
GRUPPRESENYHETER 2019-2020

I denna folder finner du ett litet smakprov på vårt nya gruppreseprogram  
för hösten 2019. Här har vi samlat våra nyheter och inspiration för  

kommande året. Här finner du också våra jul- och nyårsresor. 

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

En hälsning från alla ReseSkapare - välkomna på nya äventyr med någon av oss. 
Er upplevelse - Vår Inspiration

 UTG 2, okT 2019

Vill du beställa hela vårt reseprogram?
I vårt stora gruppreseprogram finns allt du kan behöva för er förening:  

Dagsresor, bussresor i Norden, stadsresor,  rundresor, 
 långtidssemestrar,  vandringsresor, mat- & vinresor , musikresor

och ett brett utbud av resmål. Vi har allt! 
-Ring oss för mer information eller om du vill ha hela programmet.



REsEskapaRna TipsaR!

Vill du fira jul och nyår på varmare breddgrader?
Följ med Teddy Lundberg på Långtidssemester (22 dgr) till Teneriffa över jul och nyår. Teneriffa bjuder på ett spektakulärt och omväx-
lande landskap i subtropiskt klimat runt den imponerande gamla Vulkanen Teide. Bara fem och en halv timmes resa från Arlanda. Vi bor 
nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz, mitt i den natursköna, grönskande Orotavadalen. Teddy tar oss med på dagsutflykter till 
Teide, La Laguna, Santa Cruz och La Orotava samt besök till en vinproducent. Julafton firar vi tillsammans med en trevlig middag och på 
nyårsafton firar vi in tolvslaget tillsammans med sång, bubbel och god mat. Grupp pris från 18 950 kr

Gillar du och din förening att röra på er?
Vi har flera vandringsresor, både lättare strövtåg och riktiga vandringsresor. Många av dem leds av vår vandringsledare Anneli Wiklund 
som har stor erfarenhet av av vandringar i flera delar av världen. Hon är också en mycket uppskattad reseledare som gör allt för att ni 
ska trivas på resan. 

Nyheter på vandringsfronten för 2020 är:
• Strövtåg på Gozo och Malta med Erik Sunnerstam & Fredrik Hammenborn 8 dagar   Grupp pris fr. 14 450 kr
• Vandring på La Gomera med Anneli Wiklund 8 dagar      Grupp pris fr. 18 250 kr
• Vandring Kärnten, Österrike med Anneli Wiklund 8 dagar      Grupp pris fr. 13 450 kr
• Vandring i Norra Albanien och de Fördömda bergen med Josif Paparisto 8 dagar   Grupp pris fr. 13 450 kr
och vår tidigare så populära resa Vin och Vandring i Kastilien med Hans Euginoa, 8 dagar    Grupp pris fr. 15 450 kr

Vi har alltid nya resor på gång, hör av dig till oss om du vill ha hjälp med hur du ska tänka kring nya resor eller hur du 
ska lägga upp det i din förening. Har du en färdig grupp och har en egen idé på vart ni vill resa är det bara att kontakta 
oss så hjälper vi till. 
Här nedan finns lite tips till dig som reseombud. 
VIll du ha program på någon av resorna som du läst om i detta program eller är nyfiken på hela vårt utbud, 
hör av dig så skickar vi information. Vårt stora gruppreseprogram med alla våra resor finns för nedladdning på  
www.reseskaparna.se/gruppresor eller hör av dig så skickar vi en på posten till dig.

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, vi har avtalat sponsrat pris med våra leverantörer som gäller för dig och 
en medresenär. 

Om ni sedan återkommer med en grupp betalar vi tillbaka en del av resans pris till dig.
Har du en grupp om 20 personer återbetalar vi 50% av det ni betalat.
Har du en grupp om 10 personer återbetalar vi 25% av det ni betalat. 

Den rabatt som föreningen normalt erhåller för den person som reser med och representerar föreningen (friplatsen)  
kvarstår för den kommande resan ni erbjuder i föreningen. 
Dessa priser erbjuds i mån av plats och på utvalda avresor. Hör av er till oss om ni är intresserade av att prova på någon av 
våra resor i katalogen 2019 - 2020 till ett förmånligt pris. Se bifogad katalog. 

föR RESEombUd  - PRoVa VåRa RESoR

ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB

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

Nyhetsbrev för reseombud
Missa inte vårt nyhetsbrev för reseombud. Vi skickar regelbundet ut information om visningsresor, reseträffar, erbjudanden och Del-i-
resa kalendarium. Om du inte redan får dessa hör av dig till oss via epost eller telefon så lägger vi till dig. 

aLLTId RabaTT föR GRUPPER 
Ni vet väl att grupper alltid har rabatt på de katalogresor som ni inte hittar i grupputskicket?  
Minst 500 kr på flerdagarsresor i Europa och 300 kr på flerdagars resor i Norden.   
Gäller för både grupp och del i resa. 



ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB

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

15 maj Moskva 5 dgr
15 maj Vin & vandring i Kastilien 8 dgr 
16 maj Koriska 8 dgr
16 maj Albanien 7 dgr
17 maj Skottlands högland 8 dgr
21 maj Wales 8 dgr
23 maj Korsika & Sardinien 8 dgr
23 maj Polska Östersjö pärlor 6 dgr
26 maj  Skottlands högland 8 dgr

JUNI 2020
02 jun Helsingfors med opera 4 dgr
02 jun Solens mat 8 dgr
05 jun Bodensjön & Mainau 6 dgr
09 jun Trollstigen 4 dgr
23 jun Vandring Norra Albanien 8 dgr

JULI 2020
06 jul Savonlinna operafestival 5 dgr
13 jul Stora Irlandsresan 8 dgr
21 jul Savonlinna operafestival 5 dgr

AUGUSTI 2020*
11 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
18 aug Skottland med Tattoo 6 dgr
25 aug Trollstigen 4 dgr
25 aug Wales 8 dgr
25 aug Vandring Österrike 8 dgr
31 aug Albanien 8 dgr

SEPTEMBER 2020*
01 sep Polska Österjö pärlor 6 dgr
08 sep Solens Mat 8 dgr
08 sep Montenegro & Albanien 8 dgr
09 sep Albanien 7 dgr
14 sep Vandring norra Albanien 8 dgr
15 sep Skottlands högland 8 dgr
15 sep Mallorca 8 dgr
19 sep Bilbao & Rioja 5 dgr
19 sep Korsika & Sardinien 8 dgr
21 sep Mellersta Irland 8 dgr
22 sep Mallorca 8 dgr
22 sep Ischia 8 dgr
22 sep Montenegro & Albanien 8 dgr
26 sep Korsika & Sardinien 8 dgr
29 sep Mallorca 8 dgr
30 sep Albanien 7 dgr

OKTOBER 2020*
07 okt Albanien 7 dgr
09 okt Vin & vandring i Kastilien 8 dgr
10 okt Korsika & Sardinien 8 dgr
14 okt Albanien 7 dgr
21 okt Albanien  7 dgr
21 okt Sicilien 8 dagar
23 okt  Spanska världsarv 8 dgr
26 okt Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr
27 okt Bridgeresa till Albanien 8 dgr
28 okt Albanien 7 dgr

NOVEMBER 2019
21 nov Långtidssemester Teneriffa 22 dgr
21 nov Långtidssemester Teneriffa 15 dgr
25 nov Julmarknader i Tyskland 4 dgr
30 nov Hälsoresa Indien 14 dgr

DECEMBER 2019
01 dec Prag julmarknad 4 dgr
01 dec Berlin julmarknad 4 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 Marknad 3 dgr
10 feb Sydafrika med Safari 11 dgr

MARS 2020
03 mar Jordanien 8 dgr
05 mar Teneriffa 8 dgr
12 mar Vandring Gomera 8 dgr
14 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr
14 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
31 mar Albanien 7 dgr
22 mar Albanien & Makedonien 10 dgr

APRIL 2020
01 apr Kiev 4 dgr
07 apr Rom & Terracina i påsk 8 dgr
16 apr Lissabon 5 dgr
18 apr Andalusien 6 dgr
18 apr Albanien 6 dgr
21 apr Hamburg 4 dgr
23 apr  Amsterdam med blomstertåget 5 dgr
23 apr Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr
24 apr Kroatien och Bosnien Hercegovina 9 dgr
25 apr Ischia med termal och strövtåg 8 dgr
28 apr Toscana 8 dgr

MAJ 2020
01 maj Solens mat 8 dgr
02 maj Andalusien 8 dgr
02 maj Spanska Världsarv 8 dgr
04 maj Hälsingland 3 dgr
05 maj Mallorca 8 dgr
05 maj Aten 5 dgr
07 maj Malta & Gozo 8 dgr
07 maj Toscana 8 dgr
08 maj Kiev 4 dgr
09 maj Korsika & Sardinien 8 dgr
11 maj Mellersta Irland 8 dgr
12 maj Montenegro & Albanien 8 dgr
12 maj Mallorca 8 dgr
13 maj Bridgeresa Sardinien 8 dgr

Nedan finner ni resor som föreningar valt och som ni kan boka del i resa på, i mån av plats. Kontakta oss för mer information 
eller om ni önskar boka ett eget datum för er grupp. Kontakta oss för dag-för-dag program på den resa du är intresserad av. 

