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I denna folder finner du ett litet smakprov på vårt nya gruppreseprogram  
för 2020 samt våra nyheter och inspiration för  

2021. Här finner du också våra sommarresor. 

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

 UTG 1, FEB 2020

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!

Erbjud dina medlemmar resor under högtider - alla har inte familj.
Många föreningar stänger under de stora högtiderna och sommaren, då en del av era  medlemmar kanske är ensamma. Ni kan välja 
att ordna en resa fär er förening under sommar och jul/nyår eller erbjud era medlemmar våra högtidsresor. De kan boka direkt hos oss 
och erhålla rabatt, om de uppger föreningens namn. Kontakta oss och meddela om ni önskar erbjuda någon högtidsresa, vi kan ta fram 
informationsblad och skicka dem till er för utdelnig på möten och upplägg på er hemsida. Vi ordnar alltid resor under jul, nyår, påsk och 
sommaren.

Gillar du och din förening att röra på er?
Allt fler börjar träna och röra på sig efter många nya rön att motion håller oss unga. ReseSkaparna arrangerar hälsoresor och vandrings-
resor för flera aktörer som tidningen Senioren, Smart Senior och Vi i Villa samt Friluftsfrämjandet. Vi har flera vandringsresor, både lättare 
strövtåg och lite mer utmanande vandringsresor. Erbjud en vandringsresa i er förening. 

Nyheter på vandringsfronten för 2020 - 2021 är:
• Strövtåg på Gozo och Malta med Erik Sunnerstam & Fredrik Hammenborn 8 dagar   
• Vandring på La Gomera med Anneli Wiklund 8 dagar      
• Vandring Kärnten, Österrike med Anneli Wiklund 8 dagar      
• Vandring i Norra Albanien och de Fördömda bergen med Josif Paparisto 8 dagar   
och vår tidigare så populära resa Vin och Vandring i Kastilien med Hans Euginoa &  Termal & strövtåg på Ischia med Anna, 8 dagar  
  

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 skäddarsyr vi din resa. 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 ut-
bud, hör av dig så skickar vi information. Du kan ladda ner vårt stora gruppreseprogram på vår hemsida 
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 till ett förmånligt pris. 

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
Prenumerera på 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 på vår prenumerationslista.

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

SEPTEMBER 2020
01 sep Polska Österjöns pärlor 6 dgr
05 sep Albanien 7 dgr
12 sep Albanien & Makedonien med Grekland 9 dagar
15 sep Mallorca 8 dgr
16 sep Solens Mat 8 dgr
18 sep Budapest & Eger 6 dgr
19 sep Korsika & Sardinien 8 dgr
21 sep Mellersta Irland 8 dgr
22 sep Mallorca 8 dgr
22 sep Ischia 8 dgr
26 sep Tågresa Slovenien & Italien 10 dgr
28 sep Tanzania & Zanzibar 13 dgr
29 sep Mallorca 8 dgr

OKTOBER 2020
03 okt Korsika & Sardinien 8 dgr
10 okt Vin & vandring i Kastilien 8 dgr
10 okt Korsika & Sardinien 8 dgr
14 okt Albanien 7 dgr
14 okt Longstay Mallorca 22 dgr
15 okt Andalusien 8 dagar
15 okt Malta & Gozo 8 dgr
17 okt Sardinien 8 dgr
21 okt Albanien  7 dgr
23 okt  Spanska världsarv 8 dgr
24 okt Albanien 7 dgr
30 okt Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr

NOVEMBER 2020
02 nov Bridgeresa till Albanien 8 dgr
07 nov Långtidsemester Sicilien 22 dgr
00 nov Långtidsemester Teneriffa 22 dgr
Jordanien 8 dgr

DECEMBER 2020
07 dec Krakow julmarknad 5 dgr
17 dec Långtidsemester Teneriffa 22 dgr 
23 dec Julresa 4 dagar
30 dec Nyårsresa Prag 5 dgr
31 dec Nyårsmusikal i Köpenhamn 2 dgr

2021 RESOR PÅ GÅNG:
Apulien 8 dagar april/maj & okt
Korsika 8 dagar maj  
Mellersta Sardinien 8 dgr maj 
Rhen & Mosel maj
Slovenien 8 dagar maj & oktober

APRIL 2020
16 apr Lissabon 5 dgr
18 apr Albanien 6 dgr
21 apr Hamburg 4 dgr
23 apr  Amsterdam med blomstertåget 5 dgr
24 apr Kroatien och Bosnien Hercegovina 9 dgr
25 apr Ischia med termal och strövtåg 8 dgr
26 apr Albanien & Makedonien 9 dgr
28 apr Toscana 8 dgr

