - LUGANO
Ombord på den smalspåriga Bernina Ex-
press ska vi nu åka på den kanske mest 
imponerande av alla de Schweiziska tågre-
sorna. Vi åker över runda viadukter och på 
i snirklande tunnlar för att nå Italien och Ti-
rano. Härifrån får vi åka buss för att kunna 
ta oss vidare till Ticino och resans mål för 
dagen är Schweiz sydligaste stad, Lugano. 
Middag och övernattning i Lugano.  (F, M)

DAG 7: LUGANO - LUCERNE
Idag ska vi ta oss tillbaka till hjärtat av 
Schweiz. Vi reser längs med den fina lands-
bygden till Bellinzona. Här kan vi göra ett 
stopp för att besöka fortet som är med på 
UNESCOS världsarvslista. Vi fortsätter sedan 
mot Flüelen från 470 meter till 1100 meters 
höjd för att sedan försvinna in i den 15 kilo-
meter långa Gotthardtunneln.  Väl framme 
i Flüelen går vi ombord på den gamla ång-
båten, Willhelm Tell, som ska ta oss till Lu-
cerne. Vi äter lunch ombord på tåget. Mid-
dag och övernattning i Lucerne. (F, L, M)

DAG 8: LUCERNE - ZÛRICH - STOCKHOLM
Vi börjar vår resa hemåt med att ta tåget 
tillbaka till Zürich där vi har fri tid på da-
gen för att sedan flyga direkt hem till Ar-
landa. Åter Stockholm under kvällen. (F)
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Följ med Christer Mûller på en unik resa genom Alperna, han har lagt upp denna rutt för att 
ge en speciell upplevelse av de vackra bergen och landets kultur.
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Spaniens soligaste landskap lockar med allt från det moriska sägenomspunna palatset 
Alhambra till Rondas berömda bro och små mysiga bergsbyar. Vi skall låta oss smaka det 
lokala köket samt besöka en vingård och en bodega i Malaga. Vi bor bekvämt på trev-
ligt hotell invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med solkusten 
och gör utfärder till Ronda Granada, Cordoba och den mysiga byn Mijas Pueblo samt äter 
lunch hemma hos lokal familj under ett Andalusiskt äventyr. Med oss på resan har vi vår 
reseledare Monica Mozo som är bosatt i Fuengirola.

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

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

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

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

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

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

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

DAG 7: ANDALUSISKT ÄVENTYR
Vår färd tar oss till byn Alfarmatejo med vack-
er utsikt över bergsmassiven i söder. Vi bör-
jar med ett besök på en olivlund, som är en 
betydande del av det lokala jordbruket för 
att sedan besöka en olivoljeproducent. På 
ett olivoljemuseum får vi provsmaka olivolja 
med the hemgjorda brödet ”Pan Cateto”. Un-
der en promenad längs de smala gränderna 
ser vi kyrkan och provsmakar det söta Mala-
gavinet. Nu väntar en traditionell hemlagad 
måltid hemma hos byborna. Åter till Fuengi-
rola efter en mycket speciell upplevelse. Av-
slutningsmiddag på restaurang. (F,M) 

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

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

TIllägg:  Enkelrum:         1 650 kr

Monica Mozo
Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. “Det är en dröm som går i uppfyllelse 
varje gång jag får möjlighet att introducera nya gäster till det underbara landet Spanien. Min passion har 
alltid varit mötet med nya människor och nya kulturer och jag har rest över hela världen men slutligen be-
stämt mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!”
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt, vi har många olika upplägg allt från 6 - 8 dagar, 
runderesa eller bo i Fuengirola och göra utfärder.
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Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett behag-
ligt klimat. Vi erbjuder nu hotell och lägenheter i Fuengirola, en omtyckt plats på solkusten 
vars milda vinter inbjuder till långtidssemester. I Andalusien finns mycket att se och göra; 
golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med lokalbuss och tåg eller så kan 
man hyra bil. Vår representant på plats, Monica Mozo ordnar aktiviteter och utfärder samt 
tipsar om olika besöksmål och bra restauranger.

Långtidssemester på solkusten 

ATT GÖRA 
Andalusien har en mycket intressant historia och ett rikt kulturliv. Det finns bra golfbanor
och vandringsleder samt många intressanta aktiviteter och utfärder. Monica hjälper er 
att boka golftider, bil och ger tips samt ordnar en del gemensamma aktiviteter på plats.