DEL i REsa kaLEnDaRiUM 2019-2020

*Datum och priser för resor under hösten 2020 är prelimniära då vi ännu inte kan boka flyg för dessa.   



Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världs-
arvslista, är av många betraktad som Polens vack-
raste 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. Följ med till Polen inför julen, passa på att 
fynda julklappar. Julmarknaden på Europas största 
torg är en upplevelse i sig. Vår kunniga reseledare 
Einar berättar och visar oss en av sina favoritstäder. 

krakow med Julmarknad
- Polens vackraste stad med Einar Szpiro

FAKTA 
GRUPPRIS:  5 950 kR
ORD. PRIS 6 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  8 DEC 2019
I PRISET INGåR
• Svensk reseledare Einar Szpiro
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Del i dubbelrum med frukost 4 nt
• 3 middagar varav 2 med underhållning
• Rundtur till fots i Krakow inkl. entréer
• Guidad rundtur i judiska kvarteren
• Övriga besök enligt program

Jul- & nyårsresor 2019 
Ta med en advent/jul eller nyårsresa i ert program, eller tipsa era medlemmar och de kan boka direkt 
med oss. Kontakta oss så gör vi ett fint informationsblad till er. 

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 ju-
lens fina traditioner såsom midnattsmässa och julotta umgås vi , har det mysigt och trev-
ligt. 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 Nobelmu-
seet 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

Katarina Åström från Reseskaparna 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.

FAKTA 
GRUPPRIS: 7 650 kR
ORD. PRIS: 7 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  23 DEC 2019
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

FAKTA 
GRUPPRIS: 8 450 kR
ORD. PRIS: 8 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  25 NOV 2019
I PRISET INGåR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Hamburg t/r 
• Busstransfer flygplats-hotell 
• Del i dubbelrum med frukost 
• En lunch, en trerättersmiddag 
• Utfärd till Bremen med ölprovning
• Guidad stadspromenad i Lübeck 

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 spelas det stämnings-
full julmusik och säljs allehanda varor med jultema. Det doftar av brända 

Julmarknader i Tyskland
-  Lübeck, Bremen, Wismar, Rostock & Lüneburg med Jöran Nielsen

mandlar, glühwein, punsch, julöl, bratwurst och lebkuchenherzen samt christstollen som 
ska finnas på en tysk traditionell julmarknad. Vi besöker julmarknaderna i hansastäderna 
Lübeck och Bremen. En frivillig utfärd erbjuds till Rostock och svenskstaden Wismar. Vi bor 
på samma hotell, bekvämt och centralt i Lûbeck och gör dagsturer.



Tipsa era medlemmar

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. Midda-

nyår i Metropolen Berlin
- med galamiddag på Humboldt 

FAKTA 
GRUPPRIS: 10 450 kR
ORD. PRIS: 10 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  30 DEC 2019
I PRISET INGåR
• Svensktalande lokalguide Eva Janerth
• 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

FAKTA
GRUPPRIS 3 650 kR
ORD. PRIS:  3 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  31 DEC 2019
I PRISET INGåR
• Reseledare Rita Saxmark
• Tågresa Stockholm - Malmö t&r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch på tåget dag 1
• Nyårsmiddag på hotellet
• Eftermiddagskaffe på hotellet
• Musikalbiljett till galaföreställningen
• Ett glas mousserande till tolvslaget

nyår på malmö opera
- Skönheten & Odjuret med Rita Saxmark
Följ med ReseSkaparna till Malmö och se Disneys Skönheten & Odjuret på 
Malmöoperan. Sedan Skönheten och odjuret gjort succé som film 1991, över-
talades Disney att också göra en scenversion. Tre år senare hade den fantas-

nyår i Budapest 
- med Linnéa Sallay & Denéz Szász & Läderlappen

FAKTA 
GRUPPRIS 12 450 kR
ORD. PRIS:  12 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  30 DEC 2019
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

Följ med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett 
härligt nyårsfirande. 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 sekelskiftes-
miljö 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 Erkelteat-
ern. 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!