MAJ 2020
02 maj Aten 5 dgr
07 maj Bridgeresa Sardinien 8 dgr
08 maj Kiev 4 dgr
09 maj Korsika & Sardinien 8 dgr
11 maj Mellersta Irland 8 dgr
15 maj Vin & vandring i Kastilien 8 dgr 
16 maj Albanien 7 dgr
21 maj Wales 8 dgr
23 maj Korsika & Sardinien 8 dgr
26 maj  Skottlands högland 8 dgr

JUNI 2020
02 jun Solens mat 8 dgr
04 jun Dalslands kanal  2 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
16 jul Dalhalla Jesus Chrisr Superstar 2 dgr
21 jul Savonlinna operafestival 5 dgr

AUGUSTI 2020
01 aug Läckö slottsopera  Tintomara 2 dgr
11 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
15 aug Dalhalla Rhapsody in Rock 2 dgr
16 aug Opera på Skäret Turandot 2 dgr
18 aug Skottland med Tattoo 6 dgr
25 aug Norges Vackra fjordar  4 dgr
25 aug Wales 8 dgr
25 aug Vandring Österrike 8 dgr
29 aug Albanien 7 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 2020-2021

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:
Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - 

april och oktober - november och lite högre i maj och september.  
Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi bokar desto bättre flygpriser, vi kan boka flyg cirka 330 dagar 
innan avresa. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har alla priser från våra leverantörer, därav kan vi 
endast sätta ett cirka pris tills vi bokat flyg och hotell. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för flygresor och 
300 - 500 kr för flerdagarsbussresor.   
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Albanien
- Natur, kultur och god mat med Josif Paparisto
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 verkli-
gen få uppleva Albanien, få nya insikter om landets historia, 
se dess vackra natur och njuta av den goda maten. Lyssna till 
Josif som berättar om sin uppväxt under den kommunistiska 
regimen, svenska anknytningar och dagens Albanien, ett land 
under förändring.  Vår längsta rundresa tar er  till södra Alban-
ien, Illyrernas rike, världsarvsstäder som Berat, Gjirojaster och 
Shkoder samt Albaniens färgsprakande huvudstad Tirana.  

FAKTA 
GRUPPRIS: 11 450 KR
ORD. PRIS: 11 950 KR
RESLÄNGD: 7 DAGAR
AVRESA:  31 MAR & 29 AUG
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
• Övriga besök enligt program 

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.

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.
Man kan även inkludera en utfärd till Grekland i pro-
grammet.

FAKTA
CA GRUPPRIS:  14 450 KR
CA ORD. PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD:  9 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
• Rundturer och entréer enligt program

Nyhet!

Montenegro 
- ett outforskat land invid Adriatiska havet

Låt oss och våra vänner från Montenegro 
guida er genom Montenegros historia, 
kultur och natur. Upplev de gröna bergen 
som höjer sig bakom den vackra kusten 
och njut av det turkosa glittrande vattnet 
i Adriatiska havet. Vi bor bekvämt på fem-
stjärnigt hotell i Budva och tillsammans 
med Zlatko Papac ser vi det bästa som lan-
det har att erbjuda. Vi äter traditionell mat, 
provar lokala viner och njuter av livet på 
vårt spahotell. 

FAKTA 
CA GRUPPRIS: 14 450 KR
CA ORD. PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda - Tivat t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher 
• 4 middagar 
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur Budva
• Båtutfärd till Kotorbukten
• Utfärd till Cetinje
• Utfärd till vingård 

Nyhet!



FAKTA
CA GRUPPRIS: 13 950 KR 
CA ORD. PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  9 DAGAR 
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
• Utfärd till Zadvarje med grappaprovning

Följ med på en rundresa som ger en inblick i den tidiga historien 
till dramatiska händelser utspelades i vår tid. Vi besöker fascine-
rande städer i Dalmatien och Hercegovina. Längs Kroatiens kust 
finns de vackraste och mest välbevarade antika städerna i värl-
den. 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 tillsam-
mans och format denna multikulturella stad som förenar öst och 
väst. Vi njuter även av god mat och dryck och ser stora sevärdhe-

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

ter 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

Nyhet!

FAKTA
GRUPPRIS: 17 450 KR 
ORD. PRIS:  17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:   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 av Pata Negra skinka
• Besök till Las Maravillas Grottor
• Utfärd till Cordoba och jungfruolja fabrik

Andalusiens bästa
- 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!

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

FAKTA
GRUPPRIS: 13 950 KR 
ORD. PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  PREL 30 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.
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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: 

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!

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:   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

Nyhet!

