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

Utgåva: nov 2018

I detta program finner ni förslag på ett del i resa program, baserade på de avresor som i dagsläget är 
bokade samt resor vi föreslår till 2019.  För de resor där vi ännu inte har planerade avresor är priserna 
uppskattade baserat på förra årets priser.  Våra priser styrs mycket av flygpriset och hotell, samt sä-
song. Ju tidigare vi kan boka flyg och hotell, desto bättre priser.

Programmet är tänkt att vara ett stöd i arbetet för reseansvariga i föreningarna.
I kalendariet på sista sidan summeras alla ”Del i resa” avresor, som hittills är klara för 2018-2019. 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 Indonesien!

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Del i ReSa nov 2018-2019

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

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

steG 2: preliminärBoka ett antal platser
Kontakta ReseSkaparna och preliminärboka det antal platser du tror du behöver på respektive resa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi vill gärna erbjuda er som reseombud att prova våra resor för att se 
om resan är passande för era medlemmar. Vi erbjuder 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 vissa resor har vi med leverantör avtalat ett 
bättre pris åt er. Om ni sedan återkommer med en grupp om 20 personer 
återbetalar vi 50% av det ni betalat för denna resa. Återkommer ni med 
10 personer återbetalar vi 25% av resan till er. Den rabatt som föreningen 
normalt erhåller för den person som reser med och representerar föreni-
gen kvarstår för den kommande resan ni erbjuder i föreningen. Dessa pri-
ser erbjuds i mån av plats och på utvalda avresor. 
Ring för mer information.

storstad SIDA
Prag 4
Bratislava & Wien 4
vilnius 5
Riga 5
lissabon 6
Rom 7
Berlin 7
Madrid 8
Kiev 8
Budapest 9
Wien 12
Florens 11
Krakow 10
edinburgh 20
Skottland & Högland 23
rundresor:
norra Spanien 13
Baskien & Rioja 14
Puente viesgo 14
elena Ferrantes italien 16
Mallorca 19
Mosel 21
Bodensjön & Mainau 21
Skottland 22
Sicilien 24
istrien & Zagreb 26
albanien & Montenegro 27
Dalmatien 28
Malta & Gozo 29
irland från öst till väst 30
norra Wales 31
andalusiens skatter 34
indonesien 36
argentina 37
Kuba 37
Sidenvägen till Samarkand 38 - 39
lånGtidssemester
Mallorca 18
teneriffa  33
Solkusten 35
Bali   36
må-Bra- & vandrinGsresor
Kastilien 15
ischia 17
Bruksvallarna 46
Polen 46
Slovakien 47
mat- & vinresor
Solens Mat italien 25
toscana  32
flerdaGars Bussresor
Dalsland 41
norska Fjordarna 41
Jämtland 42
Gotland   43
Hälsingland 44
lill-Babs Järvsö 45
musikresor
Dalhalla 40
osloopera 40

nyheter under produktion infÖr 2019 - 2020

Följande resmål har vi planer att utveckla resor till:

Korsika
Korsika och Sardinien - kombination
italienska ”klacken”
Georgien
transylvanien
long Stay på Cypern
long Stay Portugal
albanien
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Hur kommer det sig att så många tavlor från Rudolf II:s samlingar finns i Sverige? Har de 
svenskar som försökte ta sig över Karlsbron på 1600-talet också varit turister? Följ med på 
en spännande resa till kulturstaden Prag och få svaren.

DAg 1: Stockholm - prAg
På flygplatsen i Prag möter vår svenskta-
lande guide med buss och vi åker direkt 
till vårt hotell och lämnar väskorna. Ge-
mensam lunch följt av en stadsvandring 
till fots i Gamla stan där vi  får se den älds-
ta bebyggelsen som daterar sig tillbaka 
till 1000-talet. efter rundturen checkar vi 
in och får en stunds vila innan vi prome-
nerar till ett mikrobryggeri för middag 
med lokal mat och öl. (l, M)

DAg 2: prAgborgen & lIllSIDAn
Bussen tar oss till Pragborgen och vi gör 
en guidad tur till fots genom Pragbor-
gen, grundad på 800-talet. vi äter lunch 
på en tjeckisk restaurang i borgområdet. 
efter ett besök i den mäktiga Sankt vi-
tuskatedralen från 1300-talet och Kunga-
palatset, vandrar vi tillsammans ner mot 
lillsidan ”Barockens Prag”. Detta är en 
stadsdel med  1700-talskaraktär. vi besö-
ker Wallensteinska palatsets trädgård. vi 
vandrar över den världsberömda, nästa 

Prag 

 - den gyllene staden

500 meter långa, Karlsbron, kantad av 
barockstatyer och kännetecknad av ett 
myllrande folkliv. turen avslutas vid Stora 
torget i Gamla stan. Kvällen fri att upp-
leva Prag på egen hand. (F, l)

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

DAg 4: hemreSA
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

Wien & budapest
 - med möjlighet till operabesök 

DAg 1: buDApeSt - wIen
transfer från hemorten till arlanda där vi 
möter linnéa. Flyg till Budapest med an-
komst på förmiddagen. vi påbörjar vår resa 
mot Wien direkt och stannar på vägen i 
staden tata, där vi äter en tvårätters lunch. 
vid ankomst till Wien checkar vi in på vårt 
hotel och äter gemensam middag. (l, M)

DAg 2: StADrunDtur & SchÖnbrunn
efter en god frukost möter vi vår buss 
och lokalguide för en stadsrundtur. vi 
ser bland annat parlamentet och råd-
huset.  vid operan kliver vi av bussen 
och fortsätter rundturen till fots i gamla 
stan.  Gemensam lunch i staden innan vi 
tar oss med bussen till slottet Schönb-
runn. Slottet var tidigare habsburgarnas 
vackra sommarresidens. efter en guidad 
rundtur via audioguide har vi egen tid att 
njuta av trädgårdarna innan vi beger oss 
tillbaka till Wien för övernattning. Kväl-
len är fri för egna aktiviteter i Wien men 
denna kväll kommer att finnas klassisk 
konsert som tillägg. (F, l)

DAg 3: SpAnSkA rIDSkolAn
Under eftermiddagen besöker vi Span-
ska ridskolan,  en högklassig ridakademi 
i stadsdelen Hofburg. Ridskolan fick sitt 
namn av de berömda spanska hästarna 
som användes på ridskolan innan det of-
ficiella grundandet år 1729. efter besöket 
kommer bussen (med vårt bagage) och 
hämtar oss för att resa vidare tillbaka till 
Budapest. incheckning på vårt centralt 
belägna hotell Mercure Korona. Gemen-
sam middag i Budapest. (F, M)
DAg 4: StADSrunDtur buDApeSt
idag ska vi lära känna Budapest tillsam-
mans med en lokalguide. vi börjar med en 
bussrundtur på Budas höjder. vi njuter av 
den vackra utsikten från Gellerhöjden och 
tar en titt på slottet. vi ser också Pest, den 
nyare delen av staden med byggnader 
i neoklassisk arkitektur. Stadsrundturen 
avslutas med ett besök i Raoul Wallen-
bergs minnespark. Under kvällen, midd-
agskryssning på Donau. (F,M)
DAg 5: hemreSA

Denna resa tar oss till två Europeiska huvudstäder. Vi besöker Schönbrunn och 
Spanska ridskolan i Wien och avslutar vår resa i Budapest, även kallad Donaus 
drottning.  Med oss på resan har vi Linnéa Sallay och svensktalande lokalguider.  

Grupp pris: 11 490 kr
oRD PRiS:  12 490 KR
ReSlÄnGD:  5 DaGaR
avReSa:  15 SeP 2019
i priset inGår
• Svensktalande reseledare Linnéa Sallay
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 3 middagar varav en med båtfärd och  
  levande musik (M)
• Stadsrundtur m lokalguide i Wien
• Stadsrundtur m lokalguide i Budapest
• Besök Schönbrunn & Spanska ridskolan

FAKTA
ca Grupp pris:   6 450 kr
Ca oRD PRiS FR:  6 950 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
i priset inGår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Prag t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 2 middagar varav en traditionell tjeckisk 
ölkväll med underhållning (M)
• Guidad stadsrundtur i Gamla stan med 
svensk lokalguide
• Utfärd och inträde till Pragborgen & 
lillsidan med svensk lokalguide
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program
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Vilnius 
 - Nordens Prag

DAg1: AVreSA  
vi äter en middagsbuffé ombord. (M)

DAg 1: Stockholm-VIlnIuS
Flyg till vilnius från arlanda. vi hämtas med 
buss och åker mot centrala vilnius och vårt 
hotell där vi checkar in. efter en stunds vila 
gör vi en stadsrundtur i gamla stan innan 
vi äter en välkomstmiddag i tv-tornet. (M)

DAg 2: trAkAI
efter frukost är det dags för en utflykt till 
slottet trakai, som ligger på en liten ö i 
insjön Galvé, knappt tre mil väster om 
vilnius. Slottet började byggas under 
1300-talet och användes då framförallt 
som försvarsborg. idag är trakai en av 
litauens mest besökta och populära tu-
ristattraktioner med många konserter, 
festivaler och övriga evenemang. Sedan 
1962 finns även ett museum inne i slottet 
som vi besöker. vi äter lunch och får lite 
fri tid innan vi återvänder till vilnius. (F, l)

DAg 3: StorFurStArnAS pAlAtS
idag utforskar vi Storfurstarnas palats som 
vi hittar nedanför Gediminas torn. Palatset 
förstördes redan 1655 och återuppbygg-
des först år 2009, under den nyvunna 

I de numera självständiga baltiska staterna går utvecklingen framåt i snabb takt, 
och vi möts av en inspirerande framtidstro. De vackra stadskärnorna renoveras 
varsamt och framhäver vacker arkitektur med medeltida karaktär. Vilnius är känt 
för sin vackra arkitektur, spännande historia och sina många kyrkor. Byggnader-
na präglas av renässans- och barocktiden med gotiska inslag.

självständigheten. Fri tid för egna strövtåg 
innan vi ses till kvällen och äter en god mid-
dag på restaurang Belmontas. (F, M)

DAg 4: VIlnIuS-korSkullen-rIgA
efter frukost tackar vi vilnius för den här 
gången och beger oss på en bussresa 
mot Riga. vi äter lunch tillsammans och 
gör ett besök på Korskullen, en plats 
med mycket historia. Kullen mäter cirka 
60×80 meter och är tio meter hög. och 
den är alltså täckt av kors, ingen vet 
hur många. De mer sansade gissning-
arna hamnar i spannet 100 000-200 000 
stycken. De största är fem sex meter 
höga, de minsta bara några centimeter. 
De äldsta har stått här i decennier, de 
nyaste kom i dag. Det finns kors som är 
vackert snidade av namnkunniga konst-
hantverkare, andra är så enkla som de 
kan bli: två björkpinnar och en spik. väl 
framme i Riga stiger vi på båten som tar 
oss hem till Stockholm igen. Gemensam 
buffémiddag ombord. (F, l, M)

DAg 5: hemkomSt
vi äter en god frukostbuffé medan vi 
kryssar fram genom skärgården. (F)

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

DAg 1: rIgA & operA
Flyg direkt till Riga. väl framme möter vår 
guide oss på flygplatsen och tar oss på 
en rundtur med buss så vi lär känna sta-
den. vi checkar in på vårt hotell. Middag 
på lokal restaurang innan kvällens före-
ställning, (opera dag ett är ett tillval). (m)

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

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

DAg 3: runDAle Slott 
vi lämnar Riga och åker mot slottet Run-
dale. Slottet med omgivningar är ett av 
de förnämsta arkitektoniska minnesmär-
kena i barock- och rokokostil i lettland. 
Slottet byggdes 1736-1740 och är ritat av 
Rysslands berömda hovarkitekt, Frances-
co Bartolomeo Rastrelli, som även ledde 
byggarbetena. vi äter en gemensam 
lunch på lokal restaurang. Sen eftermid-
dag till flygplatsen för hemresa. (F, l)

i priset inGår - 3 dGr
• Flyg Arlanda-Riga t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 måltider varav en med underhållning
• Biljetter till en opera
• Rundtur med buss och till fots i Riga
• Utfärd till Rundale
• Orgelkonsert
• Visning av operahuset
• Besök enligt program
• Svensk operakunnig reseledare 

FAKTA
Grupp pris fr:  6 450 kr
oRD PRiS FR:  6 950 KR
ReSlÄnGD:  5 DaGaR
avReSa:  3 SeP & 10 SeP 2019
i priset inGår
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Vilnius
• Transfer flygplats-hotell
• Båtresa Riga-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 2 middagar (M)
• Utfärd Trakai slott
• Entré & guidning på Storfurstarnas palats
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök & entréer enligt program
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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 
Chiado 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 av-
slutas med en god lunch invid havet i fiskebyn Sesimbra. Med oss på resan har vi Isabel 
Höckert som tidigare 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 stads-
rundtur 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  passerar 
även lyxkvarteren i stadsdelen Chiado. vi 
fortsätter till den historiska och kulturella 
stadsdelen, Belem, med det magnifika Je-
ronimoklostret som grundades av kung 
Manuel, designades av arkitekten Boytac 
och anses vara kronjuvelen av manuelinsk 
konst. På ett av de äldsta konditorierna i 
lissabon fikar vi och får smaka på deras 
egna bakelse, Pasteis de Belem. efter fikat 
fortsätter vi till Belemtornet, ett medeltida 
vakttorn som har blivit lissabons symbol.  
vi ser även Upptäckarmonumentet, ett mo-
nument som byggdes till minnet av Henrik 
Sjöfarares död. Stadsrundturen slutar vid 
Rossiotorget där vi äter gemensam lunch. 
eftermiddagen är fri för att upptäcka lis-
sabon på egen hand.  Museerna är öppna 
och där finns bra restauranger för de som 
vill fortsätta denna dag i kulturens tecken.  
Denna kväll kan de som vill följa med isabel 
på Fadorestaurang. Fadon är Portugisernas 

egen blues. vi äter en god trerättersmiddag 
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 trevliga 
fiskebyn Sesimbra. lunchen består av blå-
musslor 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. Kan-
ske ett besök på något av de många muse-
erna 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 bagaget 
på hotellet och har sedan fri tid i staden. De 
som vill kan följa med isabel till konstumu-
séet Gulbenkian. vi möts åter vid hotellet  
på eftermiddagen för en gemensam trerät-
tersmåltid på en bra restaurang. transfer till 
flygplatsen för hemresa. Direktflyg till Stock-
holm sen kväll.  transfer till hemorten. (F,M)

FAKTA
ca Grupp pris:   10 950 kr
Ca oRD PRiS FR: 11 450 KR
ReSlÄnGD:  5 DaGaR

i priset inGår
• 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

tillval
Middag med Fadoshow dag 2:  900 kr

Isabel Höckert
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DAg 1: Stockholm - rom
Direktflyg till Rom. vid ankomst möts vi av le-
ena som tar oss med på en panoramatur i Rom 
som avslutas vid hotellet. välkomstmiddag inkl 
vin/öl på lokal restaurang. (M)

DAg 2: StADSrunDtur rom
idag gör vi en stadsrundtur med svensktalande 
lokalguide där vi ser några av de största sevärd-
heterna och avslutar i vatikanstaten med lunch. 
vi börjar med Spanska trappan och promenerar 
tillsammans till Fontana Di trevi. i vatikanstaten 
besöker vi Peterskyrkan. transfer tillbaka till ho-
tellet för de som vill. eftermiddag och kväll egen 
tid för shopping och middag. (F, l)

DAg 3: AntIkA rom 
Det mesta av det man ser på Forum Romanum 
idag uppfördes under Julius Ceasars och Kejsar 
augustus tid men de äldsta ruinerna på platsen 
är daterade så långt bak i tiden som till 500 f. Kr. 
De triumfbågar, kolonner och tempel som finns 
på platsen vittnar om vilket otroligt stort och 
viktigt centrum det en gång måste ha varit.  vår 
svensktalande lokalguide berättar om Roms 
storhetstid. vi promenerar bort till Colosseum 
där vi fortsätter vår guidning inne i arenan. Ge-

mensam tvårätters lunch i närheten av Colos-
seum. transfer tillbaka till hotellet för de som 
vill.  Fri tid under kvällen. (F, l)

DAg 4: ShoppIng & eAtAlY
Roms hetaste besöksmål är det gastronomis-
ka centret, eataly. tillsammans med vår rese-
ledare gör vi som romarna och tar Metron till 
ostiens vilket endast är en kortrare resa från 
vårt hotell. eataly är ett jättelikt mattempel 
med matbutiker och krogar i tre plan. Modell 
lyxigt varuhus och en dröm för alla vänner av 
italiensk mat. Flera klassiker, som mozzarella 
tillverkas inför öppen ridå. lokalerna är ljusa, 
rymliga och trevliga och bygget i sig är in-
tressant, en före detta stationsbyggnad. Här 
njuter vi av stämningen, god mat och dryck 
samtidigt som vi kan göra bra inköp inför 
morgondagens hemresa. På kvällen möts 
vi för en gemensam avslutningsmiddag vid 
Piazza di Spagnaområdet. Buss tillbaka till 
hotellet efter middagen för de som vill, eller 
stanna kvar och promenera hem senare. (F, M)

DAg 5: hemreSA
transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

ReSlÄnGD: 4 DaGaR
i priset inGår
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• Välkomstmiddag inkl dryck 
• 2 luncher
• Avslutningsmiddag inkl dryck 
• Stadsrundtur med buss 
• Entré till Peterskyrkan
• Entré till Colosseum
• Utfärd till Eataly
• Svensktalande lokalguider

Rom  
- den eviga staden

ReSlÄnGD: 4 DaGaR
i priset inGår:
• Flyg Arlanda–Berlin t/r
• Transfer Berlins flygplats-hotell t/r
• Bussresor enligt program
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 middagar
• Svensktalande reseledare 
• Besök enligt program

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

Annika bless

Historiska Berlin

DAg 1:  berlIn
Direktflyg till Berlin från arlanda. vi häm-
tas med buss och guide och åker till vårt 
centralt belägna hotell och checkar in. 