tiska berättelsen om den förtrollade prinsen och den fattiga flickan premiär på Broadway. Nu 
kommer Skönheten och odjuret till Malmö Opera. Linus Fellbom regisserar och med sig har 
han scenografen Dan Potra. Duon har tidigare arbetat tillsammans på Hans och Greta på stora 
scenen och Dracula på Kungliga Operan. Tillsammans förvandlar de Malmö Operas stora scen 
till en magisk plats där mirakel kan ske. Rita Saxmark blir vår reseledare på resan, som haft roller 
i många stora musikaler, så som West Side Story, Lés Misérables, Sound of music och The Phan-
tom of The Opera. I den sistnämnda gjorde hon rollen som Carlotta, i Stockholm, Antwerpen 
och Köpenhamn.

gen 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.



albanien
- Natur, kultur och god mat med Josif Paparisto

Josif Paparisto
Josif är född och uppvuxen i Tirana och bodde i Sverige under tidigt 90-
tal. Hans kunskap om landet och sin egen historia förmedlar Josif på ett 
personligt sätt när han visar sitt hemland. Han uppfyller nu sin dröm  om 
att visa sitt Albanien för svenska resenärer.

Albanien är ett bergigt kustland, till ytan lika stort som Små-
land, som bjuder på storslagen natur och intressanta historiska 
lämningar. På våra resor får du en unik möjlighet att verkligen 
få uppleva Albanien, få nya insikter om landets historia, se dess 

Makedonien & albanien 

Följ med på en resa till Albanien och Makedonien 
två länder med många fina och mysiga små stä-
der att upptäcka och landskapet är kuperat med 
fina vyer var man än kommer.  Både Albanien 
och Makedonien har varit två länder som var re-
lativt stängda mot omvärlden fram tills inte allt-
för länge sedan men nu har dessa länder öppnat 
upp sig och välkomnar oss turister från när och 
fjärran. Josif tar er med till Ohrid i Makedonien 
belägen intill Ohridsjön, där stad möter vatten. 
Resan fortsätter sedan till Tirana, Kroce, Skhroder, 
Gjirokastër och Berat.

nYHETER 2020

FAKTA
ca GRUPPRIS:  14 450 kR
CA ORD. PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD:  8 ELLER 10 DAGAR
I PRISET INGåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda - Tirana t(r
• Del i dubbelrum med frukost 
• Rundresa med buss
• 8 luncher &  6 middagar inkl. 1 glas vin/
  öl och vatten
• En vinprovning
• Alla rundturer och entréer  enligt 

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. Montenegros natur 
är imponerande med gröna berg som höjer sig över den vackra kusten vid Adriatiska havet. 
Mysiga kullerstensstäder, turkosblått skimrande vatten och trevliga restauranger. Vår vän Zlat-
ko Papac har satt samman en ny trevlig rundresa i dessa två outforskade länder. Tillsammans 
med Josif Paparisto från Albanien visar de sina länder.

Montenegro & albanien 
- två outforskade länder invid Adriatiska havet

FAKTA
GRUPPRIS fR.: 13 950 kR
ORD. PRIS FR.:  14 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA: 12 MAJ & 8 SEP, 12 SEP 
I PRISET INGåR: 
• Svensktalande reseledare Zlatko &  Josif
• Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 5 luncher 
• 6 middagar 
• 1 vinprovning
• Båtutfärd Boka Kotorska
• Alla besök enligt program

FAKTA 
GRUPPRIS FR.: 11 450 KR
ORD. PRIS FR: 11 950 KR
RESLÄNGD: 7 DAGAR
AVRESA:   31 MAR, 16 MAJ 
 7 OKT, 14 OKT , 21 OKT,  28 OKT
I PRISET INGåR
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Flyg Arlanda- Tirana via Franskfurt/Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 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

vackra natur och njuta av den goda maten. Lyssna till Josif som berättar om sin uppväxt un-
der den kommunistiska regimen, svenska anknytningar och dagens Albanien, ett land under 
förändring.  Vår längsta rundresa tar er  till södra Albanien, Illyrernas rike, världsarvsstäder som 
Berat, Gjirojaster och Shkoder samt Albaniens färgsprakande huvudstad Tirana. Vi kan erbjuda 
olika upplägg på rundresa 6, 7 eller 9 dagar. På 6 dagars bor vi på 2 orter, 7 dagars på 3 orter 
och 9 dagars på 4 orter.

Nyhet!