Apulien
- Den italienska klacken, en gömd skatt

FAKTA 
CA GRUPPRIS FR: 14 950 KR
ORD PRIS:  15 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare – Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda - Bari via Frankfurt t/r
  2 nt Matera, 3 nt Martina Franca, 2 nt Lecce
• Bussresa 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher varav en lättare lunch  
• 5 middagar & 1 Vinprovning
• Olivoljeprovning
• Rundtur i Matera med grottdistriktet 
• Guidade turer i Matera, Martina Franc, 
   Lecce, Otranti m fl
• Maltlagningstillfälle 

Nyhet!

Apulien ligger på Italiens klack, en gömd skatt som väntar på att 
upptäckas. Anna Rudh Meo har tagit fram denna resa för att visa er 
de platser hon uppskattar bäst och vi får komma hem till en familj 
och laga den för Apulien så kända orechiettepastan. Många kulturer 
har satt sin personliga prägel på landskapet, arkitekturen och maten.  Apulien är med 
sitt bördiga landskap ett himmelrike för vin och oliver. Här finner vi frodiga olivlundar  
och vidsträckta vinodlingar, Apulien är Italiens näst största vinproducent. De lite konstiga 
Trulli-husen i Alberobello och Materas mystiska grottdistrikt är båda världsarv och ger en 
sägenomspunnen upplevelse. Vi bor två nätter inne i Matera i grottdistrikten, tre nätter i 
lantlig miljö utanför Martina Franca och 2 nätter i vackra barockstaden Lecce. Välkommen 
att smaka på Apuliens skatter.
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FAKTA
CA GRUPPRIS: 13 450 KR
ORD PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda- Olbia t/r
   2 nt Nuoro, 5 nt Alghero
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 luncher varav en med herdarna  
• 3 middagar 
• 2 vinprovningar
• Kvällsfika
• Guidad tur i Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Utfärd Stintino & Castelsardo  
• Utfärd Capio Caccia & vingård
• Övriga besök enligt program

En resa för dig som vill få en smak av Sardinien. Vi 
börjar vårt äventyr med två nätter i byn Nuoro, där 
vi vaknar med en fantastisk vy. Här bor vår chauf-
för Teodor, han tar oss med till sina vänner och små 
byar. På denna resa bor vi på två hotell och utforskar 
mellersta och norra Sardinien. På vår väg till Alghero 
upplever vi öns västkust med intressanta fornläm-
ningar och den mysiga staden Bosa. Algheros gam-
la stad välkomnar med sina mysiga kvarter, vackra 
strand och i närheten finner vi flera vingårdar. Vi 
gör en utfärd till en lokal vingård och Europas högst 
belägna fyrtorn samt en av dagarna åker vi till den 
omtalade Stintino stranden och byn Castelsardo. 
Sardinien liksom många delar av Italien är en ö för 
dig som gillar det ljuva livet, här äter och dricker vi 
gott och naturligtvis delar Johans med sig av såväl 
historisk som vardagskultur.

Nyhet!

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

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, olivolja 
och Korsikanernas stolthet deras charkuterier. Mycket tack vare Johans 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 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: 15 450 KR
ORD PRIS:  15 950 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 och 
  Bonifacio
• Båttur med lunch vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program

Nyhet!

Upplev hela Sardinien, en resa där ni får möta folket i 
Barbagia, urinvånarna, och deras traditioner. Hamn-
staden Cagliari med sitt Castello, västkustens forn-
lämningar och den mysiga lilla staden Nosa.  En resa 
för dig som är nyfiken på att lära känna ön, dess mat, 
människor och kultur. 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. 
Man kan jämföra Sardinien med Gotland, 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 

FAKTA 
CA GRUPPRIS: 15 450 KR
ORD PRIS:  16 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda -Olbia t/r
  1 nt Nuoro, 3 nt Cagliari, 3 nt Alghero
• Bussresa 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher varav en med herdarna  
• 5 middagar 
• 2 Vinprovningar
• Kvällsfika
• Guidade turer i Cagliari och Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Övriga besök enligt program

Nyhet!

nyfunna vänner Teodor i Nuoro och Silvia i Cagliari, de 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  gott och naturligtvis delar Johans med sig av såväl historik som vardagskultur.

Norra & Mellersta Sardinien  
- Sardernas berg och Algheros mysiga gränder

Rundresa Sardinien 
- från Sardernas berg, Cagliari, Bosa, Alghero & Smaragdkusten



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.