DAg 2 : muren & VÄStrA berlIn
Under förmiddagens rundtur får vi veta 
mycket om Berlinmuren, f.d. gränsöver-
gången Checkpoint Charlie och hur livet 
var i en delad stad, varför muren bygg-
des och varför den föll. vi ser Berlins nya 
centrum med sina glaspalats och kon-
torshöghus vid Potsdamer Platz, som var 
europas största byggarbetsplats i många 
år och färdas utmed shoppinggatan Kur-
fürstendamm. Resten av dagen fri för 
egna aktiviteter. Middag på kvällen. (F, M)

DAg 3: muSeIÖn  & ÖStrA berlIn
Under en intressant stadsrundtur med 
buss och lokalguide får vi lära känna 
Berlins historiska centrum. vi färdas ut-
med paradgatan Unter den linden med 

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

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

Italiens huvudstad Rom har alltid fascinerat oss, med sina sevärdheter som Colosseum, 
Forum Romanum, Pantheon och den berömda fontänen Fontana de Trevi, där Anita Ek-
berg och Marcello Mastroianni badade i Fellinifilmen ”Det ljuva livet”. Under en heldags-
utfärd beger vi oss ut på den romerska landsbygden för ett besök i staden Tivoli där vi 
tittar närmare på två kända villor från UNESCOs världsarvslista.
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Kiev 
 - Europas vackraste stad
Upplev 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. Shoppingut-
budet är brett och promenadstråken genom Kievs parker är många. Vi besöker många 
sevärdheter, som Sofiamuseet och vi tar en promenad på Andrijivskij Uzviz (Kievs Mont-
martre) och besöker den förre presidenten Janukovitjs omtalade residens utanför Kiev. 
Lokala specialiteter serveras och vi får under en vinprovning smaka de goda vinerna. 

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, 
baletthuset, Mikael Katedralen med sina 
guldspiror samt den äldsta delen av Kiev 
– Podil. Till kvällen en traditionell ukrainsk 
middag. (M) 

DAg 2 : kIeV StADrunDtur
idag skall vi upptäcka mer av Kiev. Sofiaka-
tedralen, anlades år 1037 av Fursten Jaro-
slav den vise. en god lunch serveras på lo-
kal restaurang med dryck. nu ska vi strosa 
lite och fortsätter vår utforskning av staden 

med andrijivsky Uzviz - Kievs Montmartre. 
vi besöker en lokal matmarknad och går i 
den gamla staden. Dagen avslutas med en 
vinprovning på Massandra vinbar. (F,l)

DAg 3: kIeV
en egen dag att upptäcka Kiev och dess mu-
seum, parker och caféer. vår reseledare ger 
tips på trevliga besök.  (F)
eller välj någon av de frivilliga utfärderna 
mot tillägg:

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

FAKTA
ca Grupp pris:  6 950 kr
Ca oRD PRiS:   7 450 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
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

Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin 
och gedigna erfarenhet av många kulturer och olika människor gör 
att hon kan hantera nästan vad som helst, hur udda händelse eller 
resmål det än må vara.

I Madrid får man känslan av att befinna sig på en historisk plats men också en trendig stor-
stad. De kulturella sevärdheterna i Madrid är oändliga. Madrids mest välkända museum 
är Museo del Prado som är ett av världens största konstmuseum. Matintresserade finner 
lyckan i saffransdoftande paella, tapas och kyld sangria, dansintresserade i flamencoupp-
visning och för de som tycker om att handla finns mängder med gallerior och butiker. Vår 
omtyckta reseledare Josephine Berne, är auktoriserade lokalguide, svenska och bosatt i 
Madrid sedan många år. 

Madrid
 - med konst och kultur

daG 1: stockholm - madrid
Josephine möter oss på flygplatsen. transfer 
till vårt hotell som ligger centralt beläget i sta-
den. Tapasmiddag inkl vin/öl. (M)

daG 2: stadpromenad & tapas
Stadspromenad i Gamla Stan där vi bland an-
nat stannar vid Madrids äldsta saluhall och 
ett av Madrids nunnekloster från 1700-talet. 
nu ska vi få prova något typiskt spanskt, Cho-
colate och Churros, på berömda San Ginés 
caféet från 1897. vi får veta mer om de span-
ska lokala vinerna ”från druva till vin”, följt av 
en traditionell tapasmiddag på vingården 
Quebel strax utanför Madrid.

daG 3:  utfärd toledo
en heldagstur till toledo, Spaniens medel-
tida huvudstad och en riktig guldgruva fylld 
med konstverk. toledo är en liten stad att 

utforska, men med mycket att erbjuda. På 
kvällen erbjuds en ”Flamencoshow med tre-
rättersmiddag”, en omtyckt show med god 
mat. (F, l)

daG 4: prado- & reina sofia 
idag besöker vi världens största konstmuseum, 
Pradomuseet. Prado blir en upplevelse då Jo-
sephine ger oss en inblick i framförallt de stora 
spanska mästarnas verk men även Bosch, Pa-
tinir, tiziano etc. efter egen tid för lunch blir 
det ett guidat besök med Josephine pâ Reina 
Sofia- museet. Reina Sofia är Madrids moderna 
museum och där hittar vi bl.a. Picassos kanske 
mest kända verk Guernica från 1937. Josephi-
ne visar oss genom detta museum som är fyllt 
av fin konst av bl.a. Salavdor Dali, Miró, Juan 
Gris och många många fler. Gemensam avslut-
ningsmiddag. (F, M)

daG 5: hemresa

FAKTA
ca Grupp pris:  10 450 kr
Ca oRD PRiS:  10 950 KR
ReSlÄnGD:  5 DaGaR
i priset inGår
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 måltider varav en med vinprovning
• Heldagsutfärd Madrid inkl. besök på   
   Prado muséet och Reina Sofia
• Heldagsutfärd till Toledo
• Svensk/svensktalande reseledare
• Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tilläGG
Flamencoshow med middag:    800 kr
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Budapest  - Donaus drottning

Budapest  - med julmarknad

FAKTA - JULRESA
Grupp  pris 4 950 kr
oRD PRiS:  5 450 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  2/12
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

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

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

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

Dag 1: Stockholm - buDApeSt
Flyg från arlanda till Budapest. vår lokalguide 
Dénes möter oss på flygplatsen. vid ankomst 
till Budapest börjar vi med en bussrundtur på 
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 Gellerhöjden och tar en titt på 
slottet. incheckning på vårt centralt belägna 
hotell. Gemensam trerättersmiddag på en 
närliggande restaurang. (M)

DAg 2: StADSrunDtur peSt
På förmiddagen får vi tillsammans med Dé-
nes se mer av Budapest. Med buss och till 
fots besöker vi Slottsområdet med Mathias 
kyrkan, stadsparken med Hjältarnas torg, 
Széchenyi badet och vi kör förbi operahuset 
längs den vackra boulevarden 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. Gemen-
sam lunch.  Kvällen är fri för egna aktiviteter 
och middag på egen hand. (F, l)

DAg 3: termAlbAD och krYSSnIng
idag kan de som vill kan göra som ungrarna 
och följa med reseledaren med lokaltrafiken 
till badet i stadsparken.  Széchenyi termalbad 
är Budapests största och har inte mindre än 
18 pooler, bastur och behandlingsrum. (en-
tré till badet betalas på plats). Under kvällen 
ger vi oss ut på en naturskön kryssning för att 
beundra Budapests vackra silhuett från den 
mäktiga floden. Donau är med sina 2888 km 
europas näst längsta flod och på sin väg öst-
erut,  från källan bland bergen i Schwarzwald  
till Svarta havet, har Donau kontakt med tio 
länder. vi  njuter av god mat och dryck, le-
vande musik och ser stadens ljus från floden. 
Transfer från hotellet till båten t/r ingår. (F, M)

DAg 4: hemreSA
Frukost och utcheckning. Fri tid i staden under 
förmiddagen innan vår guide kommer och 
hämtar oss vid hotellet för avfärd mot flygplat-
sen. Direktflyg till arlanda.  (F)

FAKTA
grupp prIS 6  950 kr
oRD PRiS:  7 450 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  7/5
i priset inGår
• Svensktalande reseledare Dénes 
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter (F)
• 1 trerätters middag inkl vin  (M)
• 1 tvårätters lunch inkl dryck & kaffe  (l)
• Kryssning på Donau inkl, mat, dryck   
  och transfer t/r (M)
• Stadsrundturer Buda och Pest
• Övriga besök enligt program

tillval
Besök på badet i stadsparken 
(entré betalas på plats)

Resan kan göras utan middagskryssning 
och kostar då ca 1000 kr mindre per person.
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Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betrak-
tad som Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore 
tagen ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och 
legender om drakar. Kärleken till musik, poesi och teater har gjort Krakow till 
Polens kulturhuvudstad. Vår omtyckte och kunniga reseledare Einar Szpiro visar 
oss sin stad. Man kan resa till Krakow året runt, till jul finns en mycket populät 
julmarknad och en utställning med julkrubbor..

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

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

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

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

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

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

Krakow
 - Polens vackraste stad

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

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

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

tIpS:
Krakow kan kombineras med en trevlig 
dagsutfärd upp i bergen till Zakopane.
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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 staden 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 Uppsala där vår lokala auktoriserade svenska guide Katarina Sandberg visar oss sitt Florens 
på ett omtyckt och kunnig sätt..

Florens 
 - konstens och renässansens stad

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

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

DAg 3: uFFIZIernA, SAntA croce & 
SAn mArco
idag skall vi fortsätta uppleva konstens 
Florens. På Uffizierna, möter vi flera av de 
stora av konstens mästare, det anses vara 
ett av världens främsta och äldsta konst-
museer. Muséets mest kända verk är 
Botticellis venus födelse. en gemensam 
lunch serveras innan vi fortsätter till Ba-
silikan Santa Croce, Florens huvudkyrka. 
Här är flera berömda italienare begravda 

FAKTA 
ca Grupp pris: 11 450 kr
oRD Ca 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
oBS!
• Denna resa kan man minska ner antalet 
museum om så önskas och sänka resan pris.  
Man kan också välja att bo i  Montecatini 
terme och inkludera utfärder till: Pisa, Siena, 
Lucca och Montecatini Alto.
• För Katedralen gäller den ordinarie kön 
även för grupper, och det kan bli en lång kö 
ibland.

rIng FÖr FÖr FÖrSlAg

som Michelangelo, Galileo och Machi-
avelli.  vi avslutar dagen med ett besök till 
San Marco med sin kyrka och kloster, som 
idag är ett museum, i biblioteket byggt av 
Michelozzo finns en samling kända ma-
nuskript.  egen kväll att utforska Florens. 
(F, l)

DAg 4: oSpeDAle  & SAntA mArIA
vi fortsätter att utforska Florens histo-
riska byggnader. idag besöker vi ospe-
dale degli innocenti, som från början var 
ett sjukhus och barnhem, ritat av Filippo 
Brunelleschi.  Byggnaden är ett exempel 
på tidig italiensk renässans. vi skall också 
besöka Santa Maria novella, en katolsk 
basilika som ritades i mitten av 1200-talet 
av två dominikanermunkar. 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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FAKTA
ca Grupp pris: 8 950 kr
Ca oRD PRiS: 9 450 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR

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
Utfärd vingård med vin & middag: 550 kt

DAg 1: Stockholm - wIen
Flyg från arlanda till Wien på morgonen. 
väl i Wien möts vi av Ulrike, vår kunniga 
svenska lokalguide för en rundtur med 
buss där vi ser Ringgatan, Donau och 
Hundertwasserhaus. turen avslutas med 
en god lunch. vidare till vårt 4-stjärniga 
hotell, Parkhotel Schönbrunn.  (l)

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

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

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

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

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

Wien - staden med en mångfald av julmarknader

Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag på Parkhotel Schönbrunn samt en fantastisk 
Mozart & Strauss-konsert på Wien Kursalon. Lyssna på berömda valser, polkas, arior och du-
etter, framförda av den hyllade Salonorchester Alt Wien - Gamla wiens orkester. Därefter ser 
vi fyrverkeriet från deras terass och vi avslutar med dans i balsalen. Wien åker du till för att 
njuta av förstklassig kultur, musik och bakverk. En av dagarna gör vi en utfärd till Wiener-
wald med Heiligenkreuz, ett kloster med anor från 1100 talet samt slottet Mayerling.  Det är 
en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra kända kompo-
sitörer skapade sina mest berömda verk. På slottbacken framför Schönbrunn fin-
ner man den omtyckta nyårsmarknaden. Vi bor vid det fantastiska slottet Schön-
brunn på Park Hotell Schönnbrunn. Vår svenska guide Ulrike Verdianu -Floderer 
har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sitt Wien. 

Nyår i Wien
- med klassisk konsert och dans på Kursalon

FAKTA
Grupp pris: 12 950 kr
oRD PRiS: 13 450 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  31/12

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

tilläGG: 
Utfärd vingård med vin & middag: 590 kr

Ulrike Verdinau-Floderer
Ulrike är auktoriserad lokal guide och har bott i Wien i nästan 30 år. Hon 
älskar sin stad och visar den på ett personligt sätt och har mängder 
att berätta om staden och folket.
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Upplev Baskien , Kantabrien  och Asturias under några dagar som är fulla av god mat, 
personlig guidning, fina vyer och mycket kultur! Vi får se vindistriktet Rioja och national-
parken 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 Segovia med dess akvedukt. 

