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Välkommen till Reseskaparna!
Världen har verkligen stannat. Denna extra ordinära stund i historien som vi nu befinner oss i, hade vi aldrig kunnat föreställa oss. För många 
av våra resenärer innebär det att inte få träffa vänner, barn & barnbarn. Alla ReseSkapare runt i världen och i Sverige tänker på er och längtar 
till den dag då vi åter kan få inspirera och skapa unika reseupplevelser. Givetvis är det en svår tid för oss alla där våra samarbetspartners och 
reseledare har tappat sina arbeten för nu. Vi planerar dock framåt och hoppas att vi snart skall få resa igen.

Det ni kommer se i programmet är fler resor i Sverige både i höst och till våren, samt flera fina jul- och nyårsresor. I år planerar vi en speciell 
nyårsresa, vår egen resa med underhållning av Linnéa Sallay & pianist på utvald herrgård inte så långt från Stockholm. Jul kan ni fira med Ka-
tarina Åström i Sörmland, eller på Selma Spa i Värmland. Till våren kommer flera landskapsresor med Einar, Jöran, Linnéa, Erik, Anneli & Teddy. 
Vi tittar även på nya hälsoresor i Sverige tillsammans med Sofia Åhrman känd från SVT:s hemmagympa.

Corona – avstånd
På våra bussresor kommer vi att erbjuda en sätesrad per person, så alla resor kommer vara mindre grupper med cirka 25 – 30 resenärer. Och vi 
kommer vidta säkerhetsåtgärder enligt folkhälsomyndighetens råd med avstånd & handdesinfektion.

Vi hoppas att få se er snart och att denna stund i historien snart är ett minne blott.

Vänliga Hälsningar
ReseSkaparna

Om ReseSkaparna:
Våra innehållsrika resor passar dig som vill uppleva mycket, komma närmare den lokala kulturen och samtidigt ha det bekvämt. Våra resele-
dare och guider har alla stark anknytning till sitt resmål och en gedigen kunskap vilket ger dig en djupare reseupplevelse. 
Det unika med våra resor är att våra reseledare är med och skapar resorna från början, de vill att ni skall få uppleva det bästa av sina resmål. 
Ofta bor de på resmålet och känner till de bästa restaurangerna och kan ta dig med på unika möten med lokala personligheter. 

Musikresor 
Våra musikkunniga reseledare och professionella artister, lotsar dig runt i musikens värld. 

Vandringsresor - Lätta och lite mer utmanande 
Allt fler önskar att kombinera sin resa med vandring, kultur och god mat. Vi har tagit fram lätta vandringsresor där vi går ca 3-4 tim med höjd-
skillnader på 150-300 m samt några lite mer utmanande vandringsresor med vandringar på 4-8 tim och större höjdskillnader. Vi er-bjuder 
alltid två nivåer Alla resor kombineras med lokal kultur och god mat - livets goda.

Må bra-resor 
Våra Må bra-resor har speciellt fokus på välbefinnande för både kropp och själ. Härlig mat och dryck, sköna bad kompletteras med exempelvis 
yoga, termalbad, vandring och massage. 

Storstadsresor 
Våra reseledare som oftast bor i staden tar fram unika upplägg med besök till platser och restauranger man inte finner på egen hand. 

Rundresor 
Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer och landsbygd. Ibland ligger vi still på ett hotell och gör utfärder och på en del resor 
byter vi hotell 2 - 4 gånger. 

Långtidssemester 
På våra långsemestrar finns vår lokala reseledare på plats som er värd. De känner området och de lokala förutsättningarna väl och arrangerar 
utfärder och aktiviteter. 

Bridgeresor 
Vår erfarne bridgeledare arrangerar bridgespel och våra lokala kunniga svenska guider visar sina hemorter.

Trevlig resa önskar alla ReseSkapare 

ReseSkaparna event & resor Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm 
Bokning & information:    Telefon: 08-94 40 40
info@reseskaparna.se   Telefontid: mån-fre 09.00-15.00  
www.reseskaparna.se  
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InnehållsföRtecknIng

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

Skräddarsydda resor - Har ni speciella önskemål kontakta oss!

