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Välkommen till Reseskaparna!
Våra innehållsrika resor passar dig som vill uppleva mycket, komma närmare den lokala kultu-
ren och samtidigt ha det bekvämt. Våra reseledare och guider har alla stark anknytning till sitt 
resmål och en gedigen kunskap vilket ger dig en djupare reseupplevelse. 

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

Musikresor
Våra musikkunniga reseledare och professionella artister, lotsar dig runt i musikens värld. 
Vandringsresor - Lätta och lite mer utmanande
Allt fler önskar att kombinera sin resa med vandring, kultur och god mat. Vi har tagit fram  
lätta vandringsresor där vi går ca 3-4 tim med höjdskillnader på 150-300 m samt några lite 
mer utmanande vandringsresor med vandringar på 4-8 tim och större höjdskillnader. Vi er-
bjuder alltid två nivåer Alla resor kombineras med lokal kultur och god mat - livets goda. 
Må bra-resor
Våra Må bra-resor har speciellt fokus på välbefinnande för både kropp och själ. Härlig mat 
och dryck, sköna bad kompletteras med exempelvis yoga, termalbad, vandring och massage.
Storstadsresor
Våra reseledare som oftast bor i staden tar fram unika upplägg med besök till platser och 
restauranger man inte finner på egen hand. 
Rundresor
Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer och landsbygd. Ibland ligger vi 
still på ett hotell och gör utfärder och på en del resor byter vi hotell 2 - 4 gånger.
Långtidssemester
På våra långsemestrar finns vår lokala reseledare på plats som er värd. De känner området 
och de lokala förutsättningarna väl och arrangerar utfärder och aktiviteter.  
Bridgeresor
Vår erfarne bridgeledare arrangerar bridgespel och våra lokala kunniga svenska guider visar 
sina hemorter. 

Trevlig resa önskar alla ReseSkapare 

ReseSkaparna event & resor Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm 
Bokning & information:    Telefon: 08-94 40 40
info@reseskaparna.se   Telefontid: mån-fre 10.00-15.00  
www.reseskaparna.se   Lunchstängt: 12.00-13.00
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InnehållsföRtecknIng

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

Skräddarsydda resor - Har ni speciella önskemål kontakta oss!

Tel: 08-94 40 40            info@reseskaparna.se             www.reseskaparna.se
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Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasångerska Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap på sina resor när hon guidar er längs vägen. 
Hon för er in i operans förtrollande värld och bjuder ofta på egen sång & fiolspel. Linnéa har en gedigen musikutbildning 
och debuterade som Cherubin i Figaros Bröllop på Kungl Operan. Numera uppträder Linnéa inom flera musikgenrer. Hon 
är aktiv som reseledare och guide sedan snart 20 år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide. För ReseSkaparna producerar 
Linnéa Operaresor med unika besöksmål. Till sommaren 2020 planerar vi en resa med Linnéa 
till Läckö Slotts Operafestival.  Aktuell opera blir Lars Johan Werles vackra Tintomara efter Carl
Jonas Love Almqvists roman “Drottningens juvelsmycke”.

mUSIKRESOR mEd LInnéa
- Savonlinna operafestival, Helsingforsoperan, nyår i Budapest och Läckö Slottsopera

I pRIset IngåR
• Reseledare Linnéa Sallay
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r 
• Stadsrundtur med lokalguide
• Del i dubbelrum med frukost 
• Del i tvåbäddshytt med sjöfrukost 
• 3 middagar varav 2 med dryck
• Stadsrundtur med egen buss & lokalguide
• Besök & visning Konstmuseet Ateneum 
• Operabiljett Valkyrian 

4 dagar  2/6 8 550 kr Helsingforsoperan
-  med operan Valkyrian
Den Finska Nationaloperan i Helsingfors är känd för sin höga konstnärliga kvalitet. Op-
erahuset är vackert beläget invid Tölöviken och invigdes 1993. Arkitekturen är typiskt 
finsk med rena linjer. Den eleganta, moderna salongen med 1350 bekväma stolar och 
fin akustik. Här spelas Nibelungens ring i en ny finländsk tolkning av stjärndirigenten 
Esa-Pekka Salonen och regissören Anna Kelo. Nibelungens Ring är en operatetralogi 
i fyra delar av Richard Wagner. Den fick sin premiär i Bayreuth år 1876. Verket var ge-
nast vid sin tillkomst någonting oerhört som saknar motstycke i hela den västerländska 
konsthistorien. Följ med på  en fantastisk resa med fina platser till Valkyrian i juni 2020. 

nyår i Budapest
-  operetten Läderlappen, nyårsfirande på Callas & guidade turer med Dénes 

I pRIset IngåR
• Reseledare fiol & sång Linnéa Sallay
• Lokalguide Dénes Szász
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvarteren
• Guidad rundtur Buda
• Utfärd till Szentendre
• 2 luncher varav en brunch  
• 2 middagar varav en nyårsmiddag
• Operett Läderlappen

5 dagar  30/12 12 950 kr

Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofs-
borgs fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert 
beläget vid sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. I denna magiska operasa-
long får vi uppleva Giuseppe Verdis klassiska verk ”La Traviata”. I Borgå besöker vi Albert 
Edelfelts ateljémuseum som nyligen invigt en ny utställningshall - Edelfelt var Finlands 
störste konstnär på 1800-talet. I Borgå får vi även en visning av J L Runebergs hem. På 
anrika Haikko Herrgård äter vi lunch i exklusiv miljö där Edelfelts konst pryder den Gula 
Salongen. I Savonlinna bjuds vi på en härlig båttur och bor i trolsk omgivning mitt på 
den vackra Punkaharjuåsen.  Åter mot Helsingfors stannar vi till i Järvenpää och hälsar 
på hemma hos Finlands nationalkompositör -  Jean Sibelius.

Savonlinna Operafestival
-  konst & musik i Finland med operan “La Traviata”I pRIset IngåR

• Reseledare Linnéa Sallay 
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r 
• Del i dubbelrum/insideshytt 
• 3 frukost, 2 luncher, 4 middagar 
• Båttur på Saimen
• Operabiljett, sektion A rad 14-18 
• Besök Albert Edelfelts ateljémuseum
Visning J L Runebergs hem

. Visning Ainola konstnärshem (Sibelius) 
• Kerimäki kyrka världens största träkyrka

5 dagar  6/7, 21/7 10 950 kr

Följ med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt nyårsfi-
rande. Linnéa har sina rötter i Ungern med pappa Sándor som kom till Sverige 1956. Dénes 
bor i Budapest och ser fram emot att guida oss runt i sin vackra hemstad. Linnéa för oss 
in i den ungerska musiken och bjuder på smakprov. Nyårsafton firar vi på traditionellt vis 
i underbar sekelskiftesmiljö på restaurang Callas, vi bjuds på ungerska rätter och levande 
musik. Nyårsdagen besöker vi den pittoreska konstnärsbyn Szentendre och äter en god 
nyårsbrunch i familjär miljö. Resans final bjuder på den festliga operetten Läderlappen 
med Ungerska Nationaloperan på Erkelteatern. Under resan introducerar Linnéa dig till 
handlingen i Läderlappen och tonsättaren Johann Strauss d y. Linnéa & Dénes hälsar dig 
varmt välkommen att fira in det nya året tillsammans!
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I pRIset IngåR:
• Rese- & vandringsledare Anneli
• Del i dubbelrum med frukost 
• Engelsktalande vandringsguide
• 6 middagar på hotellet 
• 1 middag på lokal restaurang
• Buss till och från alla vandringar
• Alla vandringar - två nivåer vid är fler än 15
• Vandringskarta
• 5 vandringarsdagar

HäLSORESa IndIEn
- Ayurvedisk hälsoresa  & yoga med Anita & Per

I pRIset IngåR:
• Svenska yogainstruktörer som reseledare
• Flyg Arlanda-Trivandum via Doah t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum utsikt mot trädgården 
  13 nätter med frukost
• 12 middagar
• 12 dagar med ayurvediska behandlingar  
   (2-2,5 h per dag) på Agastyaa Clinic
•  Dagliga samtal med ayurvedisk läkare
• 13 dagar med yoga 

14 dagar 30/11, 22/3     24 950 kr

Vandringsresa La Gomera 
 –  unik natur med vackra vyer, regnskogar och palmdalar

ayurvedisk hälsoresa till indien
-  till Dr Unni i Kerala med Per & Anita Söder

Vi reser till den lilla badorten Kovalam i den vackra provinsen Kerala som ligger långt ner 
söderut på den indiska halvön. Här finns sverigevännen Dr Unni som äger och är chefsläk-
are på den ayurvediska kliniken, Agastyaa Heritage Ayurvedic Hospital. Vi kommer att bo 
på Dr Unnis nybyggda hotell i skandinavisk stil och får dagliga behandlingar på kliniken 
som ligger i direkt anslutning till hotellet. Yogapassen gör vi på hotellets terrasser och tak. 
Reseledare och yogainstruktörer är Per & Anita Söder.