FAKTA
GRUPPRIS: 13 950 kR 
ORD. PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  9 DAGAR
AVRESA:  24 APR 
I PRISET INGåR
• Svensktalande reseledare Zlatko Papac
• Flygresa Stockholm–Sarajevo och
  Split-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost
• 5 luncher
• 6 middagar
• Stadsrundtur Sarajevo
• Utfärd till nationalparken Sutjeska
• Stadrundtur Dubrovnik
• Stadsrundtur Mostar

Följ med på en rundresa som ger en inblick i den tidiga histo-
rien till dramatiska händelser utspelades i vår tid. Vi besöker 
fascinerande städer i Dalmatien och Hercegovina. Längs Kroa-
tiens kust finns de vackraste och mest välbevarade antika stä-
derna i världen. Vi möter den serbiska, kroatiska och bosniska 
kulturen under en och samma resa. I Bosnien-Hercegovinas 
huvustad 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 

kroatien & Bosnien Hercegovina
- Från storstad till byar längs Kroatiska kusten med Zlatko Papac

dryck och ser stora sevärdheter som den kända bron, Stari Most, i Mostar och en av de 
sista urskogarna i Europa. Under en frivillig utfärd kan vi åka med på en båttur till ön 
Brač.

nYHETER 2020

FAKTA
GRUPPRIS: 17 450 kR 
ORD. PRIS:  17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  2 MAJ & OKT
I PRISET INGåR
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Flyg Arlanda-Malaga-Sevilla-Arlanda
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 4 middagar med vin
• Stadsrundtur i Malaga & Picasomuseet
• Utfärd till Alhambra i Granada
• Besök till Granadas Katedral 
• Utfärd till Ronda med vinprovning
• Utfärd Sevilla, Katedralen & Reales Alca 
  zares m edlokalguide
• Utfärd Naturreservat Sierra de Aracena 
• Avsmakning avJabugo Pata Negra 
skinka

andalusiens skatter
- De klassiska sevärdheterna blandat med okända nyheter

ReseSkaparnas egen spanjorska Noelia har tillsammans med sin syster 
Sara satt ihop en resa till deras hemregion, Andalusien. Sara är auktori-
serad lokalguide i Sevilla som känner sitt land väl och har handplockat 
endast det bästa åt oss. Med på resan är också vår Monica Mozo som 
bor i Andalusien som reseledare. Detta blir en unik resa till södra Spa-
nien med en oslagbar kombination av stad, landsbygd och hav. Vi får 
uppleva Malaga, Ronda, Sevilla, Cordoba och den okända region Sier-
ra de Aracena i Picos de Aroche i Huelva. Vi lär 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. 

Nyhet!

Nyhet!

strövtåg på Gozo
- Lättare vandringar och natur på Gozo & Malta med Erik & Fredrik

FAKTA
GRUPPRIS: 13 950 kR 
ORD. PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  23 APR & OKT 
I PRISET INGåR
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher inkl vin & vatten
• 4 middagar inkl vin & vatten
• Rundtur på Gozo med Ggantija templet
• Guidad rundtur i Valletta med St Johns
• Guidad rundtur av Mdina
• 6 vandringar på ca 4 - 8 km

Nyhet!
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 Sunnerstam 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 Val-
letta, 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 4-8 km och höjdskillnad 
på 300-400 m, man bör ha bra grundkondition.



Baskien & Rioja  
- med Bilbao & San Sebastian med Hans Eguinoa

FAKTA
ca GRUPPRIS: 12 950 kR 
CA ORD. PRIS:  13 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR

I PRISET INGåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  4 luncher inkl vin & vatten 
•  2 middagar inkl vin och vatten 
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Besök Guggenheim Museum &  
   Biskayas Konstitutionshus. 
•  Bergbanetur i San Sebastian
•  2 besök till bodega med vinprovning

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst 
& arkitekturmetropol efter decennier av smutsig varvsindustri 
mitt i stan. 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 baskernas speciella historia. 
Stadsupplevelser med promenader och Guggenheimmuséet 
kombineras med besök till Baskiens pärla San Sebastian och 
Spaniens vindistrikt Rioja, där vi njuter av vinet, kulturen och 
den trevliga stämningen. En resa med utvalda besök och matupp-
levelser. Vi erbjuder olika upplägg med boende i Rioja, Bilbao 
och Santander med besök till San Sebastian. 

Upplev essensen av Spaniens kulturarv med romarnas ingenjörskonst, medeltida riddares 
borgbyggen, spanska kungars storhetsvansinne, den enkla men stora i pilgrimsleden till 
Santiago eller lär dig mer om världens kanske viktigaste arkeologiska utgrävning. 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 
- Åtta spanska världsarv, mat & vinkultur med Hans Eguinoa

FAKTA 
GRUPPRIS: 17 450 kR 
ORD. PRIS:  17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  2 MAJ & OKT
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

nYHETER 2020

polska pärlor 
- med Gdansk, Sopot & Torun med Einar Szpiro

Följ med vår erfarna och omtyckta reseledare Einar 
Szpiro till Polens pärlor. Under våra sex dagar får vi 
se flera av Världens största, en av Europas längsta 
och slutligen ett världsarv. Resan kantas av historia, 
arkitektur och natur. Vi får storstadsliv och viktig 
historia i Gdansk, kanaltur på Polens svar på Göta 
Kanal, avslappning i Sopot, ökenvandring i Leba 
och pepparkakor i Torun.