FUENGIROLA
Kuststaden Fuengirola ligger 30 km från Marbella, 18 km från Torremolinos och det är 31 
km till Malagas flygplats. Här råder ett subtropiskt medelhavsklimat med en medeltem-
peratur på 18 grader. Det är en livlig stad med stort utbud både för turister och bofasta.  
Det finns många butiker i centrum och på tisdagar finner man här Costa del Sols största 
loppmarknad. Det moriska slottet vid stranden har en fantastisk utsikt och här organi-
seras ett flertal festivaler under året. De romerska baden är också något spännande att 
utforska. En trevlig strandpromenad på 8 km bjuder in till härliga promenader längs den 
långa sandstranden. Fuengirola ger dig det bästa av två världar – stad och badort.

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

PROgRAM:

DAG 1:   ANKOMST &  VÄLKOMSTMÖTEN
DAG 2:   ORIENTERINGSTUR TILL FOTS
DAG 3:  UTFÄRD MALAGA INKL LUNCH OCH PICASSO - INKLUDERAD
DAG 4-5:  TID FÖR EGNA UPPLEVELSER   
DAG 6:   UTFÄRD MIJAS PUEBLO - INKLUDERAD
DAG 7-8: TID FÖR EGNA UPPLEVELSER  
DAG 9:   UTFÄRD RONDA - INKLUDERAD
DAG  10-11:  TID FÖR EGNA UPPLEVELSER  
DAG 12:  UTFÄRD GRANADA MED ALHAMBRA - TILLVAL
DAG 13 - 14:  TID FÖR EGNA UPPLEVELSER  
DAG 15:  UTFÄRD CORDOBA - TILLVAL
DAG  16-17:  TID FÖR EGNA UPPLEVELSER 
DAG  18: UTFÄRD SEVILLA - TILLVAL
DAG 19: TID FÖR EGNA UPPLEVELSER
DAG 20:  UTFÄRD ANDALUSISKT ÄVENTYR - TILLVAL
DAG 21:  AVSKEDSMIDDAG 
DAG 22:  HEMRESA

Monica Mozo

FAkTA

 - gRuPPRABATT 500 kR 

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

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

TIllvAl:
Utfärd Andalusiskt äventyr:       ca  750 kr
Utfärd Granada med lunch:       ca 850 kr
Utfärd Cordoba:                             ca 750 kr
Utfärd Sevilla:                                 ca 750 kr
Obs! Alla frivilliga utfärder bokas på resmålet

PRElIMInäRA FlygTIDER (norwegian)
UT: Arlanda-Malaga, 07.20 -11.40
HEM: Malaga-Arlanda, 12.25-16.45

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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I år sätter Opera på Skäret upp ”Don Carlo”, Giuseppe Verdis storslagna opera om maktspel och kärlek i kunglig miljö.  
Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utanför Kopparberg, ligger platsen för vår opera- 
upplevelse. Denna sommar har Skäret femtonårsjubileum.  Verdi är flitigt spelad – Don Carlo blir det femte verket som 
sätts upp, efter Rigoletto, Aida, Otello och La Traviata. På vår resa följer Teddy Lundberg med som operakunniga resele-
dare och genom hans specialkunskaper får vi en alldeles speciell upplevelse.

Don Carlo på Opera på Skäret
 - musik- och kulturresa med Teddy Lundberg

FAKTA
ERT PRIS:  4 990 kR
ORD PRIS:   5 290 KR
RESLÄNGD: 2 DAGAR
AVRESA:  18 AUG 2018
I PRISET IngåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 trerätters middag på Loka Brunn (M)
• Introduktion till operan med bubbel
• Operabiljett Parkett rad 11-17
• Pausfika
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrum: 200 kr

FAKTA
cA PRIS:  3 250 kR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
DATUM: NOV 2018

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

TIllägg: Enkelrum: ca 200 kr

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

DAG 1: KARLSTAD, SANDGRUND & LERIN
Vi äter lunch på Strandgårdens värdshus 
i Kristinehamn, vid Vänerns strand. Under 
ett par timmar i Karlstad låter vi oss förfö-
ras och förundras av Lars Lerins fantastis-
ka akvarellkonst med motiv från världens 
alla hörn. Vi får en introduktion till kon-
sten, tekniken och Lars inspirationskällor 
av husets egna guider. Vidare till Sunne 
och incheckning på Selma Spa Hotell. Ge-
mensam middag på hotellet. (L, M)