Per och Anita Söder
Pers specialområden är migränyoga, 
stressyoga och kundaliniyoga. Anita ar-
betar heltid med yogamottagningen och 
hennes special områden är massage, 
mediyoga & ayurveda. Tillsammans äger 
de Yogamottagningen.

Anneli Wiklund
Upplev natur och kultur med hälsingetö-
sen Anneli. Anneli är en glad och pigg tjej 
med stor kunskap om vandring.Anneli 
brinner för vandring och har erfarenhet av 
vandringar på Gomera & Österrike.

8 dagar  12/3 18 450 kr

I pRIset IngåR:
• Rese- & vandringsledare Anneli
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Salzburg t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 6 middagar, varav 2 på hotellet 
• 1 lunch i Salzburg
• 2 tim rundtur till fots i Salzburg
• 5 vandringsdagar

8 dagar  25/8 13 950 kr

En upplevelserik resa till södra Österrike med spännande utflykter där vi får uppleva fan-
tastiska vyer och små pittoreska byar och städer. Vi erbjuder en tur till Österrikes sydligaste 
förbundsland Kärnten, som på grund av sin höga medeltemperatur och sina 1270 sjöar 
med dricksvattenkvalitet kallas för Österrikes riviera. En dag tar vi oss över gränsen till Ital-
ien och får uppleva Lago Di Fusine. Varje dag erbjuder vi två vandringar, en lättare och en 
lite tuffare. Vår vandrings- och reseledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull 
resa tillsammans med vår lokale vandringsguide Rudolf. En vandringsresa för dig som är 
van att vandra. På denna vandrar vi 4 - 6 tim per dag och höjdskillnader på 300 - 700 m.

Vandringsresa Österrike
- Kärnten och italienska Lago di Fusine

Nyhet

VandRInGRESOR 
- med Anneli till Gomera eller Österrike

Mystiska La Gomera är en sagolikt vacker ö med höga berg, djupa raviner, trolska skogar,  
söta byar och gröna dalar där terrassodlingarna klättrar längs bergssidorna. Mitt på ön 
finner man den spektakulära och dimhöljda nationalparken Garajonay. Den subtropiska 
regnskogen ”Bosque del Cedro” är den bäst bevarade lagerträdskogen i världen, en av de 
sista urskogarna och känd för sina säregna ljungträd med sina skägglavstäckta toppar. Ön 
är den näst minsta av de sju Kanarieöarna och har en helt egen kultur, här har man gamla 
traditioner och ett eget språk “visselspråket”. På denna resa får du verkligen uppleva den 
vackra omväxlande naturen, men du kommer även närmare den lokala kulturen. Vi bor 
bekvämt på ett av Gomeras bästa hotell i Playa Santiago. Denna vandringsresa passar dig 
som är van att vandra, vi erbjuder 2 olika nivåer. Vandringarna är på 4 - 7 timmar och 400 
-700 m i nivåskillnader.
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 middagar varav 1 pubmiddag
• Stadsrundtur i Belfast & Dublin
• Antrimkusten
• Entré Titanic Belfast

SKOttLand, IRLand, tySKLand, HOLLand mEd JÖRan
- Edinburgh Tattoo med rundresa, Irland “den gröna ön”, Holland & Bodensjön

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

Upplev några av norra Tysklands trevliga julmarknader tillsammans med Jöran Nielsen 
som verkligen kan sina tyska städer. Han berättar om de tyska traditionerna varav flera 
känns igen från våra egna. Julmarknadens historik går tillbaka till senmedeltiden där 
den äldsta är Dresdens. Lübeck omnämns redan 1648. På de tyska julmarknaderna sp-
elas det stämningsfull julmusik och säljs allehanda varor med jultema. Det doftar av 
brända mandlar, glühwein, punsch, julöl, bratwurst och lebkuchenherzen samt christ-
stollen som ska finnas på en tysk traditionell julmarknad. Vi besöker julmarknaderna i 
hansastäderna Lübeck och Bremen. En frivillig utfärd erbjuds till Rostock och svenskst-
aden Wismar. Vi bor på samma hotell, bekvämt och centralt i Lûbeck och gör dagsturer.

Julmarknader i tyskland
-  Lübeck, Bremen, Wismar, Rostock och Lüneburg

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Hamburg t/r 
• Busstransfer flygplats-hotell 
• Del i dubbelrum med frukost 
• En lunch, en trerätters middag 
• Utfärd till Bremen med ölprovning
• Guidad stadspromenad i Lübeck 

4 dagar  25/11  8 950 kr

Stora Irlandsresan
-  två länder, två huvudstäder , norra Irlands vackra Antrim kusten & Kerry

Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga männi-
skor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva två län-
der på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast. Dublin, republiken 
Eires huvudstad är en livlig och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv. Belfast, 
en nyuppväckt stad med dramatisk historia. Vi besöker Galway, en studentstad med 
ett rikt musiliv, Kerry med sina vackra omgivningar och Tipperary. Vår reseledare Jöran 
Nielsen är en erfaren Irlandsguide som levandegör Irlands historia och kultur.

8 dagar  13/7 14 950 kr

Holland
- med Amsterdam och Blomstertåget 2020

Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten med växter i överflöd – tulpaner, 
hyacinter och andra vårväxter. Vi ser den årliga blomsterparaden som går från Noord-
wijk till Haarlem, där miljontals blommor pryder de olika ekipagen. Den vackra parken 
Keukenhof bjuder in till blomsterfest. Vi bor i Haarlem, kallat ”lilla Amsterdam”, för sina 
kanaler, konstskatter, sitt trevliga gamla centrum och sina shoppingmöjligheter. Från 
Haarlem gör vi utflykter till Blomstertåget, blomsterparken Keukenhof, Amsterdam, os-
tmarknaden i Alkmar med sin medeltida gamla stad och fina shoppingmöjligheter. En 
upplevelserik och trevlig resa. 

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Amsterdam t/r 
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 2 middagar
• Stadspromenad i Haarlem & Amsterdam
• Kanalkryssning i Amsterdam 
• Blomsterparaden 
• Besök Keukenhof & Muiderslot
• Utfärd Delft 
• Utfärd till Alkmaar & Volendam 

5 dagar  23/4 13 950 kr
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen 
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost
  Höglandet 3 nätter, Edinburgh 2 nätter
• 4 middagar
• Vallhundsuppvisning
• Whiskydestilleri och provsmakning
• Båttur Loch Ness
• Övriga besök enligt program

6 dagar   18/8 16 450 kr

Rundresa Skottland
- med Skye , Loch Ness, höglandet och Edinburgh Tattoo

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

8 dagar  11/8   18 950 kr

Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser Skye med sin hän-
förande natur, ökända Loch Ness, ett whiskydestilleri, huvudstaden Edinburgh och 
mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning blir 
det ett besök på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektakulära 
föreställningar. Detta är en rundresa med boende i Glasgow, Fort William, höglandet 
och Edinburgh, en resa där du verkligen får se mycket av Skottland. Speciella Skye, som 
Vikingarna kallade Sky-öa, mystiska Loch Ness, vackra Loch Lomond samt Inverness. 
Vi bor 2 nätter i höglandet med besök på pampigt slott och whiskydestilleri och en 
vallhundsuppvisning. I Edinburgh ser vi den medeltida ”Old Town”, 1800-talets Geor-
gianska ”New Town” samt Leith. Du kan följa med på en trevlig Skotsk Afton med musik, 
sång och middag och så rundar vi av med pampiga Tattoo på slottet.

Bodensjön & mainau
-  med tågresa ombord kända Bernina Expressen

En resa genom fyra centraleuropeiska länder; Tyskland, Österrike, Schweiz och Italien. 
Tillsammans med Jöran Nielsen reser vi runt den vackra Bodensjön och får uppleva den 
prunkande blomsterparken Mainau. Vi får njuta av en trevlig båttur på Bodensjön, upp-
leva den historiska staden Lindau och vi gör ett intressant besök på Zeppelinmuséet i 
Friedrichhafen. Vi kommer naturen närmare när vi när vi gör en tur upp i bergen runt 
Bregenz. Jöran berättar  mer om traktens historia och invånare samt tar oss med på 
kulinariska besök som ost- och vinprovning. Vi reser med den kända Bernina Expressen, 
njuter av fantastiska vyer när vi åker över Berninapasset, 2 253 meter över havet. Ge-
nom panoramafönstren ser vi ut över de underbara naturscenerierna; bergspass, vilda 
vattenfall, vidsträckta glaciärer och många små söta byar passerar vårt tågfönster. 