FAKTA
GRUPPRIS 11 950 kR
ORD. PRIS: 12 450 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
AVRESA:  23 MAJ & 1 SEP

I PRISET INGåR
• Reseledare Einar
• Flyg Stockholm Skavsta - Gdansk t/r
• Transfer Stockholm - Skavsta t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher 
• 3 middagar
• Utfärd till Malbork och båttur
• Utfärd till Gdynia och Sopot
• Utfärd till Leba & Slowinski nationalpark
• Utfärd till Torun & Pepparkaksmuséet
• Entréer enligt program

Än har Norwegian inte släppt sina direktflyg till Bilbao -direktflyg och pris kan inte garanteras.

Nyhet!

Nyhet!



Dramatiska korsika
- Pittoreska byar, höga berg och stolta öbor med Johan Berg 

Följ med och se Korsikas pittoreska byar och storslagna otämjda natur. På denna resa får 
du uppleva hela Korsika. Såväl de vackra vindlande bergen som kustens många pärlor, som 
södra uddens mytomspunna stad Bonifacio. Vi får en inblick i varför Korsikaner har rykte om 
sig att vara tuffa och råbarkade men egentligen bara är stolta öbor som vill bevara sin ö. Vi 
äter och dricker gott samt provsmakar lokalproducerade specialiteter såsom ost, vin, oliv-
olja och Korsikanernas stolthet deras charkuterier. Mycket tack vare mina vänner Gaelle och 
Laurent låser vi upp den korsikanska ibland avvaktande attityden och välkomnas istället 
som personliga gäster på Korsika samt får se deras utvalda pärlor lite utanför turiststråken. 
Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi 
rör oss i spåren av Fenicier, romare, genuesare, spanjorer, fastlandsfransmän och naturligtvis 
Napoleon som alla, på gott och ont, har bidragit till Korsikas historia.

FAKTA 
ca GRUPPRIS: 16 450 kR
CA ORD. PRIS:  19 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR

I PRISET INGåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia t/r
• Rundresa på Korsika
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher 
• 4 middagar  
• Vinprovning
• Besök Jean Jaques gård olivgård
• Guidade turer i Ajaccio, Calvi & Bonifacio
• Båttur med lunch vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program

FAKTA
GRUPPRIS: 14 750 kR
ORD. PRIS:  15 250 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA: 9 MAJ, 23 MAJ 
 19 SEP, 26 SEP, 10 OKT

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

Detta är en resa för tycker om eller är nyfikna på Ita-
lien, maten, människorna och kulturen. Här får ni allt 
och lite till. Efter att både jobbat och besökt stora delar 
av Italien utnämner Johan denna ö och region till den 
trevligaste i landet. Jämförelsen med Gotland kom-
mer av att människorna är både stolta över sin ö och 
välkomnande mot turister både för att de behövs och 
för att sarderna är så sociala. Vi får se en stor del av ön 
och med god hjälp av Johans nyfunna vänner Silvia i 
Cagliari och Massimo i Alghero, som har hjälpt tar oss 
dit ”inte alla turister kommer”.  Sardinien liksom många 
delar av Italien är en ö för dig som gillar det ljuva livet, 
här äter och dricker vi gudomligt till västra medelha-
vets bästa priser. Naturligtvis delar Johans med sig av 
såväl historisk som vardagskultur. 

FAKTA 
ca GRUPPRIS: 14 450 kR
CA ORD. PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR

I PRISET INGåR
• Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda - Olbia t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  5 luncher inkl vin & vatten 
•  3 middagar inkl vin & vatten
•  Lättare välkomstmåltid
•  Vinprovning
•  Rundresa 8 dagar
•  Guidade utfärder och stadsrundturer
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

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

korsika & sardinien
- Dramatiska Korsika och gästvänliga Sardinien med Johan Berg

En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardi-
niens fantastiska mat och gästvänlighet. Tillsammans med Johans vänner och bekanta på 
Korsika och Sardinien har vi plockat russinen ur kakan samt ser saker lite utanför turiststrå-
ken. Vi börjar i Bastia på norra Korsika, reser, äter och upplever oss ner till Sydspetsen via 
behagliga Calvi, bergens 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 utfär-
der och vingårdsbesök. En dag reser vi längs den vackra kustvägen till Bosa och äter lunch 
i bergen. 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. Fårskötsel är 
en vanlig sysselsättning. Vi äter en god lunch med herdar och besöker byn Orgosolo, känd 
för sina muraler och byn Mamoiada där männen klär ut sig till ”Mamuthones” . Sardinien, 
framförallt Barbagia, är fyllt av traditioner, mystik och vidskeplighet. En resa i behagligt tem-
po 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.

nYHETER 2020

Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!