Tel: 08-94 40 40            info@reseskaparna.se             www.reseskaparna.se

Världen står stilla just nu, och det vi helst vill göra – att resa och möta vänner, 
går tyvärr inte. Men att få drömma ger kraft och inspiration, att ha något att 
få se fram emot. Vi förstår att det kan kännas svårt att planera inför framtiden 
och därför erbjuder vi nu öppet köp i 30 dagar samt fri om- & avbokning för alla 
nybokningar från och med 1 maj 2020*. Hämta inspiration i vår nya digitala ka-
talog eller på hemsidan och förverkliga din dröm. 

*Detta erbjudande gäller för nybokningar gjorda från och med 1 maj 2020 och tills-
vidare. Vissa specialbeställda resor för samarbetspartners ingår inte i denna kam-
panj. Om- eller avbokning måste ske senast 65 dagar innan avresa. Vid avbokning 
senast 65 dagar innan avresa återbetalas hela det inbetalda beloppet.

Erbjudande! Öppet köp samt fri om- & avbokning
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RESOR i SvERigE mEd ERik & tEddy 
- Dalslands kanal, Höga Kusten,  

dalslands kanal
- en av Sveriges vackraste vattenvägar med Erik

Erik Sunnerstam
Flöjtist med solistdiplom från musikhögskolan 
i Stockholm som har jobbat 25 år i Folkoperans 
orkester och turnerat världen över. Nu har Erik 
utökat sin reportoar med att visa Malta för grup-
per, han vandrar gärna och visar er öarnas stigar.

Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvu-
dattraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal. Vi färdas i sakta mak och hinner 
se och beundra naturen, gårdar och bruk utmed vattnet. Vi äter lunch ombord, alltmedan vi 
passerar 19 slussar. Det finns många akvedukter i världen. De flesta byggdes som romerska 
stenvalvsbroar. Akvedukten i Håverud är helt unik i sitt slag. Under vår resa besöker vi Kris-
tinehamn, njuter av den vackra naturen runt Bengtsfors och när vi besöker Halmens 
hus får vi lära oss mer om varför halmen fått så stor betydelse just i Dalsland. Vår resele-
dare Erik Sunnerstam levandegör traktens historia och underhåller med flöjtspel då 
han även är professionell musiker.

I pRIset IngåR:
•  Bussresa
•  Reseledare Erik Sunnerstam
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher & 1 middag
•  1 kaffe med smörgås
•  Båttur på Dalslands kanal 
•  Besök till Halmens Hus, 

Teddy Lundberg
Född i Eskilstuna, bor nu på Söder i Stock-
holm. Teddy har många strängar på sin lyra, 
är bl a sångare, skådespelare och kock. Det är 
dock musiken som är hans signum och opera 
ligger honom varmast om hjärtat. 

2 dagar                                 3 250 kr
31/8 & MAJ 2021                                    

Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musikalisk 
resupplevelse; en helafton med Rhapsody in Rock på Dalhalla. Med symfoniorkestrar, 
svenska och utländska sånggäster, dansare, specialkomponerade fyrverkerier, stunt-
män, TV inspelningar och skräddarsydda scener har Rhapsody In Rock satt sin tydliga 
markering i Dalhallas historia. 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 Nordens enda industriella stentryckeri.  

dalhalla 
- med Rhapsody in Rock och Rita Saxmark

I pRIset IngåR:
• Musikkunnig reseledare Rita Saxmark
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost
• Förmiddagsfika 
• Lunch & Middag 
• Konsertbiljett, gul sektion rad 29-36

2 dagar  15/8 3 950 kr

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

Sverige har många vackra och spännande slott. På denna resa besöker vi inte mindre än 
tre. Vi börjar med en tur på Hjälmare kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som, 
i sin ursprungliga sträckning, färdigställdes 1639. Vi ser sagoslottet Stora Sundby med 
rötter från 1200-talet, Örebros gamla kungaslott och Grönsöö slott med sin slottspark. 
Reseledare är Teddy Lundberg som berättar om landsbygden och slotten..