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Zürich t/r
• Transfer flygplats-hotell t&r
• Del i dubbelrum med frukost  
• 5 middagar 
• En ostprovning  & en vinprovning
• Båttur på Bodensjön
• Entré Blomsterpark & Zeppelinmuseum
• Tågresa Bernina Expressen
• Österrikisk kväll med underhållning
• Besök Bregenz, Lindau & Fredrichhafen

6 dagar   5/6 15 950 kr

Skottlands Högland
- med Edinburgh Tattoo & Loch Ness 

Skottland är i högsta grad aktuellt genom filmen om Maria Stuart. På denna resa får 
du se höglandet samt trakterna runt Aviemore  och Edinburgh med Tattoo. Vi bor tre 
nätter i höglandet på lantliga Duke of Gordon hotell och tre nätter centralt i Edinburgh. 
Våra utfärder när vi bor i höglandet tar oss över hedar och berg till berömda Loch Ness. 
Vi följer Caledonian Canal genom The Great Glen och beskådar det vackra landskapet. 
Under dagen gör vi en trevlig båttur på Loch Ness. För den hugade kan det bli möjlig-
het till ett dopp i den mytomspunna sjön. En annan dag besöker vi en fårherde som 
skickligt vallar sina får med hjälp av sina bordercollies. Vi besöker också ett av traktens 
ståtliga slott samt ett whiskydestilleri där vi får provsmaka denna ädla dryck. Vi avslutar 
i Edinburgh med trevliga rundturer och höjdpunkten, det världsberömda - Military Tat-
too, en av världens mest spektakulära föreställningar. Man kan även välja att följa med 
på en Skotsk Afton med dans och traditionell mat.
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KRaKOw & nORGES fJORdaR mEd EInaR
- Unik julmarknad på Europas största torg eller naturupplevelser i Norge

Einar Szpiro
Einar har alltid fascinerats av historia och samhälle, tycker om att arbeta med människor och har en positiv 
natur. Kunskap och entusiasm är hans ledord. Einar har studerat vid Stockholms Universitet och arbetat som 
reseledare sedan 1996. Våra resor med Einar har varit  mycket uppskattade av flera resenärer.

norges fjordar
- med båttur på Geirangerfjorden , Lillehammer, Ålesund & Trollstigen

I pRIset IngåR
• Reseledare Einar Szpiro
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch  
• 2 middagar 
• Båttur Geiranger-Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• Rundtur Ålesund
• Övriga besök enligt program

4 dagar  9/6                      6  950 kr

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

Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betraktad som 
Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sa-
gobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om drakar. 
Följ med till Polen inför julen, passa på att fynda julklappar. Julmarknaden på Europas 
största torg är en upplevelse i sig och den årliga utställningen med julkrubbor är unik 
för staden. Vi möter både den judiska och den polska kulturen när vi besöker en judisk 
restaurang för middag och när vi äter polsk mat, båda kvällarna bjuder på traditionell 
musik från respektive kultur. Vår kunniga reseledare Einar berättar och visar oss en av 
sina favoritstäder. 

Krakow med Julmarknad
- Polens vackraste stad

I pRIset IngåR
• Reseledare Einar Szpiro
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• Middag på lokal restaurang 
• Polsk afton med trerättersmiddag
• Judisk trerättersmiddag med musik
• Rundtur till fots i Krakow med Mariakyrkan
• Guidad rundtur i judiska kvarteren

5 dagar  8/12                     6 450 kr
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KRaKOw & nORGES fJORdaR mEd EInaR
- Unik julmarknad på Europas största torg eller naturupplevelser i Norge

Under våra dagar i Värmland bor vi på Hotell Selma SPA i Sunne, en av Sveriges finaste 
SPA-anläggningar. Här får vi möjlighet till både aktivitet och återhämtning. Ihop med 
julens fina traditioner såsom midnattsmässa och julotta umgås vi , har det mysigt och 
trevligt. Uppesittarkväll och jultomten är också givna inslag. Den goda maten ska vi 
självklart kunna njuta av med gott samvete. Under resan får vi också möta uppfinnare, 
författare och poeter. De värmlänningar som starkt påverkat oss och vår historia. Vi 
besöker Nobelmuseet som i år fyller 40 år och får vi en dramatiserad rundvandring i 
Björkborns Herrgård, Alfred Nobels sista svenska hem. På hemvägen besöker vi Selma 
Lagerlöfs Mårbacka. Följ med på en avkopplande julresa.

En njutningsfull jul
- på Selma Spa i Sunne och ett möte med Värmland

I pRIset IngåR
• Julvärd och reseledare
• Bussresa
• Del i dubbelrum Selma SPA
  med  fri tillgång spa, träning & relax
• Helpension från middag dag 1 till       
   brunch dag 4
• Guidad visning Mårbacka och Alfred   
   Nobels Björkborn
• Traditionellt julfirande

4 dagar  23/12                  7 950 kr

Katarina Åström från Rese-
skaparna följer med på resan 
och ser till att ni alla får den 
där riktigt ”goa” julkänslan.
Micke Ineman från Viatour är 
vår chaufför och  hoppas att 
han varit tillräckligt snäll så 
att tomten kommer.

Kom med och ring in 2020 med oss i Berlin, en av Europas mest kända och besökta 
metropoler tack vare sin kulturella och historiska status. Staden med en skön puls och 
ett rikt kulturliv. Vi firar nyårsafton med en galamiddag på Park Inns restaurang Hum-
boldt och njuter av de vackra fyrverkerierna. Middagen avslutas med dans och levande 
musik samt mousserande vid midnatt. Under våra två stadsrundturer upplever vi både 
östra och västra Berlin, ser det som är kvar av muren samt Berlins historiska centrum.
Vår lokala guide Annika Bless visar sin stad med stor kunskap. Sista dagen besöker vi 
Potsdam, berömd för sina slott och parker. Vi kommer erbjuda en trevlig nyårskonsert 
som tillval.

nyår i metropolen Berlin
- med galamiddag på Humboldt 

Annika Bless
är auktoriserad lokalguide och född i Ber-
lin, i det som var gamla Väst-Belin och 
har bott i här hela mitt liv. Hon har job-
bat som guide på heltid sedan 1987 och 
därmed upplevt hela historien - både med 
och utan mur. Hon lärde sig svenska som 
sommarbarn i Sverige på 70-talet .

I pRIset IngåR
• Svensktalande lokalguide Annika Bless
• Flyg Arlanda-Berlin t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher 
• Nyårsmiddag med dryck & underhållning 
• Två stadsrundturer 
• Utfärd Potsdam

4 dagar  30/12              10 950 kr

nyåR I BERLIn
- med Annika Bless & Eva Jaehnert

JUL på SELma Spa
- med Katarina & Micke
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda- Palermo via München  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong
• 21 frukostar & 21 middagar
• Guidad stadsrundtur Cefalú
• Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
• Utfärd Castelbuono & vinprovning
• Aktiviteter ordnas under resan 

SIcILIEn mEd JOHan
- unik rundresa på östra Sicilien eller Long Stay i Cefalu med Palermo & Castelbuono

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Catania t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher inkl 1 glas vin & vatten 
• 5 middagar inkl 1 glas vin & vatten 
• Vinprovning
• Utfärd till Taormina & Castelmola
• Utfärd till Savoca
• Utfärd till Etna och vingård
• Rundtur Syrakusa & Catania
• Utfärd till lokal gård & besök till Neapolis

Johan Berg 
Vår reseledare Johan har bott i Italien i 17 år men är nu tillbaka i Sverige. Han har kvar sina goda relationer med 
de människor vi besöker på ”Solens Mat” resan och detta är lite av en ”hemma hos” resa med många intressanta 
personligheter. Genom kärleken till Italien visar han även Sicilien, Sardinien och Korsika. Johan har vänner på Korsika 
och besökt ön många gånger.  Hans historier om italienarna, deras vanor och kärlek till mat samt landets unga historia 
med många erövrare, röriga politik och maffia med mera, är uppskattade.

långtidssemester på Sicilien 
- Långtidssemester vid havet i mysiga Cefalù

Sicilien, medelhavets största ö, är perfekt för en långtidsemester till vintern. Inte bara 
ligger ön bra till klimatmässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar 
för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande. Det var till Cefalù som några av 
de första charterresorna gick till Italien. Med basen i Cefalù finns det mycket att se och 
utforska. Sicilien är nog också den mest mytomspunna av medelhavets öar. En bland-
ning av olika kulturer där man plockat russinen ur kakan och behållit det som gagnat 
och gjort sig av med det som inte. Våra utfärder tar oss till vingården Castelbuono samt 
Palermo. Cefalú är en charmig medeltida stad med en fin strandpromenad, mysiga 
gränder, småbutiker, caféer och allt från mysiga trattorior till flotta restauranger. Er värd 
och vår representant på plats, Johan Berg ser framemot att få ta hand om er, visa och 
tipsa er om sina smultronställen. Han gillar särskilt tanken på att ha hela tre veckor till 
att umgås, samtala och göra upptäckter tillsammans. 

8 dagar    8/4 15 450 kr                                         

22 dagar 19 450 kr
 14/3  & 9 /11

påsk på Sicilien
- med påskprocession och ”U Scontru” i Ferla

Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och magnifika 
trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av gamla Grekland, Romarriket och den by-
santiska 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 invid havet i Mazzarobukten 
nära Taormina 4 nätter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. Påsken är väldigt 
speciell här och vi kommer känna av den atmosfär som präglar ön under hela påskhel-
gen. Vi får också uppleva den spektakulära långfredagsprocessionen i Taormina samt 
Påskdagens firande ”U Scontru” i den lilla byn Ferla. Johan berättar om öns påsktraditio-
ner och den märkliga processionen i Ferla, där man tävlar om hur fort och bra man kan 
bära Jesus statyn och Madonnan, allt avslutas med ett fyrverkeri av konfetti.