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

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

ma Lagerlöfs ande lever fortfarande kvar i 
rum och gemak som den dag hon för sista 
gången lämnade sin älskade Herrgård, 16 
mars 1940. Vår lokalguide hjälper oss att 
blicka tillbaka och kika in i herrgårdslivet 
under Selmas dagar. I gårdens lador och 
ekonomibyggnader pågår årets traditio-
nella Julmarknad. Här dukas det upp med 
levande, gammaldags konsthantverk, got-
tebord och lokala delikatesser till advents-
middag och julbord. På väg tillbaka mot 
Karlstad, när novembermörkret åter bör-
jar omsluta oss, gör vi ett litet stopp vid 
Östra Ämterviks kyrka. Vår resa avslutas 
med en lunch på Gustaf Frödings Alsters 
Herrgård vid Vänern. (F, L)

DAG 1: OPERA PÅ SKÄRET
Vi välkomnas ombord på vår buss som 
avgår från Cityterminalen i Stockholm. 
På vägen mot Bergslagen blir det lunch 
på Westerqvarn Café och Restaurang. I 
den före detta kvarnen serveras lunchen 
i gemytlig miljö. Nu är vi inte långt ifrån 
resans höjdpunkt: Sågverket på Skäret 
och föreställningen av Verdis storslagna 
opera: ”Don Carlo”.  Föreställningen bör-
jar kl. 15.00 och varar i tre timmar med 
paus mellan akterna. Uppfyllda av Verdis 
berusande musik och den sammetsmjuka 
augustikvällen åker vi mot Loka Brunn för 
att avnjuta en sen trerätters middag.  Hit 
har människor vallfärdat i århundraden 
för att mötas, dricka brunn, njuta och 
koppla av. Sedan 2007 ägs och drivs Loka 
Brunn av familjen Spendrup och traditio-
nen lever vidare. (L, M)

DAG 2: GRYTHYTTAN & MÅLTIDENS HUS
Efter frukost finns det tid att besöka ho-
tellets SPA-avdelning Vattensalongen. 
Dagens huvudattraktion är Grythyttan, 
en annan välbevarad bruksmiljö, ca 15 
minuters bussresa. Tack vare Carl-Jan 
Grankvists mångåriga pionjärarbete med 
Värdshus, Hotell och Restauranghögskola 
är Grythyttan numera världsberömt. 
Vi gör ett besök på Måltidens Hus där 
vi får en guidad visning. Huset är en le-
vande mötesplats för råvaruproducenter, 
näringsexperter, smakforskare, mat/vin 
journalister och krögare från den stora 
vida världen. Lunchen serveras förstås 
på Grythyttans Gästgifveri, där allting en 
gång började. Efter ett par intensiva da-
gar fyllda med musik, mat, umgänge och 
avkoppling räknar vi med att vara åter i 
Stockholm ca 18.30. (F, L)
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Vulkanön Teneriffa bjuder på ett härligt klimat och vacker natur med ett varierande land-
skap och ett subtropiskt klimat. På Teneriffa ligger den genomsnittliga dagstemperaturen 
på över 20 grader – året runt!. Vulkanen Teide mitt på ön har skapat det spektakulära land-
skapet. Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz – en mysig stad med smala grän-
der, kullerstensgator, torg och en kanarisk stämning och livsglädje. Vår reseledare Teddy 
Lundberg som tidigare bott på Teneriffa ordnar utflykter och andra aktiviteter under er vis-
telse samt tar er med på utfärder till Teide, La Laguna, Santa Cruz, vingård och La Orotava. 
Teddy som också är operasångare kommer att bjuda på lite musikaliska upplevelser under 
er resa.