Följ med till Skottland med sin hänförande 
natur, ökända Loch Ness, vackra slott, charmi-
ga huvudstaden Edinburgh med det världs-
berömda - Military Tattoo, en av världens 
mest spektakulära föreställningar. Vår skott-
landsexpert Jöran Nielsen ger er det bästa av 
Skottland under en knapp vecka. 

Vi erbjuder även en 6-dagarsresa med 
Tattoo, den 18 aug med 3 nätter  i höglandet 
och 2 nätter i Edinburgh. Ring för program.

skottland Rundresa
- Skye, Loch Ness, höglandet och Edinburgh Tattoo med Jöran Nielsen 

FAKTA
ca GRUPPRIS: 16 950 kR 
CA ORD. PRIS:  17 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:   11 AUG
I PRISET INGåR
• Svensk reseledare
• 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

FAKTA
ca GRUPPRIS: 14 950 kR
CA ORD. PRIS:  15 450 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET INGåR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-London t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 6 middagar 
• Besök i TV-seriens ”Midsomer”
• Besök Lands End & St Ives, Minack 
Theater
• Utfärd Trebah Garden
• Besök Eden Project &  Bath
• Övriga besök enligt program

sydvästra England 
 - Cornwall och Morden i Midsomer med Jöran Nielsen
Vår resa tar oss till grevskapet Oxfordshire, vid 
övre Themsenfloden, och södra Englands grev-
skap Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon och 
Cornwall. Gröna kullar, låglänta hedar och ro-
merska minnesmärken. Tillsammans med vår 
englandskännare Jöran Nielsen får vi uppleva 
vardagsliv, det lokala köket samt storslagen na-
tur.  Bland lummiga trädgårdar och pittoreska-
hus löser den metodiska och eftertänksamma 
kommissarie John Barnaby mystiska mordfall i 
kriminalserien, Morden i Midsomer. Vi gör en tur 
i seriens tecken, ser olika inspelningsplatser. Un-
der våra utfärder i Cornwall får vi uppleva plat-
ser som St Michaels Nount, Lands End, St Ives, 
Trebah Gardens, Eden Project, huvudorten Truro 
samt Bath.

sOMMaRREsOR 

FAKTA
ca GRUPPRIS: 13 450 kR 
CA ORD.PRIS:  13 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  25 AUG
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

Vandring Österrike, kärnten
- Kärnten och italienska Lago di Fusine med Anneli Wiklund

En upplevelserik resa till södra Österrike med spännande utflykter där vi 
får uppleva fantastiska vyer och små pittoreska byar och städer. Vi erbju-
der en tur till Österrikes sydligaste förbundsland Kärnten, som på grund 
av sin höga medeltemperatur och sina 1270 sjöar med dricksvattenkva-
litet kallas för Österrikes riviera. En dag tar vi oss över gränsen till Italien 
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 höjd-
skillnader på 300-700 m.

Nyhet!



En operaresa med någon av våra musikkunniga re-
seledare, Linnéa Sallay, Teddy Lundberg elelr Erik 
Sunnerstam. Vi bor i gamla staden i Lidköpings 
centrum på Edward hotell, ett charmigt fyrstjär-
nigt hotell med omtanke och behaglig hemkänsla. 
Vi njuter av stadens arkitektur och tar del av både 
Läckö slott och stadens intressanta porslinshistoria 
genom ett besök på Rörstrandporslins museum. 
Programmet för operan är ännu ej släppt. 

Läckö slottsopera 
- årets stora sommaroperafest

FAKTA
ca GRUPPRIS: 3 200 kR
CA ORD PRIS: 3 500 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISET INGåR
• Bussresa 2 dgr
• Operakunnig reseledare
• Del i dubbelrum med frukost 
• Tvårättersmiddag med 1 glas vin 
• Guidad visning Läckö slott
• Operabiljett 
• Guidad visnings Rörstrands museum
• Övriga besök enligt program

sOMMaRREsOR 

Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer 
utanför Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. Det sär-
egna operahuset i naturskön miljö är en del av upplevelsen. Den unika 
akustiken i detta virkesmagasin är svår att överträffa. På vår resa följer 

Opera på skäret
- musik- och kulturresa med Teddy Lundberg

Teddy Lundberg med som operakunniga reseledare och genom honom får vi en alldeles 
speciell upplevelse. 
Programmet för operan är ännu ej släppt. När det släpps kommer resan att uppdateras.