Sicilien
- östra Sicilien med Taormina & Syrakusa

8 dagar    21/10 14 950 kr                                         

Vi bor in vid havet i Mazzarobukten nära Taormina 4 nätter och Syrakusa 3 nätter och 
gör trevliga utfärder. På denna resa erbjuds även en frivillig utfärd till Ragusa.

Denna resa är identisk med resan ovan 
förutom påskfirandet och påsklunchen.
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En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och stor-
slagen natur. Johan, välkomnar oss som sina personliga gäster och tillsammans gör vi 
dagsutflykter till olika småbyar på landsbygden. Där provsmakar vi lokalproducerade 
specialiteter såsom ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en liten exklusiv grupp och 
precis som i TV-serien Solens Mat får vi komma nära inpå och till och med in i köken. Vi 
bor i den lilla kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat på många av de trevligas-
te och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del kultur, såväl 
vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrusker, romare, påvar och 
Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.
Kocken Nazareno bjuder in oss i sitt kök och visar hur man lagar en trerättersmiddag 
som vi sedan avnjuter med ett gott vin. Hos glassmakaren Nunzio tar vi del av några 
av hemligheterna bakom den fantastiska italienska glassen. På Vincenzos ostronställe 
får vi tillfälle att prova ostron och äta en härlig lunch vid havet. Emanuele Coppola, den 
stolte ägaren till delikatessaffären ”La Bottega di via Sarti”  tar oss med på en Ost- och 
Vinresa genom Italien under en lättare måltid. Vi besöker den anrika och pittoreska 
bergsbyn Cori med dess kända Akropolistempel och Maurizio Ricci som visar oss hur 
han kokar sin lufttorkade skinka i vin och demonstrerar hur man gör ricotta. 

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

SIcILIEn mEd JOHan
- unik rundresa på östra Sicilien eller Long Stay i Cefalu med Palermo & Castelbuono

8 dagar 15 950 kr
 2/6, 8/9 

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med italiensk frukost 
• 5 luncher & 5 middagar inkl vin & vatten
• 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- , ostron- och vinprovning
• Ett lektionstillfälle i italienska

Nyhet

Dramatiska Korsika och gästvänliga Sardinien. En oslagbar kombination av Korsikas 
pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvän-
lighet. Tillsammans med Johans vänner och bekanta på Korsika och Sardinien har vi 
plockat russinen ur kakan samt ser saker lite utanför turiststråken. Vi börjar i Bastia på 
norra Korsika, reser, äter och upplever oss ner till Sydspetsen via behagliga Calvi, ber-
gens stad Corte, Napoleons stad Ajaccio till mytiska Bonifacio. Efter en kort färjetur är 
vi i Italien och norra Sardinien. Vi bor 3 nätter i Alghero och gör trevliga utfärder och 
vingårdsbesök. En dag reser vi längs den vackra kustvägen till Bosa och äter lunch i ber-
gen. Vår sista dag skall vi få uppleva öns fascinerande inland, Sardernas berg och byar. 
Ingenstans på ön finns så många lokala fester, danser och traditionella dräkter. Fårsköt-
sel är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god lunch med herdar och besöker byn Orgo-
solo, känd för sina muraler och byn Mamoiada där männen klär ut sig till ”Mamutho-
nes” . Sardinien, framförallt Barbagia, är fyllt av traditioner, mystik och vidskeplighet. En 
resa i behagligt tempo där vi får uppleva två länder och två kulturer, som dessutom har 
en hel del gemensamt. För hur än makthavarna har ritat kartan under årtionden så är 
människorna öbor, fiskare och nära grannar. Vi får smakprov på såväl mat, dryck som 
gammal och ny kultur. Vi flyger till Bastia på Korsika och hem från Olbia på Sardinien.

Korsika & Sardinien - nyhet
- rundresa där vi möter Johans vänner och upplever öarnas speciella kultur

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia; Olbia–Arlanda
• Färjetur Bonifacio–St Teresa
• Rundresa på Korsika & Sardinien
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher inkl 1 glas vin & vatten
• Smörgåslunch inkl vatten dag 5  
• 5 middagar inkl 1 glas vin & vatten  
• Vinprovning
• Besök i Orgosola & Momoida
• Besök på Bosa Slott
• Rundturer i Ajaccio, Calvi, Bonifacio, 
  Alghero & Bosa

8 dagar 15 250 kr
 23/5  , 10 /10

Nyhet

SOLEnS mat, KORSIKa & SaRdInIEn mEd JOHan
- Årets nyhet Korsika & Sardinien eller Terracina med mat & vin
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Anna Rudh Meo
Anna är auktoriserad lokalguide och har bott 
många år på ön Ischia med sin italienska 
man och barn. Hon har en gedigen kunskap 
om Italien, särskilt hennes hemregion 
Kampanien. Anna, är också en erfaren 
vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia 
på ett personligt och omtyckt sätt.  

Birgitta”Ghitta” Olovsdotter
Under ett antal år bodde jag och min familj 
i en bergsby och jag återvänder flera gånger 
om året till min by Gavorrano. På mina resor 
tar jag med dig till mina vänners vingårdar 
och restauranger.

må Bra Resa till Italien 
- Ischia med termalbad & vandringar

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 om-
tyckt sätt. Dagarna fylls med strövtåg längs havet eller mot vulkanens topp, bad i varma 
källor, besök hos vinmakare och rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är 
en ljuvligt grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes 
härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel. På denna resa är det vandringar på ca 5 km 
med höjdskillnad på ca 300 - 400 m, man bör ha en bra grundkondition.

I pRIset IngåR:
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher & 7 middagar, 
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Utfärd till Ischia Ponte med kastellet 
• Örundtur
• 3 vandringar; Zaro, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer

8 dagar 27/4, 22/9  13 450 kr

tOScana mEd GHItta
- mat & vinresa med konst & kultur

IScHIa mEd anna
- Vandringar, termalbad & italiensk mat

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

”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 känna Siena med dess tusenåriga historia. En kväll avnjuter vi en toskansk avsmak-
ningsmeny på Trattoria da Ghigo. Min vän Ghigo och hans familj är en nära vän sedan 
mer än 25 år tillbaka”. Vi besöker Toscanas välkända vindistrikt Bolgheri med vingården 
Eucaliptus. En resa med fokus på mat & vin samt lokal kultur och konst.

I pRIset IngåR:
• Reseledare Ghitta Olovsdotter
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher varav 2 lättare antipasto tallrik
• 7 middagar
• 2 vinprovningar med tilltugg
• Utfärd Siena, ostgård & Niki  De Saint  
  Phalles, marknad  
• Utfärd Vingård Monte Solaio
• Utfärd vingård Eucaliptus

8 dagar  28/4  13 950 kr
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I pRIset IngåR:
• Reseledare & vandringsguide Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 luncher
• 5 middagar 
• 2 vinprovningar
• 4 lättare vandringar med guide
  (6-8 km med höjdskillnad på 150 m)
• Guidade rundturer i byar och städer
• Saluhallsbesök i Salamanca
• Besök Sorollamuséet/Art Deco muséet
• Vandringsbeskrivningar & kartor

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

Ligger det egentligen någon sanning i begreppet “Världens bästa skinka” och lever 
verkligen tjurarna fritt på inlandets Dehesa? Detta tar vi reda på under vår resa tillsam-
mans med Hans, vår svenska vandringsledare och vinkännare, som är bosatt i norra 
Spanien. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika mat - 
och vinupplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässansmuseum, beundrar 
romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid. Vi 
gör vackra vandringar mellan 5-8 km utan stigning. Under promenaderna stannar vi till 
för besök till vinbodegor och en bit lokal Ibericoskinka eller ost. Kultur, gastronomi och 
aktiv semester i en oslagbar blandning. Välkommen till Spaniens själ!

Hans Eguinoa
Hans är uppväxt i Sollentuna med spansk pappa och svensk mamma. Hans är bofast i Spanien sedan 1994 och till-
sammans med honom får ni uppleva Spanien ur en annan vinkel, med ett annat perspektiv och komma spanjorerna 
inpå livet.  Hans är sommelier och mycket mat & vinkunnig samt vandringsledare.

8 dagar  15/5, 9/10   15 950 kr

nORRa SpanIEn mEd HanS
- Innehållsrika resor med god mat, strövtåg och kultur och nyheten Världsarvsresan

8dagar  2/5, 23/10         17 950 

Upplev essensen av Spaniens kulturarv med romarnas ingenjörskonst, medeltida rid-
dares borgbyggen, spanska kungars storhetsvansinne, den enkla men stora i pilgrims-
leden till Santiago eller lär dig mer om världens kanske viktigaste arkeologiska utgräv-
ning. Denna resa garanterar en maximal kulturupplevelse i kombination med mat och 
vin. Vi besöker flera bodegor och avnjuter viner med traditionell mat eller moderna 
vanguardistiska rätter. Maten, vinet och kulturen ger oss en perfekt kombination av 
en njutnings- & lärorik resa. Vi specialstuderar  en del platser med lokalguider och vår 
svenska ciceron Hans Eguinoa är med på hela färden. Fingertoppskänsla, intressanta 
vinklar & paralleller plus goda skratt utlovas!  Vi bor i stadshotell,  parador och mysiga 
byhotell under denna  resa i Spaniens historia & matkultur.