Långtidssemester Teneriffa
 - Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat

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

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

DAG 22: HEMRESA

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

HOTELL - Noelia
Hotellet är centralt beläget i Puerto de la Cruz, ett kvarter från stranden. Boendet 
på Noelia är bekvämt i fina rymliga studiolägenheter. Hotellet har en trevlig pool 
med solterass på taket, med vyer av Teide, havet och staden. Hotellet har en triv-
sam restaurang och en pianobar med underhållning varje kväll.  Fritt wifi i allmänna 
utrymmen. Hotellet är beläget ca 150 m från bussterminalen och i området finns 
restauranger och affärer. Det är cirka 700 m till den  stora strandpromenaden med 
havspoolerna.
Rumstyp: Studiolägenheter med luftkonditionering, 2 sängar, bäddsoffa, Tv samt 
kokvrå och balkong med möbler. Toaletten  har dusch eller bad samt hårtork.
Se hotellets hemsida: www.noeliaplaya.com-tenerife.com/en/

FAKTA
 - gRuPPRABATT 500 kR

gRuPP PRIS FR: 15 450 kR

ORD PRIS FR:  15 950 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR
AVRESA:  1 OCH 22 NOV  2018
I PRISET IngåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda- Teneriffa  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i studiolägenhet med frukost 21 nt 
• 21 middagar (M)
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Santa Cruz
• Promenad till Botaniska trädgården
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Studio för eget bruk: 4 400 kr
Avresa 1 nov: 1 000 kr pp

TIllvAl
Nordvästra Teneriffa m lunch: €65
Utfärd: Guimar & Candelaria:  €50
Bokas & betalas på plats hos reseledare
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FAKTA
gRuPP PRIS: 8 950 kR
ORD PRIS: 9 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  7 DEC 2018

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

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

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

DAG 2:  WIEN OCH JULMARKNADER 
Ulrike möter oss på hotellet och vi tar tun-
nelbanan till centrala Wien för en guidad 
rundvandring till fots. Ulrike berättar om 
staden och dess byggnader. Vi ser det im-
ponerande kejserliga vinterpalatset Hof-
burg och Wiens operahus. Turen avslutas 
vid ett av stadens landmärken Stefansdo-
men. Vi gör ett trevligt stopp för kaffe och  
sachertårta. På eftermiddagen finns tid 
att besöka stadens kända julmarknader 
på Stephansplatz, Michaelerplatz eller 
kanske den mest kända framför stadshu-
set eller julbyn på Maria-Theresien-Platz., 
där olika gospel sjungs samt den julmark-
nad på Freyung. Ja det finns flera att välja 
på. Denna kväll kan man välja att följa 
med på en sk Heurigen, en vingård inne 
i stan. (F, kaffe & kaka)

Heurigen -- middag frivilligt tillval: 
På kvällen besöker vi en av vingårdarna, 

en Heurige, i Grinzing som ligger i sta-
dens utkant. Vår lokalguide Ulrike har valt 
en lite speciell vingård där vi bjuds på går-
dens goda viner och traditionell lokal mat. 

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

DAG 4: BELVEDERE, JULMARKNAD
Egen förmiddag. På eftermiddagen häm-
tar bussen upp oss på hotellet för en rund-
tur av Wien. Vi besöker Belvedereslottet, 
där vi ska se världens största Gustav Klimt 
samling. Även här finns det en julmark-
nad bakom slottet. Från Belvedere har vi 
en vacker utsikt, Ulrike lär oss mer om sta-
dens historia, om Österrike idag samt om 
stadens vackra arkitektur. På kvällen tar i 
vi bussen ut till flyget för hemresa. (F, K)

I Wien är veckorna fram till jul både romantiska och idylliska. Staden skimrar i ett milt ljus 
medan den söta doften av pepparkakor, glögg och julmat svävar genom luften. Gator och 
affärer är vackertdekorerade och de många olika julmarknaderna förtrollar såväl gammal 
som ung. Wien har flera julmarknader och de är alla kända för att vara bland de bästa i hela 
Europa. Den ena på ”Rathausplatz” framför stadshuset är mycket vacker. Andra berömda jul-
marknader är de som ligger i Schönbrunn, Spittelberg marknaden och vid slottet Belvedere. 
Vi bor vid det fantastiska slottet Schönbrunn på Park Hotell Schönnbrunn. Vår svenska guide 
Ulrike Verdianu -Floderer har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sin stad.

Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsbal på Parkhotel Schönnbrunn samt klassisk ny-
årskonsert med Hofburg orkestern. Wien åker du till för att njuta av förstklassig kultur, mu-
sik och bakverk. Det är en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra 
kända kompositörer skapade sina mest berömda verk. På slottbacken framför Schönn-
brunn finner man den omtyckta nyårsmarknaden. Vi bor vid det fantastiska slottet Schön-
brunn på Park Hotell Schönnbrunn. Vår svenska guide Ulrike Verdianu -Floderer har bott i 
Wien över 20 år och kan verkligen sitt Wien. 