NYHETER 2020

Antika Aten
- med utfärd till Mykene och Epidauros

Vi startar vår resa i Delfi, en antik stad som lig-
ger högt uppe i bergen på fastlandet i Grek-
land och under antikens Grekland betraktades 
som världens mittpunkt. Det var här Pythia 
eller Oraklet i Delfi satt i Apollons tempel från 
700 talet e Kr. Viforsätter sedan till ”Europas 
närmaste Orient”, Aten. En ljus stad som myll-
rar som Mellanöstern, doftar som Turkiet och 
låter som Asiens metropoler. Här besöker vi 
Arkeologiska Nationalmuséet och Akropolis. 
Under resan gör vi även en utfärd till Mykene 
och Epidauros med sin fantastiska amfiteater.

FAKTA 
CA GRUPPRIS: 11 950 KR
CA ORD. PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR
AVRESA:  2 MAJ

I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Aten t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Skandinavisktalande reseledare
• Del i dubbelrum m frukost (F) 4 nätter
• 2 luncher , varav en lunchbox (L)
• 4 middagar (M)
• Entré till muséet i Delfi
• Entré till Arkeologiska Nationalmuséet
• Utfärd till Mykene & Epidauros dag 4
• Guidad visning i Delfi*
• Guidad visning av Akropolis*
• Guidad visning i Mykene & Epidauros*
• Bussresor enligt program
• Whispers

Oförglömliga BElgrad
- Balkans New York

Belgrad, Serbiens huvudstad och en av Euro-
pas äldsta städer. Den kallas Balkans New York 
och jämförs med populära Berlin. Serberna är 
kända för sin gästvänlighet och sin goda mat. 
Influenserna kommer från hela världen men 
allt har en ”serbisk knorr”. Resan är kryddad 
med kultur, traditionell mat, lokala viner och 
musik. Här finns något för alla, det är till och 
med möjligt att bada mitt i staden.

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

I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher 
• 3 middagar  
• 1 vinprovning och 1 ölprovning
• Besök Titos grav i blommornas hus
• Utfärd Oplenac
• Utfärd Novi Sad
• Alla transporter på resmålet

Nyhet!



NYHETER 2020

FAKTA
CA GRUPPRIS: 13 450 KR
CA ORD. PRIS:  13 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
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

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 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 upple-
velse 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 Ga-
rachico, 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. 

FAKTA
GRUPPRIS FR.: 14 450 KR
ORD. PRIS FR.:  14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA: 13 JUL
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

Stora Irlandsresan
-  två länder, två huvudstäder, norra Irland & Kerry med Jöran Nielsen

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

Vilnius
- Nordens Prag

I de numera självständiga baltiska staterna går utvecklingen framåt i snabb takt, och vi 
möts av en inspirerande framtidstro. De vackra stadskärnorna renoveras varsamt för att 
framhäva medeltida karaktär. Vilnius, även kallad ”Nordens Prag”, är känd för sin vackra arki-
tektur, spännande historia och sina många kyrkor. Byggnaderna präglas av renässans- och 
barocktiden samt vissa gotiska inslag. Vår guide Déja visar oss sitt Vilnius.

FAKTA 
CA GRUPPRIS: 6 450 KR
CA ORD. PRIS:  6 950 KR
RESLÄNGD: 5 DAGAR

I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Vilnius
• Transfer flygplats-hotell
• Båtresa Riga-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Utfärd Trakai slott
• Entré & guidning på Storfurstarnas palats
• Alla transporter på resmålet
• Besök & entréer enligt program



NYHETER 2020

Följ med oss på en innehållsrik resa till det lilla, 
vänliga landet Slovenien, beläget vid Adriakusten 
i hjärtat av Europa. Sloveniens riviera som är 47 ki-
lometer lång utmed Adriatiska havet är kort, men 
här hittar du en spännande och lite gömd del av 
Europa. Här finns kustorten och medeltidsstaden 
Piran, badorten Portorož och saltfälten som helar, 
mängder med vänliga människor, god mat och än 
så länge, få turister. Vi bor i Portoroz, och gör utflyk-
ter längs den vackra kusten och till Trieste. Vår sista 
dag åker vi med båt över till Venedig där vi sover 
sista natten.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 450 KR 
CA ORD.PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Reseledare Monica Mozo
• Flyg Arlanda - Venedig t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 6 middagar
• 1 slovensk afton inkl. dryck
• Bussresor enligt program
• Engelsktalande lokalguide
• Entréer till tornet i Piran, slott i Trieste,
Postojnagrottan, slottet i Ljubljana
• Tur med bergbanan i Ljubljana
• Båt till Venedig t/r

Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergs-
landskap, två hav och öken samt historiska platser 
som Petra och Jerash. Denna resa bjuder på många 
upplevelser och möten med den jordanska kulturen 
och beduinerna samt tid att koppla av och njuta av 
Döda och Röda havets stränder. Tillsammans med vår 