Spaniens Världsarv - nyhet
- Åtta världsarv och en resa i Spaniens mat & vinkultur

I pRIset IngåR:
• Reseledare/Ciceron Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
• 5 luncher & 4 middagar 
• 5 vinprovningar med flertal D.O viner
• Guidade rundturer i byar och städer
• Lokalguider
• Besök till  8 världsarv: Slottet El Escorial, 
  Ringmuren i Avilá, Salamanca, Segovia
  Burgos, Pilgrimsleden, Atapuerca utgräv
  ningarna & Alcalá de Henares
• Guidad rundtur av Madrid

Nyhet

tOScana mEd GHItta
- mat & vinresa med konst & kultur
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andaLUSIEn mEd mOnIca mOZO
- njut av varmt klimat under en solsemester eller riktig kulturresa till Andalusiens skatter

andalusien
 – med Malaga, Alhambra, Mijas Pueblo & Andalusiskt äventyr

I pRIset IngåR
• Reseledare Monica Mozo
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Del i dubbelrum 5 nätter m  frukost
• 2 luncher 
• 5 middagar, varav 2 på restaurang
• Utfärd till Mijas Pueblo med vinprovning
• Utfärd till Alhambra i Granada med lunch
• Utfärd till Alfarnatejo med lunch

6 dagar 17/4   10 450 kr

Monica Mozo
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt. Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften span-
jorska. “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 värl-
den men slutligen bestämt mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!

Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter längs 
havet. Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs 
med Solkusten. Vi gör en utfärd till den mysiga byn Mijas Pueblo, äter lunch hemma 
hos byborna i byn Alfarnatejo, varifrån vi får en vacker utsikt över bergsmassiven i söder. I en 
olivoljefabrik får vi provsmaka olivolja med det hemgjorda brödet ”Pan Cateto”. Vi besöker 
en av kontinentens största attraktioner 1100-talets Alhambra, där vi ser den vackra 
trädgården Generalife, de moriska härskarnas forna sommarpalats, med sina strama 
cypressalléer, välskötta blomstersängar och springbrunnar. Vår omtyckta Monica, visar 
oss sitt Andalusien.

andalusiens Skatter - nyhet
- med Malaga, Ronda, Granada, Cordoba, Sevilla & Sierra de Aracena 

Följ med på en unik resa till södra Spanien med en oslagbar kombination av stad, lands-
bygd och hav. Vi får uppleva Malaga, Ronda, Granada med Alhambra som sägs vara ett 
av de vackraste moriska monumenten i Europa och den mest välbesökta sevärdheten 
i Andalusien. Ronda med sin pampiga tjurfäktningsarena, Andalusiens största stad Se-
villa och Cordoba med den nu kristna katedralen, La Mezquita, som med sin bländande 
blandning av kristen och muslimsk arkitektur är ett av de mest imponerande religiösa 
monumenten i Spanien. Den okända region Sierra de Aracena i Picos de Aroche i Huel-
va med kunniga lokalguider och vår egen Monica Mozo som bor i Andalusien. Vi får 
lära oss mer om Andalusiens historia och det muslimska arvet i Spanien. Monica tar er 
till vingårdar, restauranger och ett besök på en fabrik där vi lär oss om produktionen 
av den mest berömda iberiska skinkan i Spanien. Ni möter Sara som är auktoriserad lo-
kalguide i Sevilla som känner sitt land väl och har handplockat endast det bästa åt oss.

Nyhet

I pRIset IngåR
• Reseledare Monica Mozo
• Flygresa Arlanda - Malaga, Sevilla- Arlanda
• Del i dubbelrum med frukost
   Malaga 3 nt, Sevilla 4 nt
• 2 luncher
• 4 middagar med vin.
• Stadsrundtur i Malaga med besök Picassomuseet
• Utfärd till Alhambra i Granada med besök till     
  Granadas Katedral och kapellet 
• Utfärd till Ronda med besök till vingård &   
  vinprovning
• Utfärd i Sevilla med besök till Katedralen och  
  Reales Alcazares
• Utfärd till Naturreservat Sierra de Aracena   
  med besök till fabriken där Jabugo Pata 
  Negra produceras. Smakprov.
• Besök till Las Maravillas Grottor 
• Utfärd till Cordoba & besök till olivolje fabrik 

8 dagar 2/5 , 15 /10    17 950 kr
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andaLUSIEn mEd mOnIca mOZO
- njut av varmt klimat under en solsemester eller riktig kulturresa till Andalusiens skatter

I pRIset IngåR:
• Reseledare Teddy Lundberg
• Flyg Arlanda-Teneriffa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum/studio med frukost
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Santa Cruz
• Promenad till Botaniska trädgården
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Välkomst & avslutningsmiddag 
  med dryck

För jul- och nyårsresa ingår 2 festliga 
middagar på Juldagen och Nyårsafton. 
Pris avresa 19/12: 19 450 kr

TILLÄGG: 
Paket 12 middagar inkl dryck: 1 050 kr

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

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

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

tEnERIffa mEd tEddy
- upplev öns natur och kultur under en långtidssemester eller en rundresa  

Teddy Lundberg
Er värd Teddy Lundberg har tidvis bott på Teneriffa och visar oss sin ö med stor kunskap och engagemang. Teddy är 
sångare, klassiskt skolad tenor, skådespelare och regissör.  Tillsammans med hans goda vännina och lokalguide Soa-
raya får ni se och lära er det mesta om ön.

22 dagar                      fr.  17 450 kr 
21/11, 19/12 2019,  26/1 2020

Syd - och nordteneriffa - nyhet
- rundresa med boende både på södra och norra ön och utfärder

Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz under 4 nätter mitt i den natursköna, 
grönskande Orotavadalen.  Teddy Lundberg, vår reseledare, tar oss med på dagsutflyk-
ter i buss till Teide och La Laguna samt och La Orotava samt besök till en vinproducent.  
En av kvällarna i Puerto kommer vi besöka en lokal bodega - som serverar en bondsk 
måltid i rustik miljö. En upplevelse där vi får stifta bekantskap med det lokala kökets 
hemlagade läckerheter. Vi reser sedan runt den västra sidan av Teneriffa och besöker 
den gamla huvudstaden Garachico, vackra Masca och Los Gigantes på vår väg till Los 
Cristianos på södra Teneriffa, där vi bor 3 nätter. Härifrån gör vi en utfärd till Candelaria 
& Guimar och det finns möjlighet att välja till en frivillig utfärd till grannön Gomera. 

8 dagar  5/3    13 950 kr

I pRIset IngåR:
• Reseledare Teddy Lundberg
• Flyg Arlanda-Teneriffa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 5 middagar
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Garachico, Los Gigantes
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Utfärd Guimar & Candelaria

Nyhet

Long Stay på teneriffa
- med många trevliga utfärder och avkoppling

15



I pRIset IngåR
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn 
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 4 nätter, Malta 3 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo med Ggantija templet
• Guidad rundtur i Valletta med St Johns
• Södra Malta med Marsaxlokk
• 5 vandringar på 4 – 6 km

malta & Gozo
- upplev Malta med vår maltaspecialist Fredrik

fredrik hammenborn
Fredrik är auktoriserad lokalguide på Malta och 
bor där sedan år 2000 med sin maltesiska fru och 
2 barn. Fredriks humor och omtänksamma per-
sonlighet är alltid mycket uppskattad av alla våra 
resenärer. Fredrik har arbetat som reseledare un-
der många och har lång erfarenhet. “Ofta får jag 
höra: “….att det fanns så mycket historia på en 
sådan liten ö!“.”

maLta OcH GOZO mEd fREdRIK OcH ERIK
- historiska Malta & Gozo eller Strövtåg på Gozo & Malta 

I pRIset IngåR
• Reseledare 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
• Utfärd Golden Bay 
• Utfärd Valletta
• Utfärd Birgu

Upplev Malta med ReseSkaparna. Vi är maltaspecialister och kan vårt Malta, tillsammans 
med Fredrik på plats blir det en oförglömlig resa. De maltesiska öarna är Medelhavets 
bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renäs-
sanskatedraler och barockpalats. Maltas lillasyster Gozo, är en liten orörd pärla. Här råder 
ett lantligt lugnt tempo, under våra dagar på Gozo besöker vi Rabat, Ggantija, förhisto-
riska tempel och intressanta små kyrkor.  På Gozo bor vi invid havet i lilla idylliska Xlendi. 
Under våra dagar på Malta  tar Fredrik oss runt till små städer som Birgu, där riddarna 
först slog sig ner. Valletta, Maltas huvudstad, byggt av Johanniterriddarna på 1500-ta-
let, är ett mäktigt besök med sin ringmur och vackra härbärgen.  Tillsammans med vår 
kunniga reseledare och guide Fredrik Hammenborn kommer vi närmare den maltesiska 
kulturen och får en unik inblick i öns mycket speciella historia. 