En av dagarna gör vi en utfärd till Wienerwald med Heiligenkreuz, ett  kloster med 
anor från 1100 talet samt slottet Mayerling. Under utfärden äter vi en god lunch med 
vinprovning. Ulrike tar oss med till slottet Schönbrunn för en visning av många av de 
fantastiska rummen med fokus på Maria Theresa. Vi avslutar turen med en att se hur 
man bakar en Apfelstrudel på slottets bageri samt äter strudel.

FAKTA
gRuPP PRIS: 12 450 kR
ORD PRIS: 12 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  31 DEC 2018

I PRISET IngåR
• Musikunnig resledare
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på
  4-stjärniga Parkhotel Schönbrunn.
• Svensk lokalguide på alla utfärder
• Nyårsbal med middag på hotellet
• Två luncher, varav en med vinsprovning
• Två guidade rundturer i Wien
• Inträde och visning av:
  Schönnbrunns slott  
• Utfärd Wienerwald med lunch
• Kaffe  & tårta

TIllägg: Enkelrum:  1 850 kr
Utfärd vingård med vin & middag: 550 kt
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Wien
 - staden med en mångfald av julmarknader

Nyår i Wien
- med konsert av Hofburg Orchestra i Gartenpalais Liechtenstein
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Under renässansen var Florens världens medelpunkt. Här levde bl a Michelangelo 
och Machiavelli vars världsberömda konstverk idag kan beskådas på konstmuseer 
som Uffizierna och Bargello. Även på gator och torg lever stadens storhetstid kvar. 
Florens ligger omgiven av olivklädda berg och romantiska dalgångar. Själva sta-
den är fylld med vackra hus, palats, små torg och fantastiska kyrkor. Inte konstigt 
att Florens har lockat storheter som Leonardo da Vinci och Michelangelo. Domen, 
klädd i marmor, är den fjärde största i världen och tog 150 år att bygga. Santa 
Croce kyrkan är Florens kanske vackraste kyrka där både Michelangelo, Dante och 
Machiavelli ligger begravda. En resa i samarbete med Senioruniversitetet i Upp-
sala där vår lokala auktoriserade svenska guide Katarina Sandberg visar oss sitt 
Florens på ett omtyckt och kunnig sätt..

Florens 
 - konstens och renässansens stad

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

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

DAG 3: UFFIZIERNA, SANTA CROCE & 
SAN MARCO
Idag skall vi fortsätta uppleva konstens 
Florens. På Uffizierna, möter vi flera av 
de stora av konstens mästare, det anses 
vara ett av världens främsta och äldsta 
konstmuseer. Muséets mest kända verk 
är Botticellis Venus födelse. En gemensam 
lunch serveras innan vi fortsätter till Basili-
kan Santa Croce, Florens huvudkyrka. Här 
är flera berömda italienare begravda som 
Michelangelo, Galileo och Machiavelli. 
Vi avslutar dagen med ett besök till San 

FAKTA 
cA gRuPP PRIS: 11 450 kR
ORD PRIS: 11 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET IngåR
• Svensk auktoriserad lokal guide 
  under utfärder och gemensamma
  middagar.
• Flyg Arlanda-Pisa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl. vin & vatten (L) 
• 2 middagar inkl vin, vatten & kaffe (M)
• Inträden:  Katedralen, Uffizierna, 
  Baptisteriet, Bargello, Santa Croce
• Utfärd till Fiesole
• Övriga besök enligt program

TIllägg
Enkelrumstillägg: 1 450kr

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

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

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

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

katarina Sandberg
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Där floden Tejo mynnar ut i Atlanten, vackert beläget på sju kullar, ligger Portugals huvud-
stad. Här finns något för alla, från pittoreska gränder i stadsdelen Alfama, till lyxkvarter i Chi-
ado med sina ståtliga hus och märkesbutiker. Vi åker också ut på landsbygden till en gammal 
vingård och provar deras viner under en heldagsutfärd till Costa Azul. Dagen avslutas med 
en god lunch invid havet i fiskebyn Sesimbra. Med oss på resan har vi Isabel Höckert som ti-
digare arbetat i över 30 år på Portugisiska turistbyrån i Stockholm. Isabel tar med oss till sina 
smultronställen.