Norra Spanien 
 - det gröna Spanien

DAg 1: Stockholm-burgoS
Hans möter på flygplatsen i Madrid och 
vi tar oss över de norra bergen Somosier-
ra. i kvällssolen njuter vi av det spanska 
landskapet. Färden går till Burgos med 
fin kvällsvy över en av Spaniens vack-
raste katedraler. På kvällen gemensam 
välkomstmiddag 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 vack-
raste 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 
vackra strandpromenaden. vidare till San-
tillana 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 
vidare 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
Ca oRD 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

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 säsong-
ers 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.
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Baskien & Rioja  
- med Bilbao, Guernika & San Sebastian

DAg 1: rIoJA & hAro
tidig transfer till arlanda och direktflyg till 
Bilbao. Hans möter oss på flygplatsen för 
resa till Rioja och Pilgrimskatedralen i San-
to Domingo. vi insuper atmosfären kring 
pilgrimsleden som leder till Santiago de 
Compostela, här kan man se brokiga pil-
grimsskaror! en god lunch serveras hos 
familjen Masip i vackra ezcaray. vidare till 
hotell arrope i Haro för incheckning.  nu 
väntar ett besök på en klassisk bodega i 
Haro. till kvällen tapasmiddag på egen 
hand. Hans förklarar hur det fungerar, vil-
ka specialitéer barerna har och urpsrun-
get kring detta gastronomiska fenomen. 
Hotellet ligger alldeles brevid tapaskvar-
teren.  (F,l)

DAg 2: SAn SebAStIAn
vår färd går till trakterna runt San Sebas-
tian. vi börjar med ett besök på en lokal 
vingård, som producerar det omtyckta  
txakoli vinet för vinprovning.  vidare till 
bergbanan i Monte igueldo i San Sebas-
tian, vi beundrar Chillidas fina skulpturer 
”vindkammarna” och åker vidare till cen-
trum för en promenad i gamla stan med 
rekommenderad pintxosrunda och egen 
tid innan vi reser till Bilbao. tidig middag 
på en baskisk lantgård, på vägen till Bil-
bao. vid ankomst till Bilbao börjar vi med 
en panoramatur med bussen som avslu-
tas vid vårt hotell, Barcelo nervión. (F,M)

DAg 3: gernIkA
Utfärd till Gernika där vi besöker Bis-
kayas konstitutionshus. Här får vi veta om 
bombningarna av staden som gav up-
phov till Picassos tavla. lunch i Gernika, 
som även är en viktig stad för baskernas 
kulturella och historiska arv med Biskayas 
konstitutionshus och baskernas heliga 
ek. Åter till Bilbao för en guidad eftermi-
ddagspromenad som avslutas med en 
modern femrätters(!)  middag hos KoK-
Ken .  (F,l,M)

DAg 4: bIlbAo
Gastronomisk morgonpromenad som 
avslutas på saluhallen och sedan egen tid 
att upptäcka Bilbao. Man kan ta en tur på 
floden med Bilboats eller gå upp på artx-
andaberget för fin utsikt över staden. Up-
ptäck Bilbaos vackra Fine arts museum 
eller shoppa loss i abandos fina bouti-
quer. till kvällen möts vi för en modernare 
middag på stan. (F,M) 

DAY 5 : guggenheIm  och hemreSA
lugn förmddag, egen tid för shopping 
och utcheckning i lugn och ro. vår buss  
hämtar upp baggage och sedan väljer vi 
promenad eller buss till Guggenheimmu-
séet. Guidad förklaring utvändigt och se-
dan egen tid med audioguide invändigt. 
avskedslunchen serveras på deras fina 
Bistro. vidare ut till värlsdarvshängbron 
Puente vizcaya för fotostopp. transfer till 
flygplatsen för direkflyg hem till arlanda 
där vår transferbuss väntar.  (F;l)

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol 
efter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stan. Staden med sina 350 tusen invånare 
är en trevlig mix av gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av 
gastronomi i en härlig blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditio-
nell spansk slow food. Vi kommer staden in på livet och möter Bilbainos som ger oss en 
gemytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolthet som får oss att inse basker-
nas speciella historia. Stadsupplevelser med promenader och Guggenheimmuséet kom-
bineras med besök till Baskiens pärla San Sebastian och Spaniens vindistrikt Rioja! Vår 
reseledare Hans Eguinoa som bor i Santander har tagit fram denna resa med utvalda 
besök och matupplevelser, med boende 1 natt i Haro, Rioja och 3 nätter i Bilbao, för att 
få uppleva det bästa av Baskien.

FAKTA
Grupp pris: 13 150 kr 
oRD PRiS:  13 650 KR
ReSlÄnGD:  5 DaGaR
avReSa:  24 aUG, 12 oKt
i priset inGår
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher inkl vin & vatten (L)
•  3 middagar inkl vin och vatten (M)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Besök Guggenheim Museum &  
   Biskayas Konstitutionshus. 
•  Bergbanetur i San Sebastian
•  2 besök till bodega med vinprovning

tilläGG:  enkelrum:  1 750 kr
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Kastilien
 -Kulinariska strövtåg i Spaniens själ

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, 
Universitetsfasaden samt den 2000-åriga 
romerska bron. till lunch avnjuter vi en 
modern avsmakningsmeny med vin-
provning och har sedan egen tid på ef-
termiddagen. till kvällen tar Hans med 
de som önskar på sin favorit tapasrunda.
(valfi, betalas på plats)  (F, l)

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

DAg 4: SIerrA De FrAncIA & lA DeI
i dag gör vi besök i ett par av Spaniens 
vackraste byar. vi smakar specialiteter hos 
en lokal producent som gör lufttorkad 
skinka av svarta ibéricogrisar. Detta avn-
juts med viner från lokala bodegor. Åter för 
middag på hotellet i Salamanca. (F, l, M)

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

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

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

 DAg 8: hemreSA
lite sovmorgon och tid i staden innan vi 
åker till flygplatsen. (F)

FAKTA
Grupp pris fr: 13 950 kr 
oRD PRiS FR:  14 450 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
avReSa:  21 MaJ & 1 oKt 2019
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
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FAKTA
Grupp pris fr:  14 450 kr
oRD PRiS FR:  15 450 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
AVRESA: 2/4, 15/5, 23/10 2019 
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:

Avresa 15/5 500 kr pp

avresor i okt, ca pris - då flyg ej bokat.

Elena Ferrantes Italien
 - Neapel, Amalfikusten & Ischia

DAg 1: rom-neApel
anna möter oss på flygplatsen för resa till 
neapel. väl framme på vårt hotell får vi 
våra rum följt av middag. (M)

DAg 2: neApel
anna visar oss stadens sevärdheter un-
der en rundtur. vi ser miljöer som inspi-
rerade 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 
Marinaro och promenad från lunchen till 
kvarteren 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 restaurang. (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 prome-
nad genom gränder och över vackra torg 
med sina kyrkor. Åter sen eftermiddag. 
egen kväll i neapel eller följ men anna på 
restaurang. (F, l) 

DAg 4:  pompeJi
idag upplever vi det sägenomspunna, 
vackra och fantastiskt välbevarade Pom-
peji. vi vandrar genom gränder, ser mål-
ningar och känner gladiatorstämningen 
på amfiteatern precis som om vi levde 
år 79 efter Kristus.  vi lämnar neapel och 

tar båten till ischia där elena arbetade en 
sommar och åkte på semester till med 
lila. vi skall bo på trevligt termal hotell. 
(F, M)

DAg 5: ISchIA & VInproVnIng
idag får vi uppleva ischia tillsammans 
med anna som visar oss sin ö. vårt för-
sta stopp blir ischia stad och ett besök 
på ischia ponte för en guidad rundtur 
med besök i den mäktiga borgen - Cas-
tello aragonese. lite egen tid för lunch 
innan vi fortsätter vår ö-tur. vi besöker en 
av annas vänner som har en familjeägd 
vingård i Fontana. vi får provsmaka deras 
vin och något gott tilltugg. vidare längs 
vackra vägar och man kan tänka sig hur 
det såg ut på ischia under den tid böcker-
na utspelar sig.  Stopp i mysiga Forio där 
nino bodde hos sin vän. Middag. (F, M) 

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

DAg 7: hemreSA
efter en god frukost lämnar vi ischia för 
hemresa via neapel till Rom för vidare 
resa till flygplatsen. (F)

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

anna rudh meo 
Anna är auktoriserad lokalguide och bor 
sedan många år på ön Ischia med sin ita-
lienska man. Anna har arbetat som rese-
ledare under många år och har en gedi-
gen kunskap om Italien och orterna på 
Amalfikusten. Tillsammans med Anna 
har vi skapat dessa resor till hennes hem-
trakter, där hon valt ut fina vandringar, 
vingårdar och trevliga besök. 
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Må Bra Resa till Ischia 
- Ischia med termalbad & vandring

DAg 1: AnkomSt rom tIll ISchIA 
Flyg till Rom med ankomst på eftermid-
dagen. anna möter oss på flygplatsen 
och sedan åker vi söderut mot havet och 
neapels hamn för en båttur till ischia. 
vidare till vårt termalbadhotell. lättare 
måltid vid ankomst på hotellet. (M)

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

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

DAg 4: termAlbAD

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

DAg 5: VIn & VAnDrIng pIAno lIguorI
vi börjar dagen med en lite mer utmanan-
de vandring över kuperad mark (stavar 
kan t ex vara bra här) till den övergivna 
byn Piano liguori där vi äter lunch. vidare 
till familjen Mazzellas lilla vinkantina för 
att prova öns bästa viner. (F, l, M)

DAg 6: mAronIStrAnDen
idag får en uppfriskande promenad på 
Marontistranden, där stranden på vissa 
ställen är varm på grund av de varma käl-
lorna.vi får uppleva närvaron av och på-
minns om ischias vulkaniska  ursprung. 
lunch på någon av mysiga krogarna. Sen 
tar vi taxibåt till SantÁngelo och buss till-
baka till hotellet. (F, l, M)

DAg 7: bellA nApolI!
vi lämnar ischia på förmiddagen och av-
slutar i mytomspunna  neapel, pizzans 
födelsestad. anna visar oss stadens se-
värdheter under en rundtur. vi ser miljöer 
som inspirerade elena Ferrante att skriva 
böckerna om elena and lila .vi avslutar 
vår vecka som sig bör i neapel med pizza 
på en klassisk restaurang. (F, M)

DAg 8: hemreSA
tidig transfer till Rom för hemresa.(F)

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

FAKTA
Grupp  pris fr: 12 950 kr
oRD PRiS FR:  13 450 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
AVRESA: 30/4, 22/5, 24/9 2019
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:  
Dryckespaket ischia 6 dgr, vin, vatten till 
middag + 2 espresso dag: 500 kr 
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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 lokal-
buss eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har bott på Mal-
lorca i över 20 år. Han är er värd och guide på våra utfärder samt kommer ordna aktiviteter 
och vandringsturer för er som önskar. 

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

Fredric Cederlund

cAn pAStIllA
en trevlig ort nära Palma med en härlig sandstrand och strandpromenad på 11 km. 
Här finns mindre affärer, shoppingcentrum och många strandrestauranger. lokalbus-
sen tar ca 15 minuter in till Palma stad.

VÅrt hotel - helIoS: 
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/
trevligt hotell med både lägenheter och hotellrum. välj att bo i lägenhet med själv-
hushåll eller hotellrum med frukost och middag inkluderat. välkomstmiddag och av-
slutningsmiddag med dryck ingår för alla.

Hotellet ligger ett kvarter från havet, ca 2 min promenad till strandpromenaden. Man 
kan se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trevlig trädgård 
med pool, poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd inomhus-
pool och ett spa. Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och internatio-
nella 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, 
telefon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och 
lakan 3 ggr/vecka, daglig städning. Utsikt från rummen mot gata. Poolutsikt mot till-
lägg.
Lägenheter: 45 kvm med separat sovrum, vardagsrum/kök, balkong med poolutsikt. 
I köket finns mikrougn, kylskåp, köksutrustning/porslin för 4 personer. Fritt wifi, TV, 
telefon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och 
lakan 3 ggr/vecka, städning 3 ggr/vecka. 

FAKTA
lÄGenHet FR: 14 650 KR
HotellRUM FR: 15 950 KR
ReSlÄnGD:  26 DaGaR
avReSa:  2-3 MaR 2019
i priset inGår
• Flyg Arlanda -Mallorca t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med frukost & middag
med vin& vatten 25 nätter alt.
• Del i lägenhet med självhushåll 25
nätter inkl. välkomst- och avskedsmiddag
med vin & vatten
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• Utfärd Valldemossa
• Välkomstmöte och orienteringstur

tilläGG: avresa Kastrup: 400 kr pp

tillval per person 26 daGar:
enkelrum: 6 650 kr
lägenhet eget bruk: 5 800 kr
Pool utsikt dubbelrum: 850 kr pp
Pool utsikt enkelrum: 1 490 kr
Frukost & middag inkl dryck i lgh: 4 250 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. 
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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 flyg-
platsen. en kort transfer tar oss till  Helios 
hotell i Can Pastilla, en ort ca 15 min från 
Palma med en underbar strand och prome-
nad på 7 km. Fredric tar med de som vill på 
en kortare kvällspromenad. Hotellet är belä-
get nära stranden med trevlig trädgård och 
pool.  Gemensam 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 vinproducenten 
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 hotel-
let. (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” kvar-
teren la lonja för att sedan i sakta mak ta 
oss till den gotiska Katedralen la Seu, en 
imponerande byggnad med en rik historia 
och rötter i det sena 1200 talet. vår stads-
promenad går via smala vackra gränder och 
mysiga torg vilket ger oss en liten inblick i 
det mallorkinska vardagslivet. vi avslutar 
med en god tapaslunch på den helt igenom 
mallorkinska krogen Celler sa Premsa. Mid-
dag. (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 
valldemossa. Byn blev ett namn på världs-
kartan tack vare kompositören Frédéric 
Chopin. vi besöker klostret Cartuja där Cho-
pin bodde under en kall och regnig vinter. 
efter en stillsam guidad promenad längs de 
kullerstensbelagda gatorna, får vi en stund 
på egen hand. vi far vidare längs den norra 
kusten och stannar till vid en magnifik ut-
kiksplats 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 tradi-
tionell mallorkinsk paellalunch. Fredric visar 
sedan sin by för oss. På hemvägen besöker 
vi den franskinspirerade byn Sóller vilken 
ligger vackert belägen, omgiven av citrus 
och olivodlingar. vi promenerar längs sta-

den gator och mysiga 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 sten-
formationer. Här finns europas största under-
jordiska sjö, Martel, på vilken små båtar sakta 
glider fram med musiker vilka spelar 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: 11 450 kr
oRD PRiS FR:  11 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
avReSa:  17/4 (PÅSK), 7/5, 8/10 2019

i priset inGår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med poolutsikt & 
frukost
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Palma med stadsrundtur
• Utfärd marknad & vinprovning
• Soller, Fornalutx, Valldemossa, oliver
• Utfärd kloster & finca
• Övriga besök enligt program

tilläGG
Påskresa 17/4: 1 000 kr  
inkl. utfärder påskdagen och påskafton

tillval
Drakgrottorna med tapaslunch: € 65
Bergsvandring med lunch: € 55
Extra utfärder bokas och betalas direkt 
med reseledare på Mallorca dag 1.
oBs:
Om man vill ha ett lägre pris på denna resa 
kan man välja rum med utsikt mot  gatan 
och ta bort dryck till middag, ca 600 - 1000 
kr billigare pp
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Edinburghs specialitet är festivaler. Edinburgh julmarknad i december med tyska inslag 
är en fröjd för ögat då den utspelar sig med den spektakulära bakgrunden av Edinburgh 
Castle. Hela staden är juldekorerad och en glad stämning råder. 
I augusti äger flera festivaler rum samtidigt, då är det Tattoo, konstfestival och The Fringe, 
vilken bjuder på teater, stand-up-comedy, musik och show. Resans höjdpunkt är det 
världsberömda Military Tattoo, med säckpipor, trummor och fyrverkeri.  Vi bor på centralt 
beläget hotell och lär känna staden.

Edinburgh 
- festivalernas stad med Tattoo eller Julmarknad

FAKTA
Grupp pris fr:  6 450 kr
oRD PRiS FR: 6 950 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
avReSa:   
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
avresa i aug med tattoo ca: 3500 kr

tillval
Utfärd loch lomiond: £65
Skotsk afton £ 70
Tillvalen bokas i förväg men betalas på plats.

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

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

DAg 3: egen DAg/utFÄrD 
Följ med på en dagsutflykt i höglandet till 
loch lomond, Stirling Castle och whisky-
destilleri. eller ta dagen att på egen hand 
upptäcka edinburgh, besöka edinburgh 
Castle med kronjuvelerna eller Holyrood 
Palatset, Drottningens residens, se mer av 
julmarknaderna, ta en shoppingtur eller 
koppla av med en skotsk pint öl på någon 
pub. till kvällen samlas vi och äter middag 
på restaurang/pub. (F, M)

utFÄrD - tIllVAl:
loch lomonD och whISkYDeStIllerI
vi åker till omsjungna loch lomond, Stor-
britanniens största insjö där vi njuter av 
vyerna. området är inramat av ett vack-
ert bergslandskap runt Ben lomond och 
ingår i loch lomond and the trossachs 
national Park med sjöar, dalar och öde he-
dar. i historiska Stirling, ”porten till High-
lands” gör vi uppehåll för besök på Stirling 
castle där de skotska kungarna och drott-
ningarna residerade, bland annat Maria 
Stuart. Under dagen besöks även ett whi-
skydestilleri, 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 ho-
tellet till edinburghs flygplats. (F)

tillval: bokas i förväg, betalas på plats.
SkotSk AFton - en minnesvärd kväll med 
fyrarättersmiddag inklusive nationalrätten 
Haggis, dryck och medryckande föreställ-
ning med kända skotska sånger, danser och 
kiltar. Missa inte denna höjdpunkt! 