8 dagar                    14 450 kr
                                          7/5, 15/10

Strövtåg på Gozo & malta - nyhet
- naturen, kulturen, vandringar och det lokala livet med Erik & Fredrik

Upplev det genuina maltesiska öarna under en vecka med härliga lätta vandringar. Vi får 
uppleva natur, byar och kultur samt möta Gozitaner och Malteser. Vår reseledare Erik Sun-
nerstam tar er med på trevliga strövtåg på Gozo och Malta och vår lokala auktoriserade 
guide Fredrik Hammenborn som bor på Malta, introducerar er till landets historia och 
kultur på ett mycket uppskattat sätt. Vi börjar vår resa på Gozo, där vi bor i lilla idylliska 
Xlendi Bay invid havet. Avkopplande dagar med vandringar längs havet, över kullar och 
genom byar där vi stannar och tar del av det lokala livet. Vi tar en kaffe och en pastizzi på 
den lokala baren som ofta är byns ”banda”, blåsorkesters lokal. Våra dagar på Malta, bor vi 
i huvudstaden Valletta, Johanniterriddarnas stad, som fått nytt liv och trevlig atmosfär på 
kvällarna. En resa för er som verkligen vill uppleva det lokala livet och naturen. På denna 
resa är det lätta vandringar på ca 4 - 6 km och höjdskillnad på 300 - 400 m, man bör ha  bra 
grundkondition.

8 dagar                   14 450 kr
                                          23/4, 26/10

Nyhet

Erik Sunnerstam
Flöjtist med solistdiplom från 
musikhögskolan i Stockholm som har 
jobbat 25 år i Folkoperans orkester 
och turnerat världen över. Nu har Erik 
utökat sin reportoar med att visa Mal-
ta för grupper, han vandrar gärna och 
visar er öarnas stigar.
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 Josif Paparisto
Är  född och uppvuxen i Tirana, Albaniens huvudstad. Bodde i Sverige under tidigt 90-tal innan han flyttade tillbaka till 
sitt hemland för att medverka i landets uppbyggnad. Josif är svensktalande och just nu uppfyller han sin livsdröm att 
visa Albanien för svenska resenärer. Josif berättar om landet, sin egen familjehistoria och hur det var under den kom-
munistiska tiden och om ett land som nu utvecklas med en rasande fart.

UppLEV aLBanIEn mEd JOSIf
- outforskade Albanien, välj en kulturresa eller en bergsvandring i de Fördömda bergen

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta 
sin historia. Josif, vår värd, som vuxit upp under kommuniståren, visar oss det bästa av 
hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer på 
skam. De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de bril-
jerar i och gjort till sina egna. En dag besöker vi t ex en toppmodern ekologiskt driven 
gård som bjuder oss på en lunch som både vad gäller smaker och fantasifulla presen-
tationer platsar på modern gourmetkrog. Både naturen och historien får oss att häpna. 
Vi reser från majestätiska berg till ett smaragdgrönt hav. Under tiden berättar Josif sin 
familj och landets historia, som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs 
starkt av. Det är nu man ska besöka Albanien innan landet förlorar en del av sin särart 
och rättar in sig i ledet av europeisk musik, mat och mode. Denna resa är framtagen av 
Josif för att visa det bästa av landet. Vi reser söderut från Tirana mot Durres, längs kus-
ten till Vlore, kontrasten mellan havet och de vackra bergen är spektakulär. Drygt 3000 
år gamla staden Butrint och världsarvsstäderna Gjirokaster och Berat fascinerar med 
sina vackra gränder och historia. Tirana är något mycket speciellt, en blandning av olika 
religioner och tidsepoker. Välkomna på en unik och innehållsrik resa.

albanien 
- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

I pRIset IngåR
• Reseledare Josif Paparisto
• Flyg Arlanda/Kastrup-Tirana via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost
  Vlore 1 nt Gjirokaster 2 nt, Tirana 3 nt
• 5 luncher inkl vin & vatten 
• 3 middagar inkl vin & vatten 
• Rundresa 7 dagar med buss
• Guidade rundturer i Gjirokaster, Berat,  
  Tirana, Shkoder & Durres
• Besök till Butrint
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2

7 dagar                    11 950 kr
                                          31/3, 9/9

I pRIset IngåR
• Reseledare Josif Paparisto
• Flyg Arlanda/Kastrup-Tirana via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
 Shkoder 1 nt,  Valbona 3 nt, Theth 2 nt, Tirana  1nt
• Engelsktalande vandringsguide
• 6 lunchpaket 
• 7 middagar inkl vin & vatten 
• Båttur
• Lunch på Etnogård
• Guidad rundtur i Tirana och Shkoder
• Transporter till och från vandringar
• 6 vandringar 

norra albanien
- En vandringsresa med spektakulära vyer och orörd natur

Nyhet

maLta OcH GOZO mEd fREdRIK OcH ERIK
- historiska Malta & Gozo eller Strövtåg på Gozo & Malta 

En riktig bergsvandring i de Fördömda bergen i norra Albanien med spektakulära vyer 
och små glömda byar. Vi bor på små hotell och får ett verkligt möte med den alban-
ska kulturen. Josif vår värd, visar oss de bortglömda dalarna. Både naturen och histo-
rien får oss att häpna. Vi upplever majestätiska berg och smaragdgröna sjöar. Under ti-
den berättar Josif om sin familj och landets historia. Vi reser till Shkoder och börjar vårt 
äventyr i bergen med en vacker båtresa genom en fjord mot Valbona dalen. Vi vandrar 
den sista biten in till dalen. Nu väntar ett par dagar med vandringar i området runt  Val-
bona innan vi vandrar över passet till Teth, en bortglömd dal. Här betar får och hästar 
runt den lilla kyrkan. Vi bor på ett mysigt gästhus mitt i dalen och vaknar upp med vack-
ra vyer. En vandring tar oss till vattenfall och kalla källor, kanske ett dopp för den som  
vågar? Resan avslutas i Tirana och vi besöker en etnogård för en god lunch. Du bär bara 
din dagsryggsäck, ditt bagage transporteras direkt till boendet. Denna resa är en vand-
ringsresa för dig som är van att vandra, med vandringar på 7-11 km och höjdskillnader på 
250 - 800 m.

8 dagar  23/6  13 950 kr
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fORna JUGOSLaVIEn mEd ZLatKO
- nya succéresan Montenegro & Albanien och en nygammal favorit i ny tappning 

I pRIset IngåR
• Svensk reseledare Zlatko Papac
• Flygresa Stockholm–Sarajevo och 
  Split-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost
   Sarajevo 1 nt, Trebinje 2 nt, Mostar 1 nt, Podgora 4 nt
• 4 luncher 
• 7 middagar 
• Stadsrundtur Sarajevo
• Utfärd nationalparken Sutjeska
• Stadrundtur Dubrovnik
• Stadsrundtur Mostar
• Utfärd till Zadvarje med grappaprovning

9 dgr   24/4 & 25/9     13 950 kr  

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare Zlatko & Josif
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost
  Herceg Novi 6 nt, Tirana 1 nt
• 6 luncher varav en på etnogård inkl. vin
• 6 middagar 
• Vingårdsbesök med vinprovning
• Båtutfärd Boka Kotorska
• Rundturer i Cetinje, Kotor, Tirana, Krujë &
  Shkodër

8 dgr   12/5 & 15/9      14 950 kr  

Zlatko Papac
Född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-Hercegovina men kom till Sverige under Balkankriget. Bodde här i många 
år och pratar flytande svenska. Tillbaka i hemlandet och verksam inom turism. Driver eget företag och jobbar 
som reseledare och guide från sin hemstad Mostar.

Kroatien & Bosnien-Hercegovina
- med kroatiska kusten, Bosniens huvudstad Sarajevo och Mostar

Följ med på en rundresa som ger en inblick i den tidiga historien till dramatiska händel-
ser utspelades i vår tid. Vi besöker fascinerande städer i Dalmatien och Hercegovina. Längs 
Kroatiens kust finns de vackraste och mest välbevarade antika städerna i världen. Vi 
möter den serbiska, kroatiska och bosniska kulturen under en och samma resa. I Bos-
nien-Hercegovinas huvudstad får vi veta hur olika nationaliteter och religioner har levt 
och arbetat tillsammans och format denna multikulturella stad som förenar öst och 
väst. Vi njuter även av god mat och dryck och ser stora sevärdheter som den kända 
bron, Stari Most, i Mostar och en av de sista urskogarna i Europa som finns i national-
parken Sutjeska. Under en frivillig utfärd kan vi åka med på en båttur till ön Brač. Vi bor 
i Sarajevo, Mostar och Trebinje och avslutar med 4 nätter invid havet i Podgora.

montenegro & albanien
- två outforskade länder invid Adriatiska havet

Sockersöta kloster, vidunderliga berg och sandstränder med kristallklart vatten. Lilla 
Montenegro rymmer storslagna upplevelser. Landets natur är imponerande med grö-
na berg som höjer sig över den vackra kusten. Hit kan du följa med till Adriatiska havets 
nyaste riviera med fina stränder, kristallklart hav, omväxlande semesterliv och moderna 
hotell varvat med mysiga kullerstensstäder och trevliga restauranger. Albanien är nå-
got så ovanligt som ett outforskat hörn av Europa dit turismen knappt hunnit nå. Här 
finns massor att upptäcka – allt från små bergsbyar till arkeologiska skatter. Vår vän 
Zlatko Papac har satt samman en ny trevlig rundresa i dessa två outforskade länder. Till-
sammans med Josif Paparisto från Albanien visar de sina länder. Vi bor nära havet i Her-
ceg Novi, Montenegro i 6 nätter och gör en utfärd till Albanien  med en natt i Tirana. .