Slovenien
- Portoroz och Adriakusten med Monica Mozo

Jordanien
- Gästfrihetens land med Ali Mostafa

FAKTA
CA GRUPPRIS: 16 450 KR 
CA ORD.PRIS:  16 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Reseledare Ali Mostafa
• Arlanda – Amman via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 6 middagar
• Rundresa 8 dagar med buss
• Guidade rundturer i Amman, Jerash,
  Madaba, Petra, Aqaba
• Jeepsafari Wadi Rum
• Övriga besök enligt program

reseledare Ali Mostafa, hälsar vi er välkomna till ett av mellanösterns mest intressanta länder. 
Ali är svensktalande arkeolog från Egypten med lång erfarenhet och har guidat många nöjda 
svenska grupper 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.

Tanzania
- Gästfrihetens land med Ali Mostafa

FAKTA
GRUPPRIS: 43 500 KR 
ORD.PRIS:  44 500 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  28 SEP
I PRISET INGÅR
• Reseledare Ali Mostafa
• Flyg Arlanda – Tazania t/r
• Inrikesflyg Serengeti - Zanzibar
• Lokal engelsktalande guide under
  safaridagarna
• Del i dubbelrum/tältcamp med frukost
• 6 luncher, 10 middagar
• Mineralvatten under safari
• Transporter i fyrhjulsdriven safari 
  jeep med garanterad fönsterplats
• Alla transporter på plats I Tanzania
• Alla nationalparksavgifter
• Besök I Massaiby med tur på Savannen
• Safari i Serengeti, Ngorongoro 
  kratern, Tarangire

Nu erbjuder vi en unik resa framtagen för 
SPF Stockholm, med vår omtyckta och er-
farna reseledare Ali Mostafa. På klingande 
svenska visar han Tanzanias vackra, vilda 
och orörda natur och vi avslutar på Zanzi-
bar och njuter av den varma Indiska ocea-
nen och de vita, finkorniga stränderna. Vi 
ser även Afrikas högsta berg - Kilimanjaro. 
Vi får unika möten med masaierna och vi 
bor på mindre lodger för att komma na-
turen nära.

Safariupplevelsen i Tanzania är oslagbar, denna resa tar dig till världsarvet Ngorongoro samt 
nationalparkerna Tarangire och Serengeti. Vår resa från Serengeti, går med safariflyg över 
vildmarken, så även transporten blir en upplevelse. Vi spanar efter lejon, gepard, leopard, 
noshörning, flodhäst och andra spännande djur. Här har många naturfilmer spelats in och 
skälet är enkelt, här finns en mängd djurarter representerade och alla ”the big five”; lejon, 
leopard, elefant, buffel och noshörning. Efter några dagar fulla av intryck från savannen är 
det skönt att avsluta resan med lata dagar på kryddön Zanzibar.



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 trä-
kyrka

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 
1800-talet. I Borgå får vi även en visning av J L Runebergs hem. På an-
rika Haikko Herrgård äter vi lunch i exklusiv miljö där Edelfelts konst 
pryder den Gula Salongen. I Savonlinna bjuds vi på en härlig båttur och 

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

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.  
Programmet för operan är ännu ej släppt.

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!

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 Tat-
too, den 18 aug 2020. 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

Skottland är som dyrast i augusti, om Tat-
too inte är viktigt för er är det fint att besöka 
Skottlnd i maj-juni och sep- okt, då är det 
förmånligare priser.

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



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

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

Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kul-
turresa. Varmt välkomna till en musikalisk resupp-
levelse; en helafton med Jesus Christ Superstar på 
Dalhalla. Vi börjar vår resa med att besöka Måns 
Ols Utvärdshus, vackert beläget vid Långforsen 
i Sala, för fika innan vi når vårt hotell i Borlänge. 
Under resan besöker vi Vikmanshyttan med Nor-
dens enda industriella stentryckeri.

16 jul - Jesus Christ Superstar
15 aug - Rhapsosdy in Rock

Dalhalla
- med Jesus Christ Superstar eller Rhapsody in RockFAKTA

CA GRUPPRIS:  3 650 KR
ORD PRIS: 3 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 förmiddagsfika
• 1 luncher (L)
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla röd sektion 
rad 11-19
• Besök enligt program

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



BUSSRESOR

Hälsingland - med Anneli Wiklund

Vi erbjuder ett stort utbud av bussresor i Sverige och Norden. Genom åren har vi byggt 
upp ett stort lager av olika upplägg på bussresor. Vi har minst en resa per landskap- 
Många av dem är personligt framtagna då många av våra reseledare bor på plats eller 
är uppväxta på resmålet. Musikresor är vår specialitet, och flera landskap arrangerar 
event med olika musik som Opera på Skäret, Dalhalla, LÄckö slott m fl.