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

Fler reSmÅl meD JÖrAn

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

Mosel
 - under vinskörden

fakta

cA grupp prIS:  10 450 kr
Ca oRD PRiS:  10 950 KR
ReSlÄnGD:       5 DaGaR
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

FAKTA
Grupp pris fr:  15 450 kr
oRD PRiS FR:  15 950 KR
ReSlÄnGD:  6 DaGaR
PREL AVRESA:  28/8 2019 
 
i priset inGår
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Transfer Arlanda 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 Blomsterpark
• Entré Zeppelinmuseum
• Tågresa Bernina Expressen
• Österikisk kväll med underhållning
• Besök till Lindau & Fredrichhafen
• Övriga besök enligt program

DAg 1: SVerIge-FelDkIrch
i Zürich möts vi av Jöran. vi åker  längs 
vackra Zürichsee och Walensee till det lilla 
landet liechtenstein. i huvudstaden va-
duz 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
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 3: boDenSJÖn & mAInAu
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 blomsterprakten. Här 
finns flera restauranger att välja mellan 
när vi här tar paus för lunch. vi återvänder 
sedan till hotellet i Feldkirch. Gemensam 

middag på hotellet. (F, M)

DAg 4: bernInApASSet & tIrAno
vi tar oss till Chur i Schweiz för att åka en 
tur med den kända Bernina expressen. tå-
get går upp över Berninapasset 2.253 me-
ter över havet. Sedan 2008 är denna tåg-
sträcka med på UneSCo:s världsarvslista. 
Genom panoramafönstren ser vi ut över 
de underbara naturscenerierna. Bergs-
pass, vilda vattenfall, vidsträckta glaciärer 
och många små söta byar passerar vårt 
tågfönster. väl framme i tirano är vi plöts-
ligt i italien. tillbaka till Feldkirch där en 

österrikisk kväll med folklore väntar. (F, M)

DAg 5: 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 Sch-
wägalp, 1.300 möh och här ser vi upp till 
alptoppen Säntis. idag, vår sista kväll, äter 

vi avslutningsmiddag på restaurang. (F, M)

DAg 6: FelDkIrch – ZÜrIch - SVerIge
vi lämnar hotellet och tar oss åter till Zü-
rich där vi får en stadsrundtur samt lite 
tid att se staden innan vi åker till flygplat-
sen för återresan till Stockholm. Wow – 
vilken fin resa! 

Bodensjön med Mainau
 - en resa till fyra centraleuropeiska länder
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Rundresa Skottland 
- med Skye, Höglandet, Edinburgh & Tattoo

Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser Skye med sin hänfö-
rande natur, ökända Loch Ness, ett whiskydestilleri, huvudstaden Edinburgh och mycket 
mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning blir det ett be-
sök på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektakulära föreställ-
ningar. 
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 his-
toria, mysterier och legenden om sjöodju-
ret Nessie. Övernattning i Invernessområ-
det 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 fyra-
rätters middag, dryck och medryckande före-
ställning 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 kröningsste-
nen. efter middag på lokal restaurang tar 
vi oss dit för att se Military tattoo, vaktpa-
radernas vaktparad. (F, M)

DAg 8: hemreSA
efter frukost transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
Grupp pris 16 950 kr
oRD PRiS:  17 450 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
PREL AVRESA:  11/8
i priset inGår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Stadsrundtur Glasgow

• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smak-
prov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Military Tattoo
• Övriga besök enligt program

tilläGG
enkelrum: 2 500 kr

tillval
Skotsk afton: £70
Bokas på plats och betalas i lokal 
valuta 

Jöran Nielsen
Vår reseledare/guide är mycket er-
faren med mångårig erfarenhet av 
Skottland. Han är också väldigt kun-
nig och insatt i allt som har med lan-
dets ädlaste dryck, whisky, att göra.
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Jöran Nielsen

Skottlands högland
- med Edinburgh och Tattoo

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

FAKTA
Grupp pris:  12 950 kr
oRD PRiS: 13 450 KR
ReSlÄnGD: 6  DaGaR
AVRESA:  19/8
i priset inGår
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Höglandet 3 nätter, edinburgh 2 nätter
• Reseledare
• 4 middagar
• Vallhundsuppvisning
• Whiskydestilleri och provsmakning
• Båttur Loch Ness
• Svensk reseledare
• Övriga besök enligt program

tIllÄgg
enkelrum: 3000 kr

tIllVAl
Skotsk afton*: £70
Bokas före avresa och betalas på plats i 
lokal valuta till er reseledare.

DAg 1: hÖglAnDet
Direktflyg till edinburgh. vi åker norrut 
genom det vackra södra höglandet till 
vårt höglandshotell beläget i Cairngorms 
nationalpark, där vi ska bo i tre nätter. Här 
finns Skottlands näst högsta berg, Ben 
Macdui. vi stannar för lunch på vägen och 
äter gemensam middag på hotellet. (M)

DAg 2: ”kArl FÖr SIn kIlt”
idag bekantar vi oss med trakten där vi 
bor. en höjdpunkt är besöket hos en får-
herde som skickligt vallar får med hjälp 
av sina bordercollies. vi besöker också ett 
av traktens ståtliga slott samt ett whisky-
destilleri där vi får provsmaka denna ädla 
dryck. tillfälle för lunch under dagen och 
senare gemensam middag på hotellet. (F, 
M)

DAg 3: mYternAS lAnDSkAp, loch neSS
Heldagsutflykt som tar oss över hedar, 
berg till berömda loch ness. vi följer Ca-
ledonian Canal genom the Great Glen 
och beskådar det vackra landskapet. Un-
der dagen gör vi en trevlig båttur på loch 
ness. För den hugade kan det bli möjlig-
het till ett dopp i den mytomspunna sjön. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAg 4: eDInburgh
vi lämnar vårt ”hem” i det vackra höglan-
det och färdas söderut genom ett varie-
rande landskap via Pitlochry och Perth till 
huvudstaden edinburgh. vi gör flera foto-

stopp samt stannar för möjlighet att äta 
lunch. efter middag på lokal restaurang 
tar vi oss dit för att se Military tattoo, vakt-
paradernas vaktparad. (F, M)

DAg 5: eDInburgh/SkotSk AFton
vi inleder med en stadsrundtur där vi ser 
den medeltida ”old town” och 1800-talets 
georgianska ”new town” samt leith där 
det blir tillfälle till shopping och lunch. 
i den gamla delen ser vi Royal Mile och 
det finns möjlighet att besöka edinburgh 
Castle från 1300-talet. Den stolta borgen 
är ett av de mest kända slotten i världen, 
här kan du beskåda de skotska kronjuve-
lerna och kröningsstenen. annars kanske 
ett besök till den Kungliga lustjakten HMS 
Britannia eller den fina Botaniska träd-
gården kan vara något? eftermiddag och 
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 6: eDInburgh – SVerIge
På förmiddagen transfer till flygplatsen. 
(F)
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FAKTA
Grupp pris: 14 450 kr
oRD PRiS:  14 950 KR
AVRESA 1/5, 9/10
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
•  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
Modica & Ragusa inkl lunch:   590 kr

Siciliens förlovade land

Johan Berg
Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 17 år och kan sitt Italien väl. När han bodde i Terracina skapade 
han bl a vår populära  resa Solens Mat. Han är idag ansvarig för våra resor till Italien 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.

Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och magnifika träd-
gårdar och parker. Vi går i fotspåren av gamla Grekland, Romarriket och den bysantiska 
kulturen men även på Catanias och Syrakusas livliga gator. 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 in vid havet i Mazzaro bukten nära Taormina 4 nät-
ter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. 

DAg 1: mAZZAro
Sen ankomst till Catania, transfer till  Maz-
zaro bukten, nära isola Bella nedanför 
taormina,där vårt hotell ligger. Sen middag 
på hotellet. (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 kulturella 
fotspår: i Bamses. Rune andréasson besökte 
Sicilien första gången 1963 och fick här in-
spiration till seriens säregna kulliga landskap. 
Castelmola är helt enkelt förebilden för Höga 
Berget där Bamses farmor bor.  vidare till ta-
ormina 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 Si-
cilien. Middag på lokal restaurang i taormina. 
(F, M)

DAg 3: SAVocA 
Utfärd till bergsbyn Savoca strax norr om ta-
ormina. Här spelades den sicilianska delen 
av Gudfadern in, Savoca fick i filmen vara 
Don vitos hemstad Corleone. Här äter vi en 
lättare lunch. På slingrande serpentinvägar 
tar vi oss till Bar vitelli. Det var här som Mi-
chael Corleone (al Pacino) i ”Gudfadern i” 
ber den bistre värden vitelli om att få gifta 
sig med hans dotter apollonia. Åter på ef-
termiddagen. (F, l)

DAg 4: etnA
Utfärd till Etna – Europas ”gigant” vad gäller 
vulkaner. vi lämnar hotellet med buss och 
reser 2000 m.ö.h. Härifrån får vi en vacker vy 
över etna som är europas högsta aktiva vul-
kan. Här odlas nerello Mascalese, planterad 
på vulkanens sluttningar i den svarta lava-
jorden.  vi intar lunch och vinprovning på 
vingården tenuta Murgo. Åter naxxos. (F, l)

DAg 5: SYrAkuSA 
vi lämnar naxxos och reser söderut till Sy-
racusa, där vi skall bo 3 nätter.  Under en 

intressant rundtur ser vi Sankta lucias hem-
stad, vackert belägen på en klippig halvö. 
Här levde och verkade många historiska 
personligheter som Dionysos och Platon. 
Den grekiske uppfinnaren och matemati-
kern arkimedes lär ha utropat sitt berömda 
eureka här. i det arkeologiska området nea-
polis får vi en guidad tur där vi ser den gre-
kiska 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 intressant 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 Syra-
kusa eller följ med på en frivillig utfärd. (F) 

utfärd modica  &  ragusa (tillval)
inspektör Montalbanos Ragusa är känt från 
tv-serien med samma namn och är en av 
de mest pittoreska sicilianska barockstä-
derna. Förutom dess intressanta historia är 
regionen även känd för sin produktion av 
chocklad och än i dag följer man de antika 
recepten.  vi besöker katedralen i Ragusa 
med Gagliardi’s mästerverk skulpturen av 
S:t Göran och draken och äter lunch på en 
lokal trattoria där vi får prova Modicas be-
römda choklader. 

DAg 7: SYrAkuSA & lokAl gÅrD
egen förmiddag i Syrakusa. På eftermidda-
gen tar Johan oss med till sina vänner på 
en lokal gård, där vi får smaka på sicilianska 
specialiteter och lokalt vin. (F, M)

DAg 8: hemreSA &  cAtAnIA
egen förmiddag i Syrakusa. vi beger oss 
mot Catania, där vi gör en rundtur till fots 
och lär känna stedn innan vi äter en god 
avslutningsmåltid innan vi beger oss till 
flygplatsen för hemresa. (F, l)
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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 resdammet 
och få något gott i magen. (M)

DAg 2: SprÅk &  mAtlAgnIng 
På förmiddagen ges tillfälle att närma sig det 
italienska språket genom praktiska och lek-
fulla 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 glassma-
karen nunzio och ta del av några av hem-
ligheterna bakom den fantastiska italienska 
glassen. vidare till vincenzos ostronställe 
och restaurang. Här får vi tillfälle att prova 
ostron och en härlig lunch vid havet. På kväl-
len beger vi oss till delikatessaffären ”la Bot-
tega 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 vid-
sträckta sanddynerna.  På hemvägen passe-
rar vi en av Mussolinis projektstäder, Sabau-
dia. 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 akropolis-
tempel och Maurizio Ricci som visar oss hur 
han kokar sin lufttorkade skinka i vin och de-
monstrerar hur man gör ricotta och pecori-
noost. 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 ut-
forska terracina med dess långa stränder, 
trevliga butiker och mysiga restauranger. 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 Ponza, 
en ljuvlig ö av vulkaniskt ursprung, ofta kall-
lad 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 framme 
bjuds vi på en hemlagad lunchbuffé på går-
dens produkter. vi besöker också en olivolje-
kvarn. vi avslutar veckan med att åka upp till 
det anrika Jupitertemplet. Här intar vi en gu-
domlig aperitif och njuter av den fantastiska 
utsikten och solnedgången. (F, l) 

DAg 8: hemreSA
vi lämnar terracina tidig morgon för hem-
resa från Rom. (F)

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

FAKTA
Grupp pris: 14 950 kr
oRD PRiS:  15 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
avReSa:  14/5, 21 /5, 10/9, 17/9  
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

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

Solens mat & vin
 - i Terracina
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Zlatko papac
är född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-
Hercegovina men kom till Sverige under Bal-
kankriget. Bodde här i många år och pratar 
svenska. Han har återvänt till sin hemland och 
har nu skapat många fina resor till sitt forna 
Jugoslavien, där vi möter hans vänner. 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 Sa-
rajevo, Vanja i Zagreb, Stipe i Gradac och nu 
Josif i Albanien.

DAg 4: poStoJnA & lJublJAnA
vi lämnar kusten och åker mot den berömda 
Postojnagrottan för en tur med tåg genom 
grottan. vi njuter av den storslagna synen 
samt tittar på den märkvärdiga olmen (pro-
teus anguinus)* som bara bor i kalkgrottor. 
efter lunchen i Postojna vidare till Slovenien 
huvudstad ljubljana för guidad rundtur. la-
gom till middag kommer vi till vårt hotell i 
Zagreb. (F, l, M)

DAg 5: StADSrunDtur ZAgreb
Zagreb var redan år 1094 ett biskopssäte, 
vilket innebär att det finns en lång och rik 
historia. Här finns samtidigt charm, själ, tradi-
tion och vacker atmosfär som energin hos en 
modern storstad med många studenter och 
livligt kaféliv. och staden lockar allt fler turis-
ter. vår rundtur sker både med buss och till 
fots. efter rundturen kan ni utforska Zagreb 
på egen hand. Dagen avslutas med middag 
på hotellet. (F,M) 

DAg 6: etnobY kumroVec
Kumrovec är välbevarad etnoby där man 
kan se hur livet såg ut i gamla kroatiska byar. 
Här är också forna Jugoslaviens ledare tito 
född. vi besöker hans barndomshem och får 
nya insikter om hans liv. Dagen avslutas på 
restaurang ventek där man serverar tradi-
tionella maträtter från Zagorje (nordvästra 
Kroatien). efter nya matupplevelser återvän-
der vi till vårt hotell. (F, M)

DAg 7:  VArAžDIn 
varaždin är en typisk centraleuropeisk ba-
rockstad i nordvästra Kroatien.  Staden 
grundades på 1100-talet och känneteck-
nas av låga byggnader, barockgator, kyrkor 
med sina vackra kyrktorn, slott och parker. 
Gemensam lunch på restaurang med rustik 
atmosfär. Gemensam middag på hotellet. (F, 
l, M)

DAg 8: hemreSA
Direktflyg hem till Stockholm arlanda.  (F) 

DAg 1: ZAgreb-kArloVAc-opAtIJA
vi möts på Zagrebs flygplats av vanja och 
åker till Karlovac för lunch och tillfälle 
att prova det kända ölet Karlovacko som 
bryggts här sedan år 1854. vi besöker aqua-
tica (Karlovac´ sötvattensakvarium) och gör 
också en lättsam stadsvandring. Färden går 
sedan till opatija där vi checkar in på trevligt 
hotell. välkomstdrink och gemensam mid-
dag på hotellet (l,M).