Nyhet
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I pRIset IngåR
• Reseledare Irene & Olle Sangemark
• Flyg Arlanda-Manchester t/r
• Transfer Manchester-Llandudno t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 6 middagar 
• Bergbana till Great Orme
• Besök i koppargruva & skiffergruva
• Konsert med manskör
• Kanaltur Telford Aqueduct
• Tåg till toppen av Mount Snowden
• Besök Bodnant Garden

norra wales
- ett alldeles eget land i Storbritannien

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 erbju-
der en lång välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga dagar med intres-
santa utflykter väntar, när Irene och Olle tar er med till sina smultronställen. De har en 
särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet, de har lärt känna 
stadens borgmästare och lokala teatersällskap. Vi åker kanalbåtar dragna av hästar, 
besöker vackra trädgårdar, slott och borgar samt små byar med de mest fantastiska 
namn. En färd upp till toppen på Mount Snowdonia är en speciell upplevelse, en annan 
höjdpunkt är besöket i Bodnant Gardens, en blomsterprakt med otroligt vackra färger. 

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

Irland öst till väst
- med Galway, Connemara & Dublin

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

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

8 dagar 15 450 kr
                                                     21/5  , 25/8

7 dagar  11/5, 21/9      15 950 kr

KULtUR & natUR I waLES & IRLand mEd OLLE & IREnE
- Norra Wales med Snowdonia & Irland Öst till Väst med Dublin och Galway

fORna JUGOSLaVIEn mEd ZLatKO
- nya succéresan Montenegro & Albanien och en nygammal favorit i ny tappning 
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Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin och gedigna erfarenhet av många kulturer 
och olika människor gör att hon kan hantera nästan vad som helst, hur udda händelse eller resmål det än må vara. 
Catharina har en gedigen och djup kunskap om Sápmi, Sameland och har nu visat många grupper den vackra 
spännande staden Kiev.

Landet ovan den magiska Polcirkeln är förtrollande. En resa för alla sinnen, där vi låter 
oss smaka på mat tillagad av de goda lokala råvarorna samt får ett oförglömligt möte 
med Helena, renskötare. Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplatser, 
med traditioner sedan medeltiden och Jokkmokks vintermarknad är en obruten tradi-
tion sedan 400 år. Vi flyger till Luleå och bor bekvämt på hotell i centrala Jokkmokk. På 
marknaden finns mängder av varor till försäljning såsom vacker sameslöjd i silver, tenn, 
renhorn och skinn samt godsaker som renkorv. På Talvatissjön hålls renrace och andra 
vinteraktiviteter. Varje vinter samlas konstnärer från hela världen i den lilla byn Jukkas-
järvi, för att bygga konstprojektet som blivit känt som Ishotellet. 

I pRIset IngåR
• Reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Luleå t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• Lokalguide i Lappland
• 1 lunch 
• 3 middagar
• Lättare måltid hos Helena Länta 
• Utfärd till Kiruna & Ishotellet 
• Guidning på Ice Hotel, Jokkmokks Tenn  
  och Ajtte- Fjäll och samemuseum
• Bussresa 3 dagar

3 dagar  8/2 10 950 kr

Jokkmokks Vintermarknad
- med Ishotellet och Helena Läntas sameviste

KIEV ELLER JOKKmOKK mEd catHaRIna
- Europas vackraste stad eller möt Exotiska Norrland 

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

Kiev
- imponerande arkitektur, rikt kulturliv och lokala specialiteter

I pRIset IngåR
• Reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher 
• 2 middagar 
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer i Kiev
• Utfärder Lavra, Mezhigirya & Hutir Savki

4 dagar 1/4 8 450 kr
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KIEV ELLER JOKKmOKK mEd catHaRIna
- Europas vackraste stad eller möt Exotiska Norrland 

JORdanIEn
- ett modernt mellanöstern med Ali Mostafa

Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergslandskap, två hav, öken samt histo-
riska platser som Petra och Jerash. Denna resa ger er många upplevelser och möten 
med den jordanska kulturen och beduinerna. Den ger också tid att koppla av och njuta 
av Döda och Röda havets stränder. Tillsammans med vår reseledare Ali Mostafa, hälsar 
vi er välkomna till ett av mellanösterns mest intressanta länder. Ali är svensktalande ar-
keolog från Egypten med lång erfarenhet. Han har guidat många nöjda svenska grup-
per till Jordanien. Ali förmedlar även den muslimska kulturen och religionen på ett sätt, 
som ger oss större kunskap och och en ökad förståelse för landet och dess befolkning.. 
En rundresa där du får uppleva det bästa av Jordanien från Amman & Jerash, till Mo-
ses berget, Döda Havet och den en gång gömda Petradalen, till Wadi Rumöknen och 
Aqaba, invid Röda Havets kust. 

Ali Mostafa
Ali är vår man i Jordanien. Ali är utbildad 
egyptolog och är född i Egypten. Med sitt 
lugna sätt förmedlar mellanösterns kultur 
på ett uppskattat sätt. Ali är sen flera år bo-
satt i Sverige med sin familj och talar flytan-
de svenska. Ali har visat många grupper Jor-
danien och har en djup kunskap om landet.

Jordanien
- från Amman till Aqaba med Petra, Mosesberget, två hav & Wadi Rum

I pRIset IngåR
• Reseledare Ali Mostafa
• Flyg Arlanda-Amman via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på 4* hotell
   Amman 2 nt, Döda Havet 1 nt, Petra 2 nt, Aqaba 2 nt
• 3 luncher 
• 6 middagar (varav en med lokal familj
• Rundresa 8 dagar med buss
• Guidade rundturer i Amman, Jerash,
   Madaba, Petra, Aqaba
• Jeepsafari Wadi Rum
• Övriga besök enligt program

8 dagar  3/3 16 950 kr

mallorca  
- Njut av en härlig kulturvecka med Fredric som visar sin ö
Under en vecka ska vi upptäcka det okända Mallorca, med utfärder till den vackra 
bergskedjan Sierra de Tramuntana med dess små pittoreska byar som den omtalade 
mallorkinska byn Valldemossa, Soller och Fredrics hemby Fornalutx. Fredric lär oss mer 
om öns historia under en guidad stadsrundtur i Palma med besök i katedralen och en 
god tapaslunch samt en dag på markanden i Sineu och vinbodegan Macia Batle. Vi 
avslutar med en god avslutningsmåltid på ett kloster samt besöker godset Els Calderes 
med anor från 1200-talet. Fredric har tagit fram denna resa baserat på sin personligt 
utvalda restuaranger och besöksmål. Vi bor nära havet i Can Pastilla, cirka 15 minuter 
från Palma med buss.

I pRIset IngåR
• Reseledare Fredric Cederlund
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Palma med stadsrundtur
• Utfärd marknad & vinprovning
• Utfärd Soller, Valldemossa & olivgård
• Utfärd kloster & finca

8 dagar 12 950 kr
5/5, 12/5, 17/9

Fredric Cederlund
Fredric kan verkligen sin ö och han ser fram 
emot att få visa och dela sina smultronstäl-
len med er. Han har bott på Mallorca i 20 år 
och med sin erfarenhet och kunskap har han 
skapat trevliga utfärder till sina favorit byar 
och restauranger.  

dEt OKända maLLORca
- unikt framtagen resa av Fredric Cederlund

Nyhet

Ny resa med Ali hösten 2020 - 
Safari i Tanzania med Zanzibar, kontakta 
oss för mer information.
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I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Kapstaden, Kapstaden-   
  Johannesburg, Johannesburg-Arlanda
• Alla transporter på resmålet
• Del i dubbelrum med frukost
• 8 luncher & 6 middagar 
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur i Kapstaden & Pretoria
• 2 heldagssafari i Krugerparken
• Bagageservice och dricks till bärare på    
  flygplatser och hotell

I pRIset IngåR
• Svensk reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali via Singapor t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 11 middagar 
• Dag med Balinesisk familj
• Utfärd Uluwatutemplet & Kecakdans
• Utfärd Batukaru, Watukaru & varma källor
• Entréer och besök enligt program

LånGtIdSSEmEStER på BaLI
- lär känna det verkliga Bali med Henrik 

Henrik Helin
Henrik Helin har besökt många av Indonesiens öar och har stor erfarenhet av landet. 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.