Nedan finner ni några förslag på uppplägg, men kontakta oss och vi tar fram en resa till 
er.  Se även förslag på dagsresor från Micke på Viatour och från Linnéa Sallay.

Vår egen Hälsingetös, Anneli Wiklund kan sitt Hälsi ngland och erbjuder resor på 2,3 eller 
4 dagar eller längre till vackra Hälsingegårdar, även med inslag av vandring.

I väster tronar fjällen med höjder högt över trädgränsen och i öster de högresta sko-
garna. Runt Storsjön breder ett mäktigt öppet landskap ut sig som leder oss in mot den 
Jämtländska Fjällvärlden med gammal tradition, vattenfall, samer och vackra landskap. 

JÄMTLAND - Catharina Falkengård

Bohuslän - Rita Saxmark
Med drömmar om vyer, musik  och mat från naturens skafferi varvat med historia som 
sträcker sig tusentals år bakåt i tiden upptäcker vi Bohuslän tillsammans med Rita Sax-
mark.

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

Jan Luthman
En riktig Gute, född 
och uppvuxen på ”öjn”. 

Catharina Falkengård 
- Uppvuxen i Jämtland 
och dotter till en fjäll-
bonde. 

Anneli Wiklund
Det är Anneli som ska-
pat stora delar av ABF:s 
studiematerial om Häl-
singland.

Slottsresa - med Teddy Lundberg
- med Hjälmare kanal, Stora Sundby Slott, Örebro slott & Grönsöö slott

Teddy Lundberg

Dalarna - med Linnéa Sallay

Dalsland - med Erik Sunnerstam
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom.

Västmanland - med Irene Sangemark
Upplev Västmanland allt från det leende öppna Mälarlandskapet  till dom djupa mörka 
Bergslagskogarna, från slott till hytta,  från storstad till landsbygd.

Norges fjordar  - med Einar Szpiro
En drömresa för många är att få se Norges vackra fjordar.  Vi skall  få uppleva några av 
Norges mest kända naturupplevelser. 

Einar Szpiro

Erik Sunnerstam

Rita Saxmark
Sångfågeln från 
Bohuslän.

Linnéa guidar sitt Dalarna med konst och musik och stor kunskap. Ni får en djupare kun-
skap, hon erbjuder många olika upplägg på 2- 6 dagar. 

Linnéa Sallay -
tar med sig fiolen, 
spelar och sjunger.

Irene Sangemark
underhåller och visar 
sitt Västmanland.



TÅGRESOR

BOKNING AV RESA.  
I samband med att du bokar en tågresa med oss, behöver vi önskad avreseort, ditt födelsedatum (år-månad-dag) samt pass-
nummer. Födelsedatum och passnummer skrivs in på tågbiljetten (Interrailkortet) som du skall ha tillhands under tågresorna.

TÅGRESORNA 
Är inte anpassade för personer med funktionshinder. På- och avstigning, byte av perrong, trappor och förekommande prome-
nader mellan station och transferbuss, förutsätter att resenären själv kan hantera sitt eget bagage.

PACKNING.  
Våra tågresor har ingen viktgräns, som flyget, men det är ont om bagageplats. Ta därför inte med för skrymmande bagage. Packa 
hellre i två mindre kollin (t.ex. kabinväska och mjuk bag eller ryggsäck) än ett stort. Tågbyten medför normalt även byte av platt-
form. Tänk på att du själv ansvarar för att bagaget transporteras mellan plattformarna samt kommer ombord på nästa tåg.

MAT UNDER TÅGRESAN.  
Bodega eller restaurangvagn finns normalt på tågen genom Europa. Inga måltider ingår eller är förbeställda ombord under 
tågresan. Ta gärna med något att äta för den händelse att restaurangvagn inte medföljer. Smörgåsar, frukt, vatten etc. finns att 
köpa på stationerna. Alla tåg är rökfria, även på toaletter.

TÅGFÄRDLEDARE.  
En tågresa från Sverige genom Europa skall upplevas som ett härligt äventyr och inledningen till en minnesvärd semester. 
Med på resorna följer våra handplockade tågfärdledare. Resorna genomför oftast helt programenligt, utan vare sig förse-
ningar eller andra trafikstörningar. Om något oförutsett inträffar under resan, skall du känna dig trygg i att våra tågfärdledare 
tar hand om dig och löser eventuella problem. Många av våra tågfärdledare har lämnat arbetslivet och tar med sig sin livser-
farenhet, kunskap och servicekänsla på resan. Men vi har självklart även yngre, minst lika kompetenta och effektiva färdledare 
på våra tågresor. Oavsett ålder, erfarenhet och bakgrund, har våra tågfärdledare det gemensamt, att de är ansvarsfulla, trygga 
och effektiva och ser till att du blir väl omhändertagen under såväl tågresorna som på resmålet.