DAg 2: opAtJA
efter sovmorgon och frukost är det dags 
att lära känna opatija. Under andra hälften 
av 1800-talet blev detta den mest eleganta 
badorten för eliten från Österrike och Ung-
ern – främst den kejserliga familjen av huset 
Habsburg, men också alla i deras omkrets. 
Många eleganta hus, i s k belle époquestil, 
med tillhörande parker och trädgårdar upp-
fördes från år 1845 och framåt. Man njöt av 
det milda, behagliga klimatet och de natur-
sköna omgivningarna. Under de förändrade 
tiderna på 1900-talet förföll parker och om-
givningar, men på 2000-talet har man rustat 
upp opatija och gäster kan åter njuta av det 
behagliga klimatet och SPa-njutningar. och 
är åter ett av regionens mest efterfrågade 
turistmål! vi gör en stadsvandring i lugn takt 
med reseledaren och sedan är dagen fri för 
behagliga promenader, SPa, fika eller lunch 
på något av de kaféer eller restauranger 
som finns att välja bland. och tillfälle till 
shopping till förmånliga priser! Middag på 
hotellet. (l,M)

DAg 3: pulA & roVInJ
i dag ska vi lära känna istrien, region vi be-
finner oss i. vi besöker Pula för en guidad 
stadsrundtur och fika nära stadens romers-
ka amfiteater, en av de sex största amfite-
atrarna som finns bevarade. lunchen intar 
vi i Rovinj, en av Kroatiens vackraste städer. 
vanja visar oss staden och vi har lite egen tid 
att njuta av atmosfären. Åter opatija sen ef-
termiddag. (F,l)

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

Istrien & ZaGREB 
- med Opatija, Postojna och Ljubljana  

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

FAKTA
cA grupp prIS:  11 450  kr
Ca oRD PRiS FR: 11 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
i priset inGår
• Reseledare Vanja Devčić 
• Flyg Arlanda- Zagreb t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher 
• 6 middagar
• Utfärd Pula och Rovinj
• Utfärd Postojnagrottan och Ljubljana
• Utfärd Etnobyn Kumrovec
• Utfärd Varazdin
• Stadsrundtur Zagreb
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FAKTA
cA grupp prIS:  : 12 950 kr
Ca oRD PRiS FR : 13 450 KR
ReSlÄnGD: 8 DaGaR
avReSa:  5/10
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

daG 1: duBrovnik- monteneGro
vi möts på flygplatsen av vår guide för färd 
mot  hotel Palmon Bay i Herceg novi.  Check 
in på hotellet och sedan välkomst drink och 
lunch på hotellet. vår guide tar oss med på 
en trevlig promenad för att lära känna Herceg 
novi, som har en turbulent historia. Faktum 
att staden styrdes under olika perioder av 
Bosniska kungar, Hercegovinas hertigar ,det 
ottomanska imperiet med även av Frankrike, 
Venedig, Ryssland, Spanien, Österrike-Ungern, 
italien och Montenegro. Dagen avrundas med 
en middag på en av de främsta 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 kyrkan. Halvdagsutflykten av-
slutas med en härlig lunch i det lilla by Perast 
på fastlandet. Åter till vårt hotell och egen tid 
för bad framför hotellet eller på hotellets väl-
organiserade Spa. Middag på hotellet. (F, l, M)

daG 3: alBanien 
Resan går till en etnogård i närheten av staden 
Shkodër där vi ska äta lunch.  vår färd fortsät-
ter sedan till huvudstaden tirana. Staden är en 
blandning mellan västeuropa och gamla Ryss-
land med ett stänk av Mellanöstern. Staden 
har lämnat sin problemfyllda historia bakom 
sig och träder nu fram som en östeuropeisk 
pärla. Befolkningen har nästan fördubblats de 
senaste åren och tirana har återuppstått som 
en energisk, livfull och internationell stad som 
är väl värd att utforska. Middag på en av de fi-
naste restaurangerna i tirana. (F, l, M)

daG 4: alBanien
idag skall vi få uppleva mer av tirana, en mer 
färgsprakande stad är svår att hitta i dagens eu-
ropa. tirana är kanske mer kul än vacker  med 
staden har en hel del att bjuda på! Här blandas 
kommunistiska statyer och monument med 
moskéer och socialistiska muralmålningar i 
en fascinerande blandning. fortsätter resan till 
Krujë för ett basarbesök på stadens omtyckta 

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

basar. nationalhjälten Skenderbeg ledde mot-
ståndet på ottomanerna på 1400-talet, vi ser 
hans museum och lär oss mer om denna his-
toria. vi avrundar vår besök i albanien med en 
landets största och äldsta städer, Shkodër. Sta-
den har starka italienska influensehär finns ett 
flertal betydande historiska sevärdheter. Det 
är också självaste Moder teresas hemstad. På 
vägen tillbaka mot Herceg novi i Montenegro 
stannar vi för middag. (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 kända 
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 Bud-
va blir man förflyttad till en annan tid. i vackra 
välbevarade byggnader ligger mysiga restau-
ranger, caféer, butiker och konstgallerier. Här 
äter vi en trevlig fisklunch vid havet. vidare 
mot Montenegros uppland, en gång en av de 
få fria territorium under ottomanska tider på 
Balkan. Resan går till Cetinje – (huvudstaden 
i den en gång i tiden kungliga Montenegro). 
Staden anses vara vaggan för montenegrinska 
kultur. efter rundturen och lite egen tid i Cet-
inje  är det dags för middag i byn njeguši där 
vi provar den berömda montenegrinska pro-
sciutto. till kvällen åter till Herceg novi. (F, l, M)

daG 7:  monteneGro - vinlandet
Utflykt genom det vackra landskapet mot 
vingården 13 juli och besök i deras fantastiska 
vinkällare. vi avslutar med en trevlig vinprov-
ning av gårdens viner med bl. annat Procorde 
vranac som säljs på Systembolaget i Sverige. 
lunch i huvudstaden Podgora och egen fritid 
efter lunch. Åter vårt hotell och vår avslut-
ningsmiddag. (F, l, M)

daG 8: hemresa
efter frukost resa mot flygplatsen. (F)

Zlatko papac & Josif paparisto

Albanien & Montenegro               nyHet!
 - två outforskade länder invid Adriatiska havet

Josif är född och uppvuxen i Tirana, Albaniens 
huvudstad. Bodde och verkade 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 flerfal-
digt belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden i Gradac. Stipe och 
Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsammans har de skapa denna unika resa vad 
gäller mat, vin och kultur.

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

DAg 1: DubroVnIk
transfer till arlanda. i Dubrovnik möts vi av vår 
guide och åker in till det historiska centrumet 
för en guidad rundtur. Dubrovnik, som är ett 
världsarv, är en facsinerande stad med dof-
tande 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 ho-
tell. 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 pro-
menerar genom den pittoreska staden till en 
restaurang där vi intar vår lunch och njuter 
av utsikten mot strandpromenaden, hamnen 
och det gamla vakttornet. På eftermiddagen 
åker vi till Split, för en guidad visning i det pa-
lats 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. Gemen-
sam 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 natur-
parken Hutovo Blato, alternativt de makalösa 
vattenfallen i Kravica och sedan till den, lilla 
medeltida staden Pocitelj, med dess orienta-
liskt 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 vin-
källaren, provar husets viner och dess grappa, 
ser hur man bakar bröd på traditionellt sätt 
och njuter av middagen tillsammans med re-
gionens viner. Dagens värd är Zlatko. (F, l, M)

DAg 4: poDAcA
en avkopplande förmiddag i Gradac, med tid 
för bad och promenader. På eftermiddagen 
åker vi till byn Podaca. Där får vi lära mer om 
oliver, från odling till provsmakning av olivol-
jor. vi provar också på olika dalmatiska delika-
tesser, innan vi åker tillbaka till Gradac. På kväl-
len 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 båt-
färd, besök på ostronodling & provsmakning, 
besök hos tre olika vinproducentermed prov-
smakning. (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 neretvadeltat. 
Romarna anlade här 200 år f.Kr staden narona. 
800 år senare angreps den, förstördes och 
glömdes. i slutet av 1800-talet återupptäcktes 
staden och grävdes ut. vi besöker 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 fiskgryta. 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 naturparken 
Biokovo. vår guide lär oss om djur, insekter, 
blommor, örter och annat som växer och lever 
i omgivningarna. vandringen avslutas med en 
enkel picknick på en av de finaste utsiktsplat-
serna i området. Åter till Gradac och hotellet 
för lite vila. till kvällen väntar oss en ”slow-
food-gala-middag” med enbart regionala rå-
varor traditionellt tillagade. Det blir sju rätter 
med det bästa som huset och regionen kan 
erbjuda. varje rätt ackompanjeras av ett antal 
olika viner och sång och musik.  Dagens värd 
är Stipe. (F, M)

DAg 8: hemreSA
Frukost och transfer till Dubrovnik för direkt flyg 
hem till arlanda. transfer från arlanda. (F)

FAKTA
cA grupp prIS:  12 450 kr
Ca oRD PRiS FR:  12 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
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

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

Zlatko Papac och Stipe Milic
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Malta & Gozo
- upplev Malta med maltaspecialister

daG 1: malta, GoZo
transfer till arlanda och direktflyg till Malta. 
vår guide Fredrik möter oss och vi börjar 
med att äta en god lunch på lokal restau-
rang. vidare med buss till färjeläget för tur 
till Gozo, en lugnare ö som präglas av lant-
bruket och fisket. vi får egen tid att njuta 
av omgivningarna innan vi äter gemensam 
middag. (l, M)

daG 2: GoZo
Under dagen besöker vi de mystiska 
Ġgantija-templen som är äldre än pyrami-
derna, Citadelet i Rabat och de vackra klipp-
formationerna och naturhamnen vid Dwejra 
Bay. Kvällens höjdpunkt är en festlig middag 
på restaurang. (F, l, M)

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

daG 4: valletta
vi besöker den pampiga huvudstaden val-
letta som byggdes av johanniterriddarna 
på 1500-talet. Här kan man känna historiens 
vingslag. vi lever oss in i riddartiden när vi  
besöker St. John katedralen och flera andra 
sevärdheter. (F, l)

daG 5: eGen daG/mdina
egen dag att koppla av eller utforska Malta. 
(F)

utfärd mdina inkl middag: Sen eftermiddag 
åker vi till den lilla vingården Meridiana, där 

får vi smaka på det lokala vinet. vi ser Mdi-
na, den gamla huvudstaden, som har anor 
från den arabiska tiden. Under en intressant 
rundtur levandegör vår guide stadens histo-
ria. På kvällen en lite finare middag på en av 
de restauranger Maltesarna själva väljer vid 
speciella tillfällen. 

daG 6: eGen daG/sÖdra malta
egen dag eller följ med till Södra Malta. (F)

utfärd Södra malta inkl lunch: Den lilla pit-
toreska fiskebyn Marsaxlokk välkomnar med 
färgrika fiskebåtar, så kallade luzzos, samt 
en trevlig marknad. vi äter en god fisklunch 
och provar Qarnit - Maltas goda specialité, 
bläckfisk. ett besök till lime Stone Heritage 
berättar om Maltas historia och unika kalk-
sten. 

daG 7: BirGu 
Spendera dagen på egen hand för att sedan 
på eftermiddagen fara till Birgu, en av de 
”tre städerna”. Det var här som, på 1500-ta-
let, riddarna först slog sig ner. vi vandrar 
längs de smala gatorna och Fredrik berättar 
om husen och historien. turen avslutas med 
en lättare avslutningsmiddag på restaurang. 
(F, M)

daG 8: hemresa
transfer till flygplatsen för hemresa.  Direkt-
flyg till arlanda. transfer från arlanda. (F)

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

fredrik hammenborn
Skånepåg men sedan 2000 boende på Malta 
med sin familj. Är auktoriserad lokalguide 
och älskar att visa sitt nya hemland för turis-
ter.  Med humor, omtänksamhet och värme 
förmedlar han Maltas intressanta, men för 
många, okända historia.

FAKTA
grupp prIS:  12 950 kr
oRD PRiS: 13 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
avReSa:   18/4 (PÅSK), 27/4, 5/10 

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

tilläGG
Avresa 18/4, påsk: 1 000 kr

Påsk På Malta
Att fira påsk på Malta är en upplevelse – den firas med stor traditionell fest, där malte-
serna samlas i kyrkor och på gator för att delta i firandet. På långfredagen är kyrkorna 
berövade sin traditionella dekorativa stil, istället är rött, som symboliserar Kristi blod, den 
dominerande färgen. Unikt för denna resa är att vi får uppleva firandet på Gozo, ett fi-
rande som är så speciellt att många malteser själva åker till Gozo på påsken.
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Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i 
Galway i väst, och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda land-
skapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness 
tidigare så blir det tillfälle att göra det nu, där det smakar allra bäst, på en irländsk pub. 
Olle och Irene förhöjer resan med sin kunskap, varma personligheter och underhållning.

Irland öst till väst
 -med Galway, Connemara & Dublin

FAKTA
Grupp pris 14 950 kr
oRD PRiS:  15 450 KR
ReSlÄnGD:  7 DaGaR
avReSa:  6/5, 23/9 2019

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

DAg 1: DublIn - gAlwAY
vi ankommer Dublin och bussen sätter 
direkt kurs västerut till Galway. På vägen 
gör vi ett stopp i tullamore och tullamore 
DeW Heritage Center, där vi börjar med 
lunch innan vi bjuds på visning och whis-
kyprovning. väl framme i Galway och vårt 
hotell äter vi middag på hotellet. (l, M)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DAg 3: llAngollen
Färden går över höga berg och djupa 
dalar till den lilla staden llangollen. Här 
väntar en kanaltur som slutar på mäktiga 
telford aqueduct, 45 meter över marken. 
efter den spännande kanalturen äter vi 
en god lunch på värdshuset Bridge end. 
tillbaka i llandudno äter vi middag till-
sammans på lokal restaurang. (F, l, M)

DAg 4: cAernArFon & portmerIon 
idag besöker vi den mäktiga borgen 
Caernarfon Castle från 1200-talet och gör 
ett besök i osannolika Portmerion village. 
Byn liknar inte något annat i hela världen 
och är ett måste när man är i Wales. Här 

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

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

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

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

DAg 8: hemreSA
efter frukost tar vi farväl av Wales och tar 
bussen till  flygplatsen för hemresa. (F)

 fakta

Grupp  pris fr: 14 950 kr
oRD PRiS FR:  15 450 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR
avReSoR: 21/5, 10/9 2019
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

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

Norra Wales 
 - natursköna landskap mellan hav och berg

Irene och olle Sangemark
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”Följ med och upplev mitt älskade Toscana. Under ett antal år bodde jag och min familj i 
en bergsby och jag återvänder flera gånger per år till min by Gavorrano. Under en vecka 
kommer du att få upptäcka den mer okända delen av Toscana, Maremma. Jag tar med 
dig till mina vänners vingårdar och restauranger. En av dagarna kommer vi att lära kän-
na Siena med dess tusenåriga historia. Vi kommer också att besöka min by Gavorrano, en 
medeltidsby där tiden stått still. En kväll avnjuter vi en marremansk avsmakningsmeny 
på Trattoria da Ghigo. Min vän Ghigo och hans familj är en nära vän sedan mer än 25 år 
tillbaka”.