FAKTA
ca GRUPPRIS:  4 250 kR
CA ORD PRIS: 4 550 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISET INGåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  
• Trerättersmiddag 
• Operabiljett
• Pausfika
• Övriga besök enligt program

FAKTA
GRUPPRIS fR.: 10 450 kR
ORD. PRIS FR.:  10 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA: 6 & 21 JUL
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
• Besök Albert Edelfelts ateljémuseum
. Visning J L Runebergs hem
. Visning Ainola konstnärshem (Sibelius) 
• Kerimäki kyrka världens största träkyrka

Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festiva-
len på Olofsborgs fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savon-
linna är mycket vackert beläget vid sjön Saimen där Olofsborg ligger på 
en liten ö. I Borgå besöker vi Albert Edelfelts ateljémuseum som nyligen 
invigt en ny utställningshall - Edelfelt var Finlands störste konstnär på 

savonlinna Operafestival
-  konst & musik i Finland med operan “La Traviata”

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 natio-
nalkompositör - Jean Sibelius.  Programmet för operan är ännu ej släppt.

Dalhalla sommaren 2020
Önskar ni resa till Dalhalla för en konsert i sommar, hör bara av er till oss! Vi kan ordna program med både musikkunnig reseledare och 
andara intressanta besöksmål längs vägen. Kanske Malena Ernmans årliga konsert eller fyrverkerikonserten för att avsluta sommaren 
kan vara något?           Cirka gruppris 3 650 kr

När föreningarna stänger för jul och sommarledigt är det många medlemmar som sitter ensamma. Ta med 
en sommarresa i ert program, eller tipsa era medlemmar och de kan boka direkt med oss. Kontakta oss så gör 
vi ett fint informationsblad till er. 



Årets Julkonsert 2019
- Kom i julstämning med Linnéa, Rita,Erik & Laurentii Motettkören

FAKTA 
PRIS:  925 kR
AVRESA:  30 NOV 2019
INGåR: 
• Bussresa
• Julbord 
• Julkonsert

bokNING SkER TILL VIaToUR:
08- 739 32 00, info@viatour.se

Vårt traditionella julbord avnjuts 2019 i den mångfacetterade och grönskande oasen i Infracitys unika restaurang. Sollentuna Kyrka 
byggdes i slutet av 1100-talet och är Sollentunas äldsta kyrka. Den senaste större restaureringen gjordes på 1930-talet. Här har Laurentii 
Motettkör sin hemvist och har under årens lopp framfört många stora verk med både solister och orkestrar. Kören leds idag av Ewa-Lena 
Kansbod som bland annat arbetat i Högalids församling med musikverksamheten. Laurentii Motettkör skänker tillsmmans med våra 
sångstjärnor Linnéa Sallay, Rita Saxmark och flöjtisten Erik Sunnerstam julefrid i de mest älskade julsångerna. Våra solister är alla yrkes-
verksamma musiker, populära reseledare och guider som genomfört framförallt musikresor både i Sverige och utomlands.

Årets julkonsert, en efterlängtad tradition och med artister av högsta klass förstärks i år av Laurentii Motettkör under ledning av Ewa-
Lena kansbod. Vi firar in julen i härlig gemenskap, god mat och stämningsfull musik i Sollentuna kyrka.

Platser kvar!

FLER nYHETER & sOMMaRREsa 2020

syd - och nordteneriffa
- Puerto de la Cruz & Los Cristianos med Teddy Lundberg

Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz under  
4 nätter mitt i den natursköna, grönskande Orotava-
dalen.  Teddy Lundberg, vår reseledare, tar oss med på 
dagsutflykter 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 bo-
dega - som serverar en bondsk måltid i rustik miljö. En 
upplevelse där vi får stifta bekantskap med det lokala 
kökets hemlagade läckerheter. 

FAKTA
GRUPPRIS fR.: 13 450 kR
ORD. PRIS FR.:  13 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA: 5/3
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

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 möjlig-
het att välja till en frivillig utfärd till grannön Gomera. 

stora irlandsresan
-  två länder, två huvudstäder, norra Irland & Kerry med Jöran Nielsen
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.
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• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
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• Entré Titanic Belfast