24 dagar 1/2     fr.  23 950 kr

Er värd på Bali är Henrik Helin som under många års tid besökt många av Indonesiens 
öar, han är gift med Lestari från Java och talar indonesiska. Han visar sitt Bali. 
Bali, alltid lika gudomligt lockande och med en kultur som fascinerar. Flera utfärder 
ingår där ni får vi uppleva balinesisk dans, besök i en skola, tempel samt hos en familj. 
Vi ser Uluwatutemplet och Kecakdans, västra Bali med Watukarutemplet samt varma 
källor. Henrik kommer under er vistelse ordna fler utfärder och aktiviteter. 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.

SANUR BEACH
Sanur är ett avspänt resmål med en härlig strand och gott om bra restauranger. Stran-
den är långgrund och skyddas av ett rev, vilket ger lägre vågor. Stranden är en halvmil 
lång med en trevlig strandpromenad. Längs promenaden finns enklare restauranger 
på stranden som serverar färsk fisk och lokala maträtter till mycket bra pris, från 30 
kr. Man kan promenera längs promenaden eller hyra cykel. Utanför hotellen ligger en 
gata med många affärer samt lokala spa där man, för en låg penning, kan få massage, 
manikyr och pedikyr. 1 timmes massage kostar ca 60 kr.

11 dagar  10/2 30 950 kr

Bali
 – njut av ett varmt klimat & upplev en magisk kultur

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

Sydafrika med Safari
- Kapstaden och Krugerparken

SafaRI I SydafRIKa
-  Kapstaden & Krugerparken

Nyhet
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I pRIset IngåR
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Svensktalande guide vid utfärder
• Flyg Arlanda/Kastrup-Tirana t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher inkl vin & vatten
• 7 middagar inkl vin & vatten
• Guidad rundtur av Durres
• Utfärd Berat & Tirana med visning Bunkart2
• Utfärd vingård med vinprovning

I pRIset IngåR
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Svensktalande guide vid utfärder
• Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter -Olbia t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 7 middagar
• Utfärd vingård med vinprovning
• Utfärd Sardiska berg & byar med lunch

BRIdGERESOR mEd KaLLE pERSSOn
- Bridge på utvalda resmål där vi kombinerar närheten till havet, med våra lokala guiders utfärder

8 dagar  13/5  14 950 kr

Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980.  Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag 
som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och hälsar 
alla är välkomna på våra bridgeresor, både erfarna och mindre rutinerade, vi använder ett handikappsystem. Utbildning 
erbjuds på förmiddagarna och bridge spelas varje dag. Kalle är med på alla våra bridgeresor. 2020 erbjuder vi tre nya 
resmål; Sicilien, Sardinien och  Albanien.

albanien
- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

8 dagar  31/10 14 450 kr

SaRdInIEn 
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sicilien
- mysiga Cefalù, hotell invid havet

I pRIset IngåR
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Flyg Kastrup/Arlanda-Palermo t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensktalande guide vid utfärder
• Del i dubbelrum med frukost
• 7 middagar
• Guidad stadsrundtur Cefalú
• Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
• Utfärd Castelbuono & vinprovning

8 dagar  14/3 12 950 kr
Sicilien, är perfekt för ett besök i mars. Passa på att njuta av ett bra klimat och god mat. 
Vi bor invid havet i mysiga Cefalu, en charmig medeltida stad som har en trevlig strand-
promenad. Det är en lagom stor stad med allt som behövs; en fin strand, charmiga små 
gator och gränder, småbutiker, caféer och allt från mysiga trattorior till flotta restau-
ranger. Sicilien är nog också den mest mytomspunna av Medelhavets öar. En ö som 
både fruktats och åtråtts av många. Listan är lång på de som erövrat Sicilien och gjort 
ön till det den är idag. Vi varvar bridgespel med intressanta utfärder i trakten. Tillsam-
mans med Johan Berg, som har bott i Italien i 17 år och har guidat många gånger på sitt 
älskade Sicilien, besöker vi Palermo samt Castelbuono med vingårdsbesök. 

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav. Här finns god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant 
historia. Tillsammans med vår lokala svensktalande guide Silvia Melis besöker vi Sar-
diska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det goda vermentino vinet och den 
lokala pecorino osten samt lär oss om stenålders Nurager. Vi bor på Hotel Le Palme vid 
den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det vackra grönskimrande havet. 
Hotellet har vackra trädgårdar, pool, en egen strand och en trevlig restaurang. Vi gör ett 
besök i Porto Cuervo, miljonärernas favoritby, här finner man de största privatbåtarna i 
världen. Sardinien är en ö för dig som gillar det ljuva livet.

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare. Möt 
stolta och vänliga albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin 
historia. Josif, vår värd som vuxit upp under kommuniståren, visar oss delar huvudsta-
den Tirana och den historiska och befästa staden Berat med anor från 1200-talet och av 
världssamfundet skyddad stad. Vi besöker en av hans vänners vingård och får prova det 
albanska vinet. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge direkt på 
den fina breda sandstranden på Durres Riviera. Här finns en italiensk à la carte-restau-
rang, buffetrestaurang och flera trevliga barer. Kom ner i varv på hotellets spa som erbju-
der sköna behandlingar.  Hotellet har en egen strand och ett poolområde med två pooler. 
Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel.

SafaRI I SydafRIKa
-  Kapstaden & Krugerparken
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kalendaRIum 2019-2020

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

November  2019
21 nov Long Stay Teneriffa 22 dgr
25 nov Tyska julmarknader 4 dgr
30 nov Ayurvedisk hälsoresa Indien 14 dgr

December  2019
01 dec Berlin julmarknad 4 dgr *
01 dec Prag julmarknad 5 dgr*
08 dec Krakow jul 5 dgr
19 dec Långtidssemester Teneriffa 22 dgr
23 dec Julresa i Värmland 4 dgr
30 dec Berlin nyår 4 dgr
30 dec Budapest nyår 5 dgr
31 dec Malmö nyår 2 dgr*

Januari  2020
26 jan Långtidssemester Teneriffa 22 dgr

Februari  2020
01 feb Långtidssemester Bali 24 dgr
08 feb Jokkmokks vintermarknad 3 dgr
10 feb Sydafrika med Safari 11 dgr

Mars  2020
03 mar Jordanien 8 dgr
05 mar Teneriffa 8 dgr 
12 mar Vandring på Gomera 8 dgr
14 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
14 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr
22 mar Ayurvedisk hälsoresa Indien 14 dgr
31 mar Albanien 7 dgr

April  2020
01 apr Kiev 4 dgr
08 apr Sicilien påsk 8 dgr
14 apr Andalusien 6 dgr

23 apr Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr
23 apr Holland 5 dgr
24 apr Forna Jugoslavien 9 dgr
27 apr Må bra resa Ischia 8 dgr
27 apr  Skepp & Skoj 22 tim kryss
28 apr Toscana 8 dgr

Maj  2020
02 maj Spaniens världsarv 8 dgr
02 maj Andalusiens skatter 8 dgr
05 maj Mallorca 8 dgr
07 maj Malta & Gozo 8 dgr
11 maj Irland öst till väst 7 dgr
12 maj Montenegro & Albanien 8 dgr
13 maj Bridge Sardinien 8 dgr
15 maj Vin & vandring i Spanien 8 dgr
21 maj Norra Wales 8 dgr
23 maj Korsika & Sardinien 8 dgr

Juni  2020
02 jun Solens mat & vin 8 dgr
02 jun Helsingfors med opera 4 dgr
05 jun Bodensjön & Mainau 6 dgr
09 jun Norges fjordar 4 dgr
23 jun Vandring Norra Albanien 8 dgr

Juli  2020
06 jul Savonlinna Operafestival 5 dgr
13 jul Stora Irlandsresan 8 dgr
14 jul Läckö slottsopera 2 dgr*
21 jul Savonlinna Operafestival 5 dgr

Augusti  2020
11 aug Rundresa Skottland 8 dgr
16 aug Opera på Skäret 2 dgr*
18 aug Skottlands högland 6 dgr

25 aug Norra Wales 8 dgr
25 aug Vandring i Österrike 8 dgr

September  2020
08 sep Solens mat & vin 8 dgr
09 sep Albanien 7 dgr
15 sep Montenegro & Albanien 8 dgr
17 sep Mallorca 8 dgr
21 sep Irland öst till väst 7 dgr
22 sep Må bra resa Ischia 8 dgr
25 sep Forna Jugoslavien 9 dgr

Oktober  2020
09 okt Vin & vandring i Spanien 8 dgr
10 okt Korsika & Sardinien 8 dgr
15 okt Malta & Gozo 8 dgr
15 okt Andalusiens skatter 8 dgr
21 okt Sicilien 8 dgr
23 okt Spaniens världsarv 8 dgr
26 okt Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr
31 okt Bridge Albanien 8 dgr

November  2020
nov Långtidssemester Sicilien 22 dgr

* kontakta oss för mer information då dessa 
resor inte är beskrivna i katalogen.

Obs! Alla avresor från augusti och framåt, är 
preliminära datum och cirka priser 
då vi  ännu inte kan boka flyg vid tryckning.

Besök vår hemsida för mer information om våra 
resor och anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev 
för att få aktuell information och erbjudanden.