Birgitta”Ghitta” Olovsdotter
Toscanakännare & vinmakare, välkomnar 
oss till sitt Toscana!

gastro och kultur i ljuvliga toscana 

- med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter

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

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

DAg 3: VInproVnIng I bolgherI
idag åker vi norrut till ett av toscanas 
välkända vindistrikt, Bolgheri, och till 
vingården eucaliptus. Dario som driver 
den familjeägda gården kommer guida 
oss igenom vinprovningen av fyra viner 
och till det serveras typisk toskansk anti-
pasto.. Åter till Follonica och middag på 
hotellet. (F,a,M)

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

DAg 5 : konSt & kulInArISk tur
idag ska vi besöka en gård som gör ost bl.a 
mozzarella, av mjölk från buffelkor. vi kom-
mer att se hur tillverkningen går till och 
besöka bufflarna för att sedan smaka på 

deras ostar tillsammans med ett glas vin. 
vidare söderut till den fantastiskt vackra 
byn Capalbio. Där får vi tid att strosa runt 
på egen hand och njuta av utsikten samt 
vackra hus och gränder. Dagens utflykt 
avslutas med ett besök på en konstut-
ställning nedanför Capalbio. niki De Saint 
Phalles berömda parkprojekt inspirerad 
av Barcelonas världsberömda konstnär 
Gaudì. Middag på hotellet. (F, a, M)

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

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

DAg 8 : hemreSA
efter lunch beger vi oss mot Pisa flygplats 
för hemresa. (F)

FAKTA
cA grupp prIS:  12 950 kr
Ca oRD PRiS: 13 950 KR
ReSlÄnGD:  8 DaGaR

i priset inGår
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum utan hiss m frukost (F)
•  2 luncher (L)
•  2 lättare antipasto tallrik (A)
•  6 middagar varav 2 på restaurang (M)
•  2 vinprovningar varav en med tilltugg 
•  Utfärd Siena heldag
•  Utfärd lokal vingård
•  Utfärd ostgård & Niki De Saint Phalles
•  Utfärd marknad och familjegård
•  Rundtur Follonica
•  Utfärd Vingård Monte Salaio 
•  Reseledare Ghitta Olovsdotter

5 eller 6 DAgArSreSor
vi har även upplägg på resor till toscana 
med Ghitta på 5 och 6 dagar. Ring för in-
formation
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daG 1: teneriffa
vi anländer sent till södra teneriffa. en bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till Puerto de la 
Cruz på norra sidan av ön, i den prunkande orotavadalen, 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 de kvarter som skall bli 
vårt hem i tre veckor. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad.  välkomstmiddag 
på hotellet.

daG 3 - 21: teneriffa
Härliga dagar för upptäcktsfärder och avkoppling. På ön finns golfbanor för den hågade 
och gott om trevliga vandringsleder av skiftande svårighetsgrad. På denna del av ön har 
vi nära till alla historiska gamla städer och charmiga småbyar. Här bodde såväl det jord-
brukande folket som öns rika och mäktiga familjer. Här ligger fortfarande de största och 
mest betydelsefulla odlingsområdena. Här stretade bönder och fiskare med att bärga 
jordens och havets rikedomar. i resan ingår tre utfärder med buss, stadsrundtur samt 
promenader till fots eller med lokalbuss. Utöver det kommer teddy erbjuda frivilliga 
turer och aktiviteter.  avslutningsmiddag på hotellet.

daG 22: hemresa

Långtidssemester Teneriffa
 - Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat

hotell - marquesa
Hotellet är centralt beläget vid promenadstråken mitt i stadens gamla kvarter. vi bor 
nära Plaza Charco och strandpromenaden med sina berömda havsvattenpooler.  Hotel-
let är en unik, historisk byggnad, ett av de äldsta hotellen i stan, från mitten av 1800-talet.  
i huvudbyggnaden finns kakel- och mosaiklagda salonger och gallerier med de typiska 
snidade träbalkongerna, i gammal rustik, kanarisk stil.  Hotellet har utsikt över de om-
givande äldre stadsdelarna, den blåa atlantens dramatiska vågor som bryts mot de 
svarta lavaklipporna  och  de grönskande sluttningarna upp mot vulkanen teides ofta 
snöklädda topp.  Här finns också ett fullt utrustat gym, utomhuspool, ett mysigt café,  en 
fin bar på terrasserna ut mot gågatan och kyrkan samt en populär à la carte restaurang.
Rumstyp: Dubbelrum, nyligen renoverade.  alla rum har tv, telefon, säkerhetsbox, kyl-
skåp, badrum med bad/dusch och hårtork.
www.hotelmarquesa.com/en/

Teneriffa den största av Kanarieöarna, bjuder på ett spektakulärt och omväxlande landskap i  subt-
ropiskt klimat runt den imponerande gamla  Vulkanen Teide. Bara fem och en halv timmars resa från 
Arlanda. Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz, mitt i den natursköna, grönskande Oro-
tavadalen.  Teddy Lundberg, vår värd, tar oss med på dagsutflykter i buss till Teide,  La Laguna,  Santa 
Cruz  och  La Orotava samt besök till en vinproducent.   Det händer också att Teddy, som i  grunden 
är operasångare och regissör, bjuder  på en liten musikstund, när  tillfälle ges. I samarbete med lokala 
restauranger har vi denna  vinter  tagit  fram ett  restaurangpaket för  er  som önskar njuta  av ett  mera  
varierat utbud av måltider, som omväxling till  hotell matsalen. I måltidspaketet försöker vi  variera  
middagarna  bl.a. med  ett  par  besök ”hemma hos”  någon vinproducent. Unikt för Teneriffa är de 
lokala vingårdar/Bodegor - som  serverar bondska måltider i  rustik miljö.  En upplevelse där vi får stifta 
bekantskap med det lokala  kökets hemlagade läckerheter.  Måltidspaketet kan beställas som tillägg 
hos Teddy när vi är på plats.
PUERTO DE  LA  CRUZ 
En äkta kanarisk stad med  gammal  stadskärna, kullerstensgator, många charmiga gågator  och 
parker samt små  söta,  blomsterprydda hus med  typiska snidade  träbalkonger.  Mitt i staden  finns 
en liten fiskehamn  där man  numera också kan ta ett dopp.  Ett stort,  trevligt  torg, Plaza Charco utgör  
stadens  absoluta  mötesplats för  såväl  öbor  som  turister.  Här kan  man  slå sig ner och  läppja på en 
kaffe, ett  glas  Sangria, njuta  av  någon  kanarisk specialitet   eller  bara  studera  folklivet.  Här finns  det  
många  restauranger, barer och butiker.  Torget  är  en naturlig utgångspunkt  för  fortsatta  strövtåg 
och utfärder  i  Teneriffas mest  natursköna områden.

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

FAKTA
grupp prIS Fr: 15 950 kr 
PRiS FRÅn:  16 950 KR
ReSlÄnGD:  22 DaGaR
AVRESA:  1/11, 13/12 & 22/1  
i priset inGår
•  Reseledare Teddy Lundberg
•  Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Utfärd Teide & La Laguna
•  Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
•  Utfärd Santa Cruz
•  Promenad till Botaniska trädgården
•  Rundtur Puerto de la Cruz
•  Välkomst & avslutningsmiddag med dryck
•  Jul och nyårsaftonsmiddag  (Avgång 13 dec)

tIllÄgg: 
Avresa 13/12:  3000 kr
Dubbelrum för eget bruk:  4 400 kr
Halv pension på hotellet: 12 middagar: 1084 kr 
ovan tillval betalas och bokas i förväg.
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Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter
längs havet. Vi bor bekvämt på trevligt hotell invid havet i Fuengirola, en av de
trevliga semesterorterna längs med solkusten och gör utfärder till 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 som är bosatt i Fuengirola.

Andalusiens skatter 
  - med Mijas Pueblo, Andalusiskt äventyr m.m.

DAg 1: Stockholm – 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 restaurang för
en sen välkomstmiddag. (M)

DAg 2: FuengIrolA
vi möts i receptionen och följer med Mo-
nica på en orienteringstur i området kring
hamnen och upp till centrala Fuengirola
med buss- och tågstationen. Sedan har vi
en ledig dag till att göra vad vi vill. Kanske
lockar shoppingcentret Miramar, en drink 
i Malaga eller en skön dag på stranden? 
Monica ger oss gärna tips på vad som 
finns att hitta på. Middag på hotellet. 
(F, M)

DAg 3: mIJAS pueblo
Halvdagsutflykt till den vackra andalu-
siska byn, Mijas Pueblo. en promenad ge-
nom de smala gatorna återspeglar livet i
gamla dagar. Byn ligger på en stenig platå
med utsikt över Fuengirola och havet. vin-
provning med tilltugg på Museo del vino.
Åter till Fuengirola. Middag på hotellet.
(F+vinprovning med tilltugg, M)

DAg 4: mArknAD
idag visar Monica den omtyckta och kän-
da loppmarknaden i Fuengirola. Här finns 
en av europas största loppmarknader 
med allt från kläder till antika föremål. ef-
termiddagen tid för avkoppling vid poo-
len eller göra egna upptäcktsfärder. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M)

DAg 5: AnDAluSISkt ÄVentYr
vår färd tar oss till byn alfarnatejo med 
vacker utsikt över bergsmassiven i söder. 
vi börjar med ett besök i en olivlund, som 
är en betydande del av det lokala jordbru-
ket, för att sedan besöka en olivoljepro-
ducent. På ett olivoljemuseum får vi prov-
smaka olivolja med det hemgjorda brödet 
”Pan Cateto”. Under en promenad längs 
de smala gränderna besöker vi kyrkan 
och provsmakar det söta Malagavinet. 
vi delar upp oss i mindre grupper för nu 
väntar en hemlagad måltid hemma hos 
byborna. Åter till Fuengirola. Gemensam 
avslutningsmiddag på restaurang. (F, l, M)

DAg 6: hemreSA
Frukost och fri tid innan Monica kommer
och hämtar oss för transfer till Malaga 
flygplats. vi tar farväl av Monica och flyger 
direkt till Stockholm arlanda.

FAKTA
Grupp  pris:  8 450 kr
oRD PRiS: 8 950 KR
ReSlÄnGD:       6 DaGaR
AVRESA: 10/4
i priset inGår:
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Del i dubbelrum 5 nätter med
frukost på mellanklasshotell
• 1 lunch hemma hos lokal familj
• 5 middagar, varav 2 på restaurang
• Utfärd till Mijas Puenblo med vinprov-
ning
• Utfärd till Alfarnatejo
     (F)=Frukost, (l)=lunch, (M)=middag

Monica Mozo
Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. “Det är en dröm som går i uppfyllelse 
varje gång jag får möjlighet att introducera nya gäster till det underbara landet Spanien. Min passion har 
alltid varit mötet med nya människor och nya kulturer och jag har rest över hela världen men slutligen 
bestämt mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!”
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt, vi har många olika upplägg allt från 6 - 8 dagar, 
runderesa eller bo i Fuengirola och göra utfärder.
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Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett behagligt klimat. I Andalusien finns mycket att 
se och göra; golf, vandring och cykling. Fuengirola är en omtyckt plats på solkusten vars milda vinter bjuder till långtidssemester. Vår 
representant på plats, Monica, kommer till hotellet varje dag och ordnar olika aktiviteter. Vi bor på Hotel Veramar, ett modernt lägen-
hetshotell ca 350 meter från havet och 750 meter från centrala Fuengirola med tåg- och busstattion, butiker, mysiga torg med caféer 
och restauranger.

Långtidssemester på solkusten 

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

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

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

proGram:

DaG 1: ankomst, transfer till hotellet, välkomstmöte och middag
DaG 2: orienteringstur till fots
DaG 3: Utfärd till Malaga inkl. rundtur, lunch och entré till Picassomuséet
DaG 4-5: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 6: Utfärd Mijas Pueblo, inkl. vinprovning med tilltugg (lätt lunch)
DaG 7-8: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 9: Utfärd Ronda rundtur, lunch och entré till tjurfäktningsarenan
DaG 10-11: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 12: idag ordnas en utfärd till Granada & alhambra - tillval
DaG 13 - 14: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 15: idag ordnas en utfärd till Cordoba - tillval
DaG 16-17: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 18: idag ordnas en utfärd till Sevilla - tillval
DaG 19: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DaG 20: idag ordnas en uppskattad utfärd till en andalusisk bergsby - tillval
DaG 21: Gemensam avskedsmiddag på restaurang
DaG 22: transfer till flygplatsen, direktflyg till Stockholm arlanda
DaG 20:  Utfärd andalusiskt äventyr - tillval
DaG 21:  avskedsmiddag 
DaG 22: Hemresa

fakta

Grupp pris:  12 950 kr 
oRD PRiS Del i StUDio:  13 450 KR
ReSlÄnGD:  22 DaGaR
AVRESOR  7/11 2018, 9/3 2019
i priset inGår
• Flyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats t/r
• Del i studiolägenhet 21nätter
• ReseSkaparnas reseledares tjänster
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Välkomstmiddag på restaurang
• Avslutningsmiddag på restaurang
• Två luncher inkl vin/vatten i Malaga
och Ronda
• Utfärd Malaga inkl. lokalguide och entré
till Picassomuséet
• Utfärd Mijas Pueblo inkl. vinprovning
• Utfärd Ronda inkl. lokalguide och entré 
till tjurfäktningsarenan

tilläGG:
19 st middagar 3 rätter, vin: + 2 300 kr
Studiolägenhet eget bruk: + 4 350 kr

tillval:
Utfärd andalusiskt äventyr:  ca 50 eur
Utfärd Granada med lunch:  ca 85 eur
Utfärd Cordoba:   ca 75 eur
Utfärd Sevilla:   ca 75 eur
Obs! Alla frivilliga utfärder bokas på 
resmålet

Obs! Alla frivilliga utfärder bokas på resmålet
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Denna resa bjuder på unika upplevelser från imponerande natur med djurliv till folk-
tro 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, spännande marknader och traditionella 
byar med särpräglade båtformade hus och befolkningens begravningsceremonier 
som är helt unika. vattenbuffeloffrandet, ”tau tau”-träfigurerna av de döda, grottgra-
varna och döda som ”betraktas” som levande, som är så annorlunda att en resa till Su-
lawesi 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 del-
finsafari och varma källor. Med Henriks kunskap och lestaris lokala vänner får ni en 
unik resa till Sulawesi och Bali.

Indonesiens mångfald med Henrik 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

Sulawesi & bali 

- natur, hav, berg, naturfolk och djurliv

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

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

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

FAKTA
grupp prIS:  24 450 kr
oRD PRiS: 24 950 KR
ReSlÄnGD:  13 - 17 DaGaR
AVRESA:   11/3
i priset inGår
• Svensk reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt 
• 9 luncher  &  10 middagar 
• Dag med balinesisk familj
• Rundresa Sulawesi med Toraja
• Rundresa Bali med Lovina & Ubud
• Kecakdans
• Entréer och besök enligt program

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

FAKTA
cA grupp prIS:  22 450 kr
oRD PRiS: 22 950 KR
ReSlÄnGD:  22 DaGaR
i priset inGår
• Svensk reseledare Henrik Helini
• Flyg Arlanda- Bali t/r
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i Superior room med frukost 21 nt
•  Utfärd Ubud  och besök balinesisk familj 
•  Utfärd Kecak Uluwatu Dance 
•  Utfärd Batukaru + Jatiluwih
•  11 trerättersmiddagar & 2 luncher

en härlig långsemester på Bali i vinter tillsammans med Henrik som finns på plats 
och tar er med på tre utfärder som ingår samt ordnar fler aktiviteter och upplevelser 
för de som önskar. ni bor på trevliga Puri Santrian hotell. som ligger vid den långa 
sandstranden Sanur i den lugna sydöstra delen av Bali. Detta familjeägda hotell har 
en balinesisk atmosfär. Hotellet har en trevlig tropisk trädgård, tre pooler, bubbel-
pool, solterrasser, poolbar och två trevliga restauranger samt en loungebar där man 
kan äta invid havet. vi erbjuder två olika hotell att välja på; ett 4* med egen strand 
och ett 3* med egen pool. Hotellen ligger mycket nära varandra och de 10 måltider 
som ingår serveras på det 4* hotellet för alla gemensamt.
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Indonesiens mångfald med Henrik 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

en speciellt framtagen resa av Stephanie Johannesson, erfaren reseledare som rest 
många gånger till argentina. Här har hon satt samman den ultimata resan till argen-
tina, där ni först får uppleva den pulserande kulturmetropolen Buenos aires och se-
dan landsbygden, det äkta argentina, där allt började med nybyggarna som byggde 
rancher ute på Pampan. Resan avslutas i den vilda regnskogen i Misiones där vi bor 
och får ett minnesfullt möte med Guarani indianerna samt får uppleva de mäktiga 
iguazu fallen, ett av naturens riktiga underverk. vi ser fallen både från den brasilian-
ska och den argentinska sidan. välkomna till en upplevelsefull resa med Stephanie 
Johannesson.

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

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

Argentina eller Kuba med Stephanie 
- unikt framtagna resor av Stephanie som valt det bästa

Argentina 

- från Buenos Aires till Pampans vidder och den mystiska regnskogen

FAKTA
cA grupp prIS:  35 450 kr
Ca oRD PRiS FR: 36 450 KR
ReSlÄnGD:  11 DaGaR
i priset inGår
• Svensk reseledare 
• Flyg arlanda - Buenos aires 
•  Buenos Aires - Iguazu / iguazu - arlanda
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher, 7 middagar
• Tangoshow med danslektion
• Utfärd till Pampan med ridning/vagntur 
och 
  uppvisning
• Matlagningstillfälle
• Entré Evitas museum & nationalparker
• Alla transporter på resmålet
• Stadsrundturer & besök enligt program

FAKTA
grupp prIS:  25 450 kr
oRD PRiS: 25 950 KR
ReSlÄnGD:  13 DaGaR
AVRESA:   21/1
i priset inGår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Havanna via Amsterdam t/r
• Mat ombord på Atlantflygen
• Del i dubbelrum med frukost
• 9 luncher och 10 middagar
• Rundresa med buss. 
• Tur med amerikanska bilar
• Kubansk engelsk lokalguide
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Sidenvägen till Samarkand
 - med matlagning, konsthantverk och Ferganadalen

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.