DINA TÅGBILJETTER.  
Ca 15 dagar före avresan erhåller du i rekommenderat brev Interrailkortet samt biljetter för anslutande tåg till Köpenhamn om 
du bokat detta.* Anslutning till/från Köpenhamns Centralstation ingår från Götaland och flertalet orter i Svealand. Från övriga 
orter erbjuder vi anslutning mot tillägg. I vårt exempel utgår resan från Stockholms Centralstation – ange önskad avreseort 
när du bokar resan!

INTERRAILKORTET  
(tågbiljetten) gäller för bokade resdagar. Aktuellt datum för utnyttjad resdag, och datum du påbörjar resan, fyller du själv i. 
Information om hur detta skall göras översänds tillsammans med biljetterna i det rekommenderade brevet. Biljetten visas för 
konduktören vid biljettvisering ombord.

TÅGET TAR DIG DIT DU VILL:
På andra sidan bladet presenterar vi vår första resa med 
tåg till Slovenien, Trieste och Verona.
Men med tåg reser man både enkelt och bekvämt till 
bland annat storstäder som:
• Wien – non stop från Hamburg, 9 tim
•  Paris – ett byte från Hamburg, 8 tim
•  Berlin – från Stockholm samma dag, 14 tim
•  München – non stop från Hamburg, 5,5 tim
•  Prag – non stop från Hamburg, 7 tim
Det är bara fantasin som sätter gränserna.

VARFÖR RESA MED TÅG?
•  Miljövänligt – en resa i lagom takt 
•  Tågresan är en del av upplevelsen
•  Var 4:e svensk är flygrädd (Expressen mars 2014)
•  Restaurangvagn – ta en öl och en bit mat och njut av utsikten
•  Rörelseutrymme – sträck på benen, gå en runda
•  Tåget går snabbt – inga trafikköer
•  Bekvämt – bra sittkomfort hela vägen

KONTAKTA OSS FÖR DIN TÅGRUNDRESA
Vi kan ta fram en resa i Europa och Norden med tåg, det är dock 
viktigt att vara ute i god tid, .



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

Följ med oss på en innehållsrik tågrundresa till det lilla vänliga landet Slovenien, beläget vid Adriakusten i hjärtat av Europa. Sloveniens 
riviera som är 47 kilometer lång utmed Adriatiska havet är kort, men här hittar du en spännande del av medelhavskusten. Här finns kus-
torten och medeltidsstaden Piran, badorten Portorož och saltfälten, som helar och gör dig frisk. Och mängder med vänliga människor, 
god mat och få turister. Under ett par dagar njuter vi av sol och sköna bad i Sloveniens mest berömda badort, Portoroz och gör en utflykt 
längs den vackra kusten. Vi besöker den historiska staden Trieste på vår väg mot Verona och Garda. Efter dagarna vid Gardasjön går 
hemresan åter med tåg genom Sydtyrolen, Brennerpasset och Bayern. 

DAG 1: STOCKHOLM - HAMBURG
Tågresa från Stockholm till Hamburg via Kö-
penhamn. Övernattning på hotell i Hamburg. 

DAG 2: HAMBURG - PORTOROZ
Tidig avresa med tåg från Hamburg till den 
österrikiska staden Villach via München, be-
lägen vid gränsen till Slovenien. Härifrån reser 
vi med buss till semesterstaden Portoroz, dit 
vi ankommer under kvällen. Vi checkar in på 
vårt hotell där vi ska bo i tre nätter och äter en 
gemensam middag. (M) 

DAG 3: PORTOROZ
Badorten Portoroz har Sloveniens enda sand-
strand och är kantad av restauranger, hotell 
och en stor marina. Hit till Portoroz har be-
sökare kommit sedan slutet av 1800-talet för 
klimatet och de klara havsbaden. Längst in 
i viken finns en liten sandstrand men det är 
vanligast att bada från kajen.  Vi gör en pro-
menad för att lära känna orten och har resten 
av dagen fri för egna aktiviteter. Middag. (F, M)