lissabon
 - kontrasternas stad

DAG 1: STOCKHOLM - LISSABON
Direktflyg från Stockholm Arlanda inkl 
måltid ombord. Väl framme på flygplat-
sen möter vi vår svensktalande reseledare 
och guide, Isabel Höckert, som tar oss 
med till vårt fyrstjärniga Hotel Olissippo 
Marques da Sá som ligger centalt beläget 
i Lissabon. Gemensam middag. (M) 

DAG 2:  STADRUNDTUR  
Tillsammans med Isabel kommer vi att få 
lära känna Lissabon genom en stadsrund-
tur med buss. Vi får höra om stadens rika 
historia. Vi ser Rossiotorget i hjärtat av 
Lissabon, paradavenyn Avenida da Liber-
dade, Marques de Pombaltorget och åker 
mot Miradouro São Pedro de Alcantara 
med vacker utsikt över staden . Vi  passe-
rar även lyxkvarteren i stadsdelen Chiado. 
Vi fortsätter till den historiska och kultu-
rella stadsdelen, Belem, med det magni-
fika Jeronimoklostret som grundades av 
kung Manuel, designades av arkitekten 
Boytac och anses vara kronjuvelen av ma-
nuelinsk konst. På ett av de äldsta kondi-
torierna i Lissabon fikar vi och får smaka 
på deras egna bakelse, Pasteis de Belem. 
Efter fikat fortsätter vi till Belemtornet, 
ett medeltida vakttorn som har blivit Lis-
sabons symbol.  Vi ser även Upptäckar-
monumentet, ett monument som bygg-
des till minnet av Henrik Sjöfarares död. 
Stadsrundturen slutar vid Rossiotorget 
där vi äter gemensam lunch. Eftermid-
dagen är fri för att upptäcka Lissabon på 
egen hand.  Museerna är öppna och där 
finns bra restauranger för de som vill fort-
sätta denna dag i kulturens tecken.  Den-
na kväll kan de som vill följa med Isabel 
på Fadorestaurang. Fadon är Portugiser-

nas egen blues. Vi äter en god trerätter-
smiddag inkl öl/vin och vatten medan vi 
njuter av den vackra sången. Transfer från 
hotellet till restaurangen t/r ingår. (F,L)
 
DAG 3: COSTA AZUL - DEN BLÅ KUSTEN
Heldagsutflykt till ”Blåa” Kusten - Costa
Azul tillsammans med Isabel. Färden går 
mot Azeitão och vinkällaren J. Maria da 
Fonseca som bland annat producerar Pe-
riquitaviner. Vi besöker deras trevliga fa-
miljeherrgård med gamla anor där vi gör 
en vinprovning som avslutas med deras 
söta Moscatelvin (Sautere), Setubal. Efter 
vinprovningen fortsätter vi till den trev-
liga fiskebyn Sesimbra. Lunchen består 
av blåmusslor i vitt vin, grillad svärdfisk 
och en god efterrätt. Här kan vi sitta och 
njuta efter maten och se ut över den blå 
Atlanten. De som vill kan ta sig ett dopp. 
Åter Lissabon. Fri tid för egna aktiviteter 
på kvällen. (F,L)

DAG 4: EGEN DAG
Idag har vi en dag till eget förfogande. 
Kanske ett besök på något av de många 
museerna eller shopping på paradgatan 
lockar? De som vill kan följa med Isabel till 
den gamla stadsdelen, Alfama.  Fri tid för 
lunch och middag den här dagen. (F)

DAG 5:  AVSKEDSMIDDAG & HEMRESA
Frukost och  utcheckning. Vi lämnar ba-
gaget på hotellet och har sedan fri tid i 
staden. De som vill kan följa med Isabel 
till konstumuséet Gulbenkian. Vi möts 
åter vid hotellet  på eftermiddagen för en 
gemensam trerättersmåltid på en bra res-
taurang. Transfer till flygplatsen för hem-
resa. Direktflyg till Stockholm sen kväll.  
Transfer till hemorten. (F,M)

FAKTA
GRUPP PRIS:  10 950 KR
ORD PRIS: 11 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  23 SEP 2018
I PRISET IngåR
• Transfer Spånga - Arlanda t/r
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Flyg Arlanda-Lissabon inkl mat t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)  4 nätter
• 2 luncher (L) och 2 middagar (M)
  inklusive  öl/vin  och vatten
• 1 fika med kaffe/te och bakelse
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur dag 2
• En heldagsutfärd till Costa Azul 
• Alla transporter på resmålet

TIllägg
Enkelrum:           1450 kR

TIllvAl
Middag med Fadoshow dag 2:  850 kr
OBS! Bokas innan avresa!