Resan 2019 är förlagd under en av de mest värdefulla högtiderna i Uzbekistan. 
Navruz, som ibland kallas det persiska nyåret, firas vid vårdagjämningen och man 
firar då naturen, välkomnar ett nytt år och njuter av god mat med vänner, grannar 
och familj. Ett unikt tillfälle att få uppleva denna högtid.

En speciell rundresa längs Sidenvägen till några av de mest intressanta städerna, 
Khiva, Bukhara, Samarkand och Tashkent samt den frodiga Ferganadalen. Du får 
vara med och laga traditionella maträtter såsom manti, domlama och plovl un-
der hemma hos besök med unika möten. Vår reseledare Catharina Falkengård har 
gjort denna resa flera gånger och delger er sin kunskap om landets kultur, hant-
verk och människor.

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.  

DAg 1: Stockholm - tAShkent
avresa flyg från Stockholm till tashkent 
via Moskva.

DAg 2: tAShkent
ankomst  till tashkent under natten. vi 
tar 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: tAShkent - khIVA
tidig morgon flyger vi västerut till Urgench, 
möts av en buss som tar oss med till Khiva. 
(30 km) Khiva är en intakt medeltida stad 
som omges av en stadsmur. Där vandrar 
vi runt och tittar på fantastiska byggnader, 
minareter, en fredagsmoské som bärs upp 
av träpelare och ett palats med ett harem. 
lunchen får vi se tillagas hos Zaynab. På ef-
termiddagen får vi se hur man färgar silke 
och hur man väver silkesmattor i en UneS-
Costödd verkstad. Den som vill får delta i 
vävandet. Gemensam middag.  (F,l,M)

DAg 4: khIVA tIll bukhArA
efter frukost sätter vi oss i vår buss för att 
resa genom öken och halvöken  mot Buk-
hara.  en lång bussresa som följer en av 
de många Sidenvägsrutterna genom lan-
det. nu åker vi österut! vi får med oss en 
lunchbox att äta efter vägen. vi stannar 
med jämna mellanrum för att få sträcka 
på benen.  (470 km) Middag. (F,l,M)

DAg 5: bukhArA
vi börjar vårt besök i Bukhara med att se 
hjärtat av denna gamla handelsstad med 
att se mötesplatsen för Bukharas 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 obe-
kväma fiender till emiren. Under förmid-
dagen hinner vi också få en presentation 
av mattor från olika delar av Centralasien. 
Gemensam lunch. På eftermiddagen hin-
ner vi besöka aRK-fortet, därifrån emiren 
styrde över emiratet och sitt harem, och 
botanisera mera bland handelsvaror samt 
hantverk.  vi vandrar också genom de tra-
ditionella judiska kvarteren. till middag 
får vi komma hem till familjen Rakhmon 
som visar oss hur man tillagar ”domlama” 
, en traditionell rätt med fårkött, kvitten-
frukt, pumpa, morot, paprika, dill basilika 
och persilja. (F,l,M)

FAKTA
grupp prIS Fr: 24 450 kr
oRD PRiS:  24 950 KR
ReSlÄnGD:  12 DaGaR
AVRESA:  18/3
i priset inGår
• Svensk reseledare Catharina 12 dagar
• Engelsktalande färdguide 10 dagar
• Flyg Arlanda-Tashkent via Moskva t/r
• Del i dubbelrum 10 nätter
• 9 luncher + en lunchbox
• 10 middagar
• Rundresa med buss enligt program
• Matlagningstillfällen och smakprov
• Intikesflyg Tashkent - Urgench
• Tågresa Samarkand - Tashkent
• Tågresa Tashkent - Kokand
• Tågresa Margilan - Tashkent

tilläGG

Dricks till guider & chaufförer: 
USD 60 för hela resan (betalas på plats 
till Catharina Falkengård)

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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DAg 6: bukhArA tIll SAmArkAnD
vi startar dagen med ett besök i emirens sommarpalats en bit utanför Bukhara. ett 
område med spännande arkitektur och trädgård. På vägen stannar vi i Gijduvan 
som har gett namn till en speciell sorts keramik. Gijiduvansskolan har djupa rötter 
i området och vi får besöka en familj som en sex generationer erfarenhet av kera-
misk produktion. alisher narzulleav visar oss processen från lera till färdig keramik. 
lunch. vi fortsätter till Samarkand, där vi före middag kommer att göra ett helt unikt 
besök hos Centralasiens äldsta vinproducent, Hovrenko winery, för avsmakning av 
Samarkands egna viner och brandies. vidare till vårt hotell.  ikväll skall vi få vara 
med om en speciell middag, vi skall äta i ett privat hem där vi får se hur man tillagar 
den traditionella festrätten ”plovl” , kallas också ”pilof”. Här ingår får eller nötkött, ris, 
stora kvantiteter med morot , lök och kryddor. varje ingrediens har sin symboliska 
betydelse. Det sägs att det finns minst 365 olika recept på plovl. (F,l,M)

DAg 7: SAmArkAnD 
Här ska vi se alla fantastiska klassiska byggnaderna, Registan med sina klassiska kor-
anskolor byggda på 1400- och 1600-talen, alla med konstfulla mosaiker som pryder 
fasaderna.  Här finns också den gyllene moskén. vi ska också besöka Babi Khanum , 
den magnifika fredagsmoskén från timor lenks tid. Bazaren lockar också med sina 
krydor och sitt folkliv.  efter lunch ser vi Gur emir, timor lenks mausoleum och Shahi 
Zindas nekropolis. vi ska också hinna med att se en liten modevisning med tradi-
tionella kostymer.  Både lunch och middag serveras på lokala restauranger. (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, till byn Konigil. Samarkand är känt sedan långt 
tillbaka för just denna papperstillverkning. Man tillverkar papper av fibrer från mull-
bärsträdet grenar. lunch innan snabbtåget avgår från Samarkand till tashkent. Mid-
dag på restaurang vid ankomst. (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 gör vi en rudntur med besök på  Khanens 
palats, Jommi Moské samt ett museum för traditionella träsniderier. vi åker vidare 
till Dangarabyn för att besöka en träsniderimästare som visar hur det går till att ar-
beta med valnötsträ och vi får själva prova på. vi fortsätter till Fergana med buss för 
övernattning. lunchen idag serveras på lokal restaurang och middag på vårt hotell. 
(F,l,M)

DAg 10: FergAnADAlen
Drygt en mil utanför Fergana finner vi orten Margilan, här får vi se hela den svåra 
konsten att hantverksmässigt producera  siden. Margilan anses ha varit en av de vik-
tigaste caravanstäderna längs Sidenvägen och ett viktigt centrum för internationell 
handel. Silket från Margilan är välkänt ute i världen. vi besöker yodigarlik sidenfabrik 
och Saidahmad Hoja ehsan Madrasa där man enligt gamla traditioner producerar 
siden som ikat, adras ikat och sidenmattor. vidare till Rishtan, centrum för den unika 
keramiska produktionen i Ferganadalen där man gör en speciell glaserad keramik. 
De distinkta blå och gröna färgerna skiner i solen. var tredje familj i Rishtan produ-
cerar keramik. vi besöker Rustam Usmanov, en berömd keramiker som har speciali-
serat sig på det blå. Han räknas som den skickligaste i hela Ferganadalen. Han visar 
oss hur man bär sig åt och så får vi själva försöka.  vi fortsätter till Bakhrom-aka , en 
kirgisisk familj som väver ullmattor. vi återvänder till Fergana och äter middag på 
restaurang.(F,l,M)

DAg 11: FergAnA – tAShkent
På morgonen åker vi buss till tågstationen i Margilan för att ta tåget till tashkent. 
väl framme åker vi till vårt hotell och äter en lunch på restaurang.  nu är det dags 
att besökaa  Museum of applied arts, inrymt i den fd ryska guvernörens palats som 
innehåller över 7000 av föremål med traditionell folkkonst. efter lunch åker vi till 
Mustakillik, frihetshetstorget och åker en sväng i den ryskinspirerade tunnelbanan, 
dekorerad med marmor och granit. vi besöker även opera, balett- och  teatertorget. 
På kvällen äter vi avskedmiddag på en mysig restaurang i tashkent. (F,l,M)

DAg 12: hemreSA
Under natten kommer bussen och hämtar oss för avresa med flyg via Moskva till 
arlanda.
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Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en 
musikalisk resupplevelse. Vi börjar vår resa med att besöka Långshyttans bruks-
hotell, vackert beläget mellan åarna, för lunch innan vi når vårt hotell i Rättvik. 
Under resan besöker vi Vikmanshyttan med Nordens enda industriella stentryck-
eri.  

Dalhalla

DAg 1: DAlhAllA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och 
äter gemenam lunch på Brukshotellet, 
beläget i en vacker historisk omgivning 
mitt i kulturleden Husbyringen. På Dala-
Wärdshus hotell Hantverksbyn välkom-
nas vi och får våra rum. Hotellet är vackert 
beläget med utsikt över Siljan. Under ef-
termiddagen beger vi oss till Dalhalla och 
resans höjdpunkt. Det gamla kalkbrottet, 
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 ut-
ställning 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

ca Grupp pris:  3 950 kr
ReSlÄnGD:  2 DaGaR
i priset inGår
• Reseledare
• 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

Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vår resa besö-
ker vi Rackstadkolonin och Lars Lerin-muséet samt det fina operahuset, som har 
fått stor uppmärksamhet för sin arkitektur. 

Oslooperan stad 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. vid ankomsten till oslo checkar 
vi in på vårt hotell. vi äter gemensam mid-
dag. 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 inne-
hållande nationalgalleriet med sin in-
tressanta konstsamling, vigelandsparken  
samt centrala oslo. lite egen tid innan 
vi samlas på hotellet och promenerar till 

operan om vädret tillåter. en god middag 
serveras på operahuset och vi avslutar 
med resans höjdpunkt – en operaföre-
ställning på världens mest moderna ope-
rahus. (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 lokal. Han räknas som en av nordens 
främsta akvarellister. efter besöket fort-
sätter vi hemåt. (F, l)

FAKTA
ca Grupp pris 6 950 kr
ReSlÄnGD:  3 DaGaR
i priset inGår
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
•  Operakunnig reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  2 luncher inkl måltidsdryck 
•  2 middagar
•  Guidad visning av nya operan
•  Stadsrundtur med lokalguide
•  Entré & visning Rackstad kolonin
•  Entré Lars Lerins museum
•  Operabiljett 
•  Besök enligt program
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Dalslands kanal
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvud-
attraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en härlig sjölunch.

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

DAg 2: DAlSlAnDS kAnAl
efter en god natts sömn och en härlig 
hotellfrukost beger vi oss till hamnen 
där vår färd på Dalslands kanal börjar 
med M/S Storholmen. Vi färdas sakta och 
kan beundra den fantastiska naturen. vi 
serveras en härlig lunch ombord medan 
vi passerar de 19 slussarna. akvedukten 
i Håverud är unik och vi färdas med båt 
över såväl väg som järnväg. i Håverud har 
vi en stund på egen hand där det finns 
bland annat ett rökeri och en utställning. 
På vägen tillbaka stannar vi för att utfors-
ka 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 program-
ledare ingvar oldsberg från bland annat 
på spåret.

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

FAKTA
ca Grupp pris 4 850 kr
ReSlÄnGD:  3 DaGaR

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

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

einar szpiro

Norges vackra fjordar
 - med Hurtigruten, Geiranger & Trollstigen

FAKTA
ca Grupp  pris 5 750 kr
Ca oRD PRiS: 5 950 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  MAJ/JUNI/JULI/AUG
i priset inGår
• Svensk/svensktalande reseledare
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) 
• 3 middagar (M)
• Hurtigruten Geiranger-Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• Rundtur Ålesund
• Övriga besök enligt program

tilläGG
För dig som inte fyllt 67 år tillkommer 
ett ungdomstillägg om 300 kr på 
Hurtigruten

Följ med på en resa till några av Norges mest kända sevärdheter; Gudbrandsda-
len med Lillehammer och Geiranger vackert beläget längst in i fjorden, omgivet av 
nästan lodräta bergsväggar. Vi bor bland annat i Lillehammer en mysig stad vid 
vattnet, värd för OS 1994. Vår reseledare Einar Szpiro har stor erfarenhet av resor i  
Norge och förmedlar kunskap om landet på ett personligt och medryckande sätt. 

daG 1: lillehammer
tidig morgon möter einar oss med bus-
sen och vi börjar vår resa mot norge. vi  
reser via arboga och stannar för egen 
lunch i Charlottenberg innan vi åker över 
gränsen till norge. Gemensam middag 
efter vi checkat in på vårt hotell i lille-
hammer. (M)

daG 2:  GeiranGer - ålesund
Den vackra Gudbrandsdalen leder oss 
norrut och vi passerar flera kända orter. 
vid otta tar vi av västerut mot lom och 
Grotli där vi ser typisk norsk gammal 
trähusbebyggelse. Snart är vi uppe på 
kalfjället, med dess speciella natur. vi 
stannar för fotostopp längs vägen. Gei-
ranger bjuder på fantastiska vyer av fjäll, 
fjordar, forsar och växtlighet. nu väntar 
en tur med Hurtigruten där vi färdas på 
Geirangerfjorden med sina kända forsar 
"De sju systrarna" och "Brudslöjan". väl 
framme i Ålesund tar vi in på vårt hotell. 

Detta får vi se mer av på vår rundtur. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M)

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

daG 4: hemfärd (F, l)
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I väster tronar fjällen med höjder högt över trädgränsen och i öster de högresta skogarna. 
Runt Storsjön breder ett mäktigt öppet landskap ut sig som leder oss in mot den Jämtländska 
Fjällvärlden med gammal tradition, vattenfall, samer och vackra landskap. Här finner vi histo-
riens vingslag där Armfeldts Karoliner för 300 år sedan (år 1718) inledde det tragiska fälttåget 
mot Trondheim och där endast 25 % av Karolinerna återvände levande. I Jämtland hittar vi 
det lokala mathantverket som lett utvecklingen i hela landet. Magnus Nilsson i Fäviken, Elaine 
Asp i Glen och Lena Flaten i Storlien är kända matprofiler. I Storlien introducerades den alpina 
skidåkningen i Sverige på 1930-talet och Åre har stått värd för alpina VM 1954 och 2007. 