DAG 4: UTFLYKT LÄNGS KUSTEN
Sloveniens kust mot Adriatiska havet är bara 
47 km lång, men erbjuder flera intressanta 
städer. Vi besöker staden Koper, den största 
på Sloveniens kust. Därefter ser vi lilla pitto-
reska Izola. Här ligger båtarna tätt, vi kan se 
fiskebåtar komma in med dagens fångst och 
en fin liten strandpromenad kantas av palmer 
och badstegar. Vi avslutar i den lilla medeltids-
staden Piran, som påminner om Venedig. Här 
finns spännande arkitektur, gotiska palats, 
vackra kyrkor som St. George, trånga gränder, 
en stadsmur, en mysig hamn och fina klipp-
bad. Här är arkitekturen venetiansk och grän-
derna vindlar trånga på höjden. Fri eftermid-
dag för avkoppling. Middag. (F, M)

DAG 5: TRIESTE & GARDASJÖN
Med buss tar vi oss till Trieste, huvudstad i den 
italienska autonoma regionen Friuli Venezia 
Giulia. Trieste hörde fram till första världskriget 
Österrike. Under en guidad rundtur besöker vi 

bland annat Piazza della Cattedrale och det 
ståtliga torget Piazza Unità, det största i Euro-
pa som öppnar sig mot havet. Trieste är även 
känt för sitt kaffe och varumärket Illy har sitt 
ursprung här. Strax utanför Trieste ligger byn 
Prosecco från vilken det berömda mousse-
rande vinet härstammar. Vi äter en lätt lunch, 
som självklart inkluderar ett glas prosecco och 
avrundas med en kopp espresso. Resan fort-
sätter med tåg mot Verona och Gardasjön där 
vi checkar in på hotell La Perla som ligger 100 
meter från sjön. Middag på egen hand.  (F, L)  

DAG 6: GARDA/BARDOLINO
Garda är en mysig och rustik liten stad på den 
sydöstra delen av Gardasjön. Här kan vi släntra 
längs sjöpromenaden och njuta av ett stort ur-
val av restauranger och butiker. Den tidigare 
romerska staden, som idag har cirka 3500 in-
vånare, domineras av det gamla klostret, som 
har utsikt över hela bukten. De flesta känner 
dock till staden för de spektakulära villorna 
och trädgårdarna, samt inte minst den vackra 
stranden Baia delle Sirene. De som vill kjan föl-
ja med reseledaren på en ca 4 km lång prome-
nad till grannstaden Bardolino. Promenaden 
är väl värd besväret. Runt Bardolino finns flera 
vingårdar som producerar kvalitetsviner som 
bär stadens namn. Här får vi lite egen tid till att 
utforska staden innan vi tar båten den korta 
vägen tillbaka till Garda.  (F)

DAG 7: UTFÄRD TILL VERONA
Idag ska vi göra en utfärd med buss till Verona.  
Staden är mycket mer än legenden om Romeo 
& Julia. Här möts på ett fascinerade sätt norra 
och södra Europa. Det märks inte minst i mat-
lagningen. Verona var från början en romersk 
provins och kallades ”Urbs Nobilissima”. Under 
Julius Cesar blev Verona en nordlig port till det 
centrala Romerska Imperiet. (F)

DAG 8: GARDA
Idag har vi en egen dag till att njuta av Garda.
Sjön är en skattkista fylld av små charmiga stä-
der som kan besökas över dagen med båt från 

FAKTA
CA GRUPPPRIS: 16 950 KR
ORD PRIS: 17 450 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
I PRISET INGÅR:
• Svensktalande reseledare
• Tågresor med platsbiljetter 
• Del i dubbelrum med frukost på 
  3 stjärniga hotell. (F)
  Hamburg 2 nt, Portoroz 3 nt, Garda 4 nt
• Halvpension i Slovenien och Italien 
 (exkl. dryck middag)
• Trieste, guidad utflykt med lätt lunch 
• Bardolino, promenad 
• Verona, guidad utflykt med buss
• Lokala auktoriserade guider (engelska)
• Övriga besök enligt program 

TILLÄGG: 
Enkelrum ca 3 600 kr

tågrundresa till Slovenien & Italien
 - Upplev Adriakusten & Gardasjön

hamnen i Garda. Till exempel Sirmione, med 
sin pampiga borg längst ute på en långsmal 
halvö, eller Desenzano, fylld av charm, en livlig 
hamn och trivsamma gränder. På västra sidan 
av sjön ligger den eleganta och historiskt in-
tressanta staden Salò skyddad av den privata 
ön Isola del Garda. Allra längst i norr ligger 
en av Gardasjöns mest populära utflyktsmål, 
småstaden Limone sul Garda, som fått sitt 
namn efter områdets tidigare citronodlingar. 
(F)

DAG 9-10: HEMRESA 
Efter frukost lämnar vi vårt hotell för tågresa 
hem från Verona via Verona, München, Ham-
burg och Köpenhamn. Övernattning i Ham-
burg. Åter till Stockholm under kvällen dag 10. 