Spårvagn

Isabel Höckert
Isabel har arbetat mer än 30 år på 
Portugals Turistbyrå i Stockholm. 
Hon har nu återvänt till Portugal där 
hon förverkligar en dröm om att få 
visa Portugals smultronställen, det 
gömda kulturarvet och dess historia. 
Isabel har läst portugisisk kulturhis-
toria samt arkeologi som är ett av 
hennes stora intressen.
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AYURVEDA
Ayurveda är den traditionella indiska häl-
soläran som används parallellt med den 
västerländska sjukvården i landet. Här tar 
man hänsyn till människans helhet och 
behandlar därigenom orsaker och inte 
symptom på ohälsa.

MEDIYOGA
Mediyoga är medicinsk yogaform  som är 
utvecklad ur Kundaliniyoga. Vi erbjuder 
morgonyoga, en blandning av Mediyoga 
och Kundaliniyoga, dagligen. Det finns 
även möjlighet att testa andra typer av 
yoga i byn. Mediyoga är en terapeutisk 
yogaform där det är viktigt att kropp och 
medvetande förenas. Du utför yogaöv-
ningar och andningstekniker långsamt 
och inkännande och låter kroppen hela 
sig själv i sin egen takt.  Mediyoga är per-
fekt för dig som vill komma igång med 
yoga på ett lugnt sätt och samtidigt redu-
cera spänningar och stress.

INDISK MAT
Maten är viktig i Indien och inom ayur-
vedaisk hälsa. För vegetarianen blir Kova-
lam en uppenbarelse med det fantastiska 
utbud av färger, dofter och smaker som 
erbjuds. Den som äter kött och fisk blir 
inte heller besviken.

UTFLYKTER
Vi spenderar den mesta tiden i Kovalam.
Visst utrymme för utflykter kommer att 
finnas och tidpunkten anpassas efter våra 
behandlingar.

FLYGRESAN
Qatar Airways via Doah, där vi får på ut-
resan får vänta 3,5 h och på hemresan  9 
h. Det sägs att Dohas flygplats är som ett 
bättre köpcentrum så det finns gott om 
saker att fördriva tiden med.

HOTELL
Vi bor på klinikens moderna hotell med 
de faciliteter som vi är vana vid men med 
personlig atmosfär. Alla rum har badrum/
WC och WIFI. Det finns rum med utsikt 
mot trädgården och havet (mot tillägg). 

Hälsoresan hjälper dig att hitta energi och skapa balans i kropp och själ. Den lilla fridfulla 
badorten skapar lugn och ro med sina sandstränder och och helt trafikfria gränder. De dag-
liga ayurvediska behandlingarna på doktor Unnis klinik ger dig djup avspänning och balans 
i kroppen. Behandlingsprogrammet är helt individuellt anpassat efter dina behov och even-
tuella krämpor. Du har upp till tre dagliga möten med ayurvediska läkare, varav ett med Dr 
Unni, i samband med dina behandlingar. Du får ett team av minst tre massörer och terapeu-
ter som ger dig 2,5 - 3 timmars behandling varje dag under hela vistelsen. Vi äter frukost och 
de flesta middagarna på hotellet och får där en rik kost som är utformad  i samklang med 
behandlingarna. Luncher kan du äta på byns fantastiska små restauranger och det finns gott 
om tid för shopping i myllret av småbutiker.