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

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

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

FAKTA
Grupp pris fr: 6 500 kr
oRD PRiS:  6 900 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
DATUM: 28/5
i priset inGår
•  Bussresa
•  Reseledare 4 dagar
•  Del i dubbelrum 3 nätter inkl frukost
• 4 luncher varav en enklare sopplunch
• 3 middagar
• Besök enligt program

JÄMTLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen

RESELEDARE:
Catharina Falkengård

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

CHAUFFÖR:
Jan Wennberg

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

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

DAg 4: rAgunDADAlen, DÖDA FAllet 
Vi lämnar Östersund och åker mot östra 
Jämtland, vi stannar vid Döda Fallet och 
åker sedan vidare till den thailändska 
Paviljongen, allt med visning. Hemfärd 
mot huvudstaden via Sundsvall. Åter till 
Stockholm fram mot kvällen. F, l
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JÄMTLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen

FAKTA
Grupp pris fr: 5 950 kr
oRD PRiS:  6 250 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  16/6
i priset inGår - 4 dGr
• Reseledare och lokalguide
• Buss Nynäshamn t/r
• Båt Nynäshamn-Gotland t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Stadsrundtur till fots i Visby
• Vallhundsuppvisning
• Graute Lammgård m provsmakning
• Utfärd Fårö
• Besök på Grå Gåsen (Så mycket bättre)
• Besök Roma Kloster & Kungsgården
• Övriga besök enligt program

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

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

DAg 2: norrA gotlAnD & FÅrÖ
Dagen börjar med ett besök till Graute 
lammgård i Hejnum. vi får se en vall-
hundsuppvisning samt smaka gårdens 
produkter. vidare norrut till lärbro och 
Hångers källa innan färjan tar oss till 
ingemar Bergmans älskade Fårö. vi ser 
Bergmans grav vid kyrkan och får veta 
mer om hans liv på Fårö. nu tar vi sikte på 
raukområdena och fiskeläget Helguman-
nen. vi äter en god lunch vid Sudersand 
och det blir en promenad på den vackra 
stranden om tid och väder medger. Fär-
jan tar oss tillbaka från Fårö och vi åker 
tillbaka till visby via Slite och det jättelika 
stenbrottet. om tid och ork finns besöker 
vi även Skulpturfabriken och Stina lind-
holm i Boge. Hennes design är omtalad 
både i Sverige och utomlands. Middag 
på hotellet. (F, l, M)

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

DAg 4: ÖStrA gotlAnD
idag börjar vi vid Romakloster med 
Kungsgården. vi reser tvärs över Gotland 
på tjockaste midjan till östra kusten, och 
ljugarn med raukarna. tillbaka färdas vi 
på små pittoreska väger, via Herrviks fis-
keläge, fram till Östergarns gamla skola, 
och vår lunchplats. Här kan den spän-
stige gå upp på skolberget och njuta av 
den vidunderliga utsikten. vi passerar 
Dalhem med sin gamla återuppbyggda 
järnvägssträcka. Sedan är det dags att 
återvända till visby för att lämna Gutar-
nas ö. i nynäshamn väntar bussen för 
hemfärd. (F, l)

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

ca Grupp pris: 4 450 kr
ReSlÄnGD:   3 DaGaR 
 i priset inGår:
•  Bussresa 3 dagar
•  Anneli Wiklund som reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Alla besök & inträden enligt program

Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och härliga upplevelser. Vi får en 
smakbit av Hälsingland längs Ljusnans dalgång, med lin, Hälsingegårdar, trädgård och 
hantverksskicklighet. Det blir en resa att minnas

DAg 1: lInetS lAnDSkAp
till Bollnäs där vi äter en god lunch i lilla 
k´s trädgårdskök på Mobackes trädgårds-
center som är ett av norrlands största 
trädgårdscener med allt inom trädgård. 
linet har en intressant historia i Hälsing-
land och vi åker till växbo och  växbo lin, 
där vi får en guidad tur i väveriet, och 
besöker den inspirerande linnebutiken. 
eftermiddagen ägnas åt Hälsingegår-
darna med ett besök på Hälsingegård ol-
anders och hör om dåtidens fester och 
kalas i de vackert smyckade rummen. 
Här finns också en intressant utställning 
om bygdens stora utvandring till ame-
rika i mitten av 1800-talet. vi inkvarterar 
oss på Scandic hotel, vackert beläget vid 
sjön Warpen i Bollnäs. (l, M)

DAg 2: hÄlSIngegÅrDAr
vi följer ljusnans dalgång norrut och 
kommer till Järvsö och Järvsö kyrka, som 
sägs vara Sveriges största landsortskyrka. 
Här i Järvsö finns lill-Babs Caffär med en 
intressant utställning av bilder och min-
nen från hennes rika artistliv. vi dricker 

förmiddagskaffe innan besöket på Ste-
negård, där vi njuter av den vackra träd-
gården och tar del av Hälsingegårdarnas 
historia och vackert hantverk på världs-
arvscentrum. Mot Delsbo och vackra Del-
lensjöarna. en tur upp på avholmsberget 
där äter lunch och ser den fantastiska 
utsikten över Dellensjöarna, de blånande 
bergen och bygden. vid ljustorget i ljus-
dal möts vi av en magisk värld av fantas-
tiska handgjorda ljus från løiten-lys i 
norge. Så åter mot Bollnäs och middag 
på hotellet. (F, l, M)

DAg 3: kuSten, trÖnÖ & SÖDerhAmn
Dagen börjar med ett besök hos anny på 
Återbrukshyttan där det tillverkas glas, lam-
por mm genom återbruk av gammalt glas. 
Så  åker vi mot kusten och Söderhamn. 
via trönö, där en av landets bäst bevarade 
medeltidskyrkor finns och där också nathan 
Söderblom växte upp, kommer vi till Restau-
rang albertina i mysiga Skärså fiskeläge. Här 
äter vi en god lunch av havets läckerheter. 
Kort stadsrundtur i Södehamn innan fär-
den hemåt börjar.  (F, l,)

På kurs mot Hälsingland 

Hälsingejul

FAKTA
Grupp pris fr: 6 450 kr
oRD PRiS:  6 650 KR
ReSlÄnGD:  4 DaGaR
AVRESA:  23/12
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

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

DAg 1: mot hÄlSInglAnD
Bussen  styr mot Hälsingland och vi gör 
ett kort stopp på vägen upp. vi åker 
till glösbolagret för en god sopplunch  
innan vi gör ett besök på hälsingegård 
hans-ers i alfta. Här får vi höra om det 
fantastiska fynd som gjordes på gården 
på 60-talet och se herrstugans vackra 
1800-tals måleri. Så till Scandic hotel för 
inkvarering. eftermiddagskaffe, middag 
och uppesittarkväll. (l,M)

DAg 2: JulAFton
Julaftonen börjar med en god frukost inn-
an vi åker till mobackes trädgårdscenter. 
Här njuter vi av alla vackra amaryllisar i 
den årliga amaryllisutställningen som 
varje år har olika teman
tillbaka på hotellet smakar vi av det stora 
traditionella julbordet. vi har en trevlig 
eftermiddag i väntan på tomten. Kanske 

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

DAg 3:  JulDAgen
Julotta i Bollnäs kyrka för den som orkar, 
så hem till frukost och lite vila. efter lunch 
kan vi göra en liten tur i omgivningarna. 
Kanske stannar vi för ett kortare besök på 
något trevlig ställe. 
efter middagen kommer anneli och be-
rättar och visar bilder om världsarvet Häl-
singegårdar, det blir också musik och lite 
andra skojsamheter.  (F,l,M)

DAg 4: AnnAnDAgen
vi äter en god frukost i lugn och ro innan 
det är dags att styra kosan hemåt igen. vi 
stannar för en gemensamt avslutnings-
lunch på vägen hem. (F,l)
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Lill-babs Järvsö
- En resa till minnet av Lill-Babs

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

FAKTA
Grupp pris fr: 3 650 kr
oRD PRiS:  3 950 KR
ReSlÄnGD:  2 DaGaR
AVRESA:  11/6
i priset inGår
• Reseledare Monika Lilja & Anneli Wiklund
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  & 1 middag
• 2 Fika
• Musikunderhållning 
• Besök på Glösbolagret, Lill-Babs Caffär
• Besök på Jarseost
• Besök på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta
• Övriga besök enligt program

DAg 1: trÖnÖ, VÄXbo lIn & JÄrVSÖ
På vägen upp mot Hälsingland stannar vi 
för en busskaffepaus. vi åker kustvägen och 
kommer till trollharens fiskeläge för en god 
lunch på havets läckerheter. i Söderhamn 
möter anneli oss. efter en kort stadsrund-
tur åker vi till trönö gamla kyrka, som är en 
av Sveriges bäst bevarade medeltidskyr-
kor. vi får en härlig musikstund, där Monika 
lilja sjunger några av lill-Babs finstämda 
melodier i den unika, fantastiska miljön. 
eftermiddagskaffet dricker vi på Glös-
bolagret. ett ställe helt i ”lill-Babs anda”, 
ett socialt företag där människor som på 
grund av språk eller funktionsnedsättning 
haft svårt på arbetsmarknaden nu har hit-
tat sin plats. vi får del av hembakt, glädje 
och inspiration. Så fortsätter vi norrut längs 
ljusnans dalgång till lill-Babs hembygd 
Järvsö. vi inkvarterar oss på Järvsöbaden. 
Hotellet grundades som kuranstalt 1905 
och har gått i släkten i generationer. idag är 
det ett moderna turist- och konferensho-
tell med nybyggd spa-avdeling. vi äter en 
3-rätters middag och får en härlig konsert 
av Monika lilja, med godbitar ur lill-Babs 
rika repertoar. (F, l, M)

DAg 2: JArSeoSt & lIll-bAbS cAFFÄr
Efter en god frukost åker vi upp på Öje-
berget för att njuta av den fina utsikten 
över Järvsö och ljusnans dalgång. Barbro 
gillade att man handlade lokalt och i hen-
nes anda besöker vi sedan Jarseost, som 
är ett litet småskaligt mejeri, som tillver-
kar många goda och smakrika ostar. Så till 
Järvsö kyrka, som så stolt reser sig på kyr-
kön i ljusnan. Förutom ett besök i kyrkan 
så kan vi också besöka lill-Babs grav. Kaf-
fesugna är det nu dags för ett besök på lill-
Babs Caffär. vi dricker kaffe och tar del av 
museet som berättar om Barbro lill-Babs 
Svenssons rika artistliv. Massor av bilder 
och kläder berättar om ett rikt och full-
späckat artisliv. vi fortsätter sedan söderut 
för ett besök på Hälsingegård ol-anders i 
alfta. vi tar del av världsarvet Hälsingegår-
dar och ser bland annat på vackert interi-
örmåleri. i emigrantmuseet kan vi följa ersk 
Jansarna på sin resa över till amerika. innan 
färden bär hemåt så äter vi en god lunch. 
(F, l)

monika lilja
Kommer från västkusten men bo-
ende i Stockholm. Arbetat länge 
som frilansande musiker, sång-
erska och reseledare. Är också 
diplomerad coach. Komponerar 
egna resor, gärna med musika-
liska insla.

Anneli wiklund
Hälsingetös som gärna visar er sitt Häl-
singland eller tar er med på vandrings-
resor 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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Vandringsresa Bruksvallarna
Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina 
vandringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kultur-
miljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. 

DAg 1: Stockholm-brukSVAllArnA
vi åker norrut, stannar för en bussfika på 
vägen upp och kommer till Bollnäs där 
anneli möter. Sedan vidare norrut längs 
ljusnans dalgång till ljusdal där vi stan-
nar för en god lunch på Restaurang Hem-
bygdsgården. vi fortsätter följa ljusnans 
flöde och passerar Funäsdalen där vi tar 
av till Bruksvallarna. inkvartering och 
middag på Bruksvallslidens hotell. (l, M)

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

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

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

FAKTA
Grupp pris fr: 7 250 kr
ReSlÄnGD:  5 DaGaR
avReSa 6 SeP 2019
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

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

Vandringsresa polen 
 - med Tatrabergen och Krakow

DAg 1: AnkomSt polen
Direktflyg från arlanda till Krakow. vid an-
komst möts vi av vår buss som tar oss till 
vårt hotell centralt beläget i Zakopane.  
Middag på hotellet. (M)

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

DAg 3: hÖgA tAtrAbergen
idag beger vi oss mot de två mest popu-
lära topparna i Zakopane. vi kommer att 
se vacker panoramautsikt över hela tatra-
bergen. Giewont, bergskedjor och den 
lugna och pittoreska dalen Mała Łąka. vi 
åker bergsbana mellan Kuźnice och Kas-
prowy berget. tillbaka till hotellet för ge-
mensam middag. (F, l, M)
Stigning: 200 m, längd: 8-14 km

DAg 4:  hÖgA tAtrAbergen
idag gör vi en vandring i de höga delarna 
av bergen. vi kommer att beundra glaci-
ärreliefer, de största vattenfallen i Polen, 
de största bergssjöarna i tatrabergen, det 
populära turistmålet Morskie oko och Po-
lens högsta topp Rysy. Middag. (F, l, M)
Stigning: 900 m, längd: 8-24 km

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

DAg 6: krAkow meD wAwel
vi reser mot Krakow. väl framme möter 
vi vår lokalguide och ska nu få uppleva 
staden. en guidad stadsrundtur till fots 
tar oss på upptäcktsfärd till den välkända 
Grodzkagatan & till hjärtat av Gamla Stan. 

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

Anneli wiklund



Vandringsresa Bruksvallarna

På den här resan får du vandra i fantastisk natur och lära känna ett land med en fascinerande historia. Vi vandrar både i de 
låga och i de höga Tatrabergen och vi har valt en härlig kombination av trevliga, 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 
vattenbruk 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 Pro-
sieckadalen 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  
Stefanikova alpstuga och tillbaka till linba-
nan (Eftersom det här är en avancerad tur 
så kan man också vända när man vill och 
gå tillbaka till linbanan) 

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 Lomnica)
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 

ReSlÄnGD:  7 DaGaR
i priset inGår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Banska Stiavnica 1 natt, Liptov 3 nätter, 
Piestany 1 natt, Szentendre 1 natt.
• Helpension (L, M)
• Guidad tur i Banska Stiavnica
• Fyra vandringsdagar med engelsk-
  talande lokal guide & vandringsledare
• En vinprovning
• Alla transporter på resmålet
• Besök enligt program

Anneli Wiklund

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)



reseSkaparna event & resor Sverige Ab

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

JunI
01 jun Cornwall med Midsomer 7 dgr
11 jun lill-Babs Järvsö 2 dgr
11 jun norges vackra fjordar 4 dgr
13 jun lill-Babs Järvsö 2 dgr
16 jun Gotland 4 dgr

JulI
17 jul Savonlinna operafestival 5 dgr
      jul Dalsland 2 dgr
      jul läckö slott, en operaresa
      jul tauberesa 

AuguStI
11 aug Skottland med tattoo 8 dgr
15 aug Puccini operafestival italien 6 dgr
18 aug opera på Skäret 2 dgr
19 aug Skottlands högland & tattoo 6 dgr

September
03 sep vilnius 5 dgr
06 sep vandring Bruksvallarna 5 dgr
10 sep norra Wales 8 dgr
10 sep Solens mat 8 dgr
10 sep vilnius 5 dgr
15 sep Wien Budapest 6 dgr
23 sep Irland Öst till Väst 8 dgr
24 sep Må bra på vulkanön ischia 8 dgr
28 sep Bodensjön & Mainau 6 dgr

oktober
01 okt long Stay Mallorca 22 dagar
08 okt albanien & Montenegro 8 dgr
05 okt Malta & Gozo 8 dgr Mallorca 8 dagar
08 okt Mallorca 8 dagar
09 okt Sicilien 8 dgr
23 okt elena Ferrantes neapel & ischia 8 dgr
31 okt Paris i edith Piafs fotspår 4 dgr

noVember
      Hälsoresa indien - succén återkommer!

Obs! Alla avresor från september och framåt, har preliminära priser 
då vi ej ännu kunnat boka flyg än.

brIDgereSor - ring för mer information!
27 feb Bridgeresa andalusien 10 dgr 
15 maj Bridgeresa Portugal 10 dgr
Vill ni göra en egen bridgeresa med trivselbridge utan bridge-
ledare, ring oss så hjälper vi er.

2018 - del i resa Bokade resor

decemBer
02 dec Budapest julmarknadsresa 4 dgr - FUllBoKaD
07 dec edinburgh julmarknad 4 dgr - FUllBoKaD
13 dec teneriffa longstay 22 dgr - FUllBoKaD
30 dec nyår i Budapest 4 dgr med linnéa - FUllBoKaD
31 dec nyår i Wien på Kursalon 4 dgr 
31 dec nyår på Wermlandsoperan 2 dgr

2019

Januari
21 jan Kuba 13 dagar
22 jan teneriffa long Stay 22 dgr

feBruari
09 feb Jokkmokks marknad 3 dgr 
10 feb long Stay Bali 24 dgr
27 feb Bridgeresa andalusien 

mArS
02 mar long Stay Mallorca 26 dgr
03 mar long Stay Mallorca 26 dgr
09 mar long Stay Solkusten 22 dgr
11 mar Bali och Sulawesi 13 - 17 dgr
18 mar Sidenvägen 12 dagr 
AprIl
04 apr Holland med amsterdam 5 dgr
08 apr Skepp & Skoj 2  dgr
10 apr andalusien 6 dgr
11 apr Holland med Blomstertåget 5 dgr
17 apr Fira Påsk på Mallorca 8 dgr
18 apr Fira påsk på Malta & Gozo 8 dgr
27 apr Malta & Gozo 8 dgr
30 apr Må bra på vulkanön ischia 8 dgr

mAJ
01 maj Bodensjön och Mainau 6 dgr
01 maj Sicilien 8 dgr
06 maj Irland Öst till Väst 8 dgr
14 maj Solens mat 8 dgr
15 maj Portugals Riviera bridgeresa 11 dgr
15 maj elena Ferrantes neapel & ischia 8 dgr
18 maj Belgrad  5 dgr
19 maj Bodensjön och Mainau 6 dgr
21 maj Solens mat 8 dg
21 maj vin & vandring Kastilien 8 dgr
21 maj norra Wales 8 dgr
22 maj Må bra på vulkanön ischia 8 dgr 

DEL I RESA KALENDARIuM 2018-2019

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