FAKTA

gRuPP PRIS: 24 450 kR
ORD PRIS:  24 950 KR
RESLÄNGD:  15 DAGAR
AVRESA:  27 NOV 2018
I PRISET IngåR
• Svenska reseledare
• Flyg Arlanda-Trivandum via Doah t/r 
• Transfer flygplats - hotell t/r
• Del i dubbelrum utsikt mot trädgården 
  14 nätter med frukost
• 10 middagar på lokala restauranger
• 13 dagar med ayurvediska behand  
   lingar (2- 2,5 h per dag) på Agastyaa    
   Clinic, som leds av Dr. Unni 
•  Personlig konsultation med Dr. Unni
•  Dagliga samtal med ayurvedisk dr
• 14 dagar med yoga 
• Svenska yogainstruktörer
• Övrigt enligt program 

TIllägg
Enkelrum:  + 4000 kr
Havsutsikt:  + 1000 kr per person
Enkelrum med havsutsikt: + 6000 kr
Visum via ReseSkaparna   +1000 kr

hOTEll
Hotel Pritwii
Agastyaa Heritage Ayurvedic 
www.unnidoc.com

Per Söder & Anita Davén-Söder

Ayurvedisk hälsoresa med yoga 
-  till Dr Unni i Kerala med Per & Anita Söder
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ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB

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

OkTOBER
03 okt Vandringsresa Slovakien 7 dgr
06 okt Malta & Gozo 8 dgr
09 okt Mallorca 7 dgr
09 okt Andalusiens skatter 8 dgr 
13 okt Dalmatien 8 dgr   
18 okt Ischia må bra resa 8 dgr
20 okt Long Stay Mallorca 22 dgr
25 okt Elena Ferrantes Neapel och Ischia 7 dgr

nOvEMBER
01 nov Teneriffa Longstay 22 dgr
07 nov Mallorca Longstay 22 dgr
07 nov Solkusten Longstay 22 dgr
19 nov Chess i Helsingfors 3 dagar
22 nov  Long Stay Teneriffa 22 dgr
27 nov Hälsoresa södra Indien med yoga 15 dgr

DEcEMBER
2 dec Budapest julmarknadsresa 4 dgr
7 dec Edinburgh julmarknad 4 dgr
7 dec Wien julmarknad 4 dagar
30 dec  Nyår Lissabon 4 dgr - FAVORIT I REPRIS, ring för program
30 dec Nyår i Budapest 4 dagar med Linnéa
31 dec Nyår i Wien 4 dagar 
31 dec Nyår i Göteborg 2 dagar

RESOR PÅ GÅNG:
Prag julmarknad 4 dgr
Krakow julmarknad 5 dgr
Vilnius julmarknad 4 dgr
Sulawesi & Bali 13 - 18 dgr
Nyår i Zagreb med Spa 8 dgr
Teneriffa & Gomera 11 dagar
Jokkmokks marknad feb 2019
Florens 5 dagar

 

2018

APRIl
03 apr Elena Ferrantes Neapel & Ischia 7 dgr - ring för prgm
05 apr Malta & Gozo 8 dgr
08 apr Krakow 5 dgr
09 apr Kiev 5 dgr
10 apr Mallorca 8 dgr
13 apr Sicilien 8 dgr
16 apr Sidenvägen 12 dgr FULLBOKAD  
28 apr Toscana 8 dgr

MAJ
01 maj Mallorca 8 dgr
01 maj Solens mat 8 dgr    
13 maj Sydvästra England med Cornwall 7 dgr FULLBOKAD
18 maj Ischia må bra resa 8 dgr
20 maj Oslo konst & opera 3 dgr
24 maj Oslo konst & opera 3 dgr
29 maj Wales 8 dgr    
31 maj  Wien 4 dgr

JunI
05 jun  Norges vackra fjordar med Hurtigrutten 4 dgr
12 jun  Norges vackra fjordar med Hurtigrutten 4 dgr
15 jun Blomsterresa Bodensjön & Mainau 6 dgr

JulI
08 jul Dalhalla med Malena 2 dgr
15 juli Savonlinna 6 dgr
16 jul Norge - Tromsö med omnejd 4 dgr - ring för prgm
22 jul Dalhalla med Kalle Moraeus 2 dgr
28 jul Savonlinna 5 dgr

AuguSTI
02 aug Edinburgh med Tattoo 5 dgr  
08 aug Operafestival Dala Floda 2 dgr
11 aug Operafestival Dala Floda 2 dgr
12 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
19 aug Skottland med Tattoo 8 dgr  
18 aug Opera på Skäret 2 dgr
22 aug Wales 8 dgr

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

DEL I RESA KALENDARIUM 2018
Nedan finner ni resor som föreningar valt och på vissa av dessa kan det finnas plats 
att dela avresa. Kontakta oss för mer information eller om ni önskar boka ett eget 
datum för er grupp.  Ring oss för information.