I pRIset IngåR:
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher med kaffe 
• 1 middag med 1 glas vin & kaffe 
• Slottsbesök: Stora Sundby, Örebro & Grönsöö

2 dagar  våren 2021  3 250 kr
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Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasångerska Linnéa Sallay 
skapar en härlig gemenskap på sina resor när 
hon guidar er längs vägen. Hon för er in i oper-
ans förtrollande värld och bjuder ofta på egen 
sång & fiolspel. Hon är aktiv som reseledare och 
guide sedan snart 20 år, därtill Auktoriserad 
Stockholmsguide. För ReseSkaparna producerar 
Linnéa Operaresor med unika besöksmål. 

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

Savonlinna Operafestival - 2021
- konst & musik i Finland med operan “La Traviata ” 5/7, 14/7 “Carmen”

I pRIset IngåR
• Reseledare Linnéa Sallay 
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r 
• Del i dubbelrum/insideshytt 
• 3 frukost, 2 luncher, 4 middagar 
• Båttur på Saimen
• Operabiljett, sektion A rad 14-19 
• Besök Albert Edelfelts ateljémuseum
Visning J L Runebergs hem

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

5 dgr 5/7, 14/7 2021  11 250 kr

mUSikRESOR mEd Linnéa & Rita
- Nyårsresa och Savonlinna med Linnéa & Julkabaré med Rita & Linnea

Rita Saxmark
Rita har länge varit knuten till ReseSkaparna som 
reseledare och artist. Sina erfarenheter från op-
era- och musikalscener i Sverige och Europa har 
hon nytta av som utbildad logonom. 

Julkabaré med the diamonds
- underhållning med Linnéa, Rita & Jan-Erik Sandvik på Skogshem & Wijk
Våra fantastiska artister bjuder på en sprudlande julkabaré med våra mest älskade 
julsånger, sceniska upptåg och musikaliska överraskningar. Missa inte detta festliga 
tillfälle att komma i stämning inför julen! Skogshem & Wijk ligger vackert invid Hus-
tegafjärden på Lidingö. Vi inleder med härligt glöggmingel som följs av traditionellt 
julbord och underhållning av högsta klass

I pRIset IngåR:
• Bussresa & bussvärd 
• Mingel med glögg och tillbehör
• Klassiskt Julbord med julens läckerheter 
• Julmust, Lättöl, Mineralvatten, Kaffe, Té 
• Årets Julkabaré

9/12 1 490 kr

nyår i Sverige med Linnéa
- ReseSkaparnas nyårsresa med vår egen underhållning på Herrgård

I pRIset IngåR:
• Bussresa & reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost
• Trerättersnyårsmiddag med 1 glas vin/öl
• Nyårskonsert med Linnéa & pianist
• Mousserande vid vid tolvslaget
• Lunch dag 2

2 dagar 30/12 

Nyårsresorna med Linnéa Sally till Budapest har varit succé och vi hade tänkt arrangera 
en nyårsresa till Prag med Linnéa i år. Fast i dessa tider har vi nu beslutat att ordna vårt 
egna nyårsfirande med Linnéa och pianist. Vi reser till en trevlig herrgård med vackra 
salonger, där vi kan fira in det nya året tillsammans. Resan är under produktion, men vi 
återkommer med program så snart den är klar.
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I pRIset IngåR:
•   Reseledare Jöran Nielsen
•   Flyg Arlanda-Amsterdam t/r 
•   Transfer flygplats - hotell t/r
•   Del i dubbelrum med frukost 
•   2 luncher (L) och 2 middagar 
•   Stadspromenad i Haarlem & Amsterdam
 •  Kanalkryssning i Amsterdam 
•   Blomsterparaden 
•   Besök Keukenhof, Muiderslot
•   Utfärd till Delft, Alkmaar & Volendam 

hOLLand, iRLand & SkånE mEd JöRan
- Möt våren 2021 i Amsterdam, Irlands vackra landskap eller Skåne med vår skånepåg

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

Upplev världens största blomsterparad i Zundert, vagnarna är upp till 9 meter höga 
och 19 meter långa. En tradition som varat i 80 år. 20 lag tävlar om att skapa den mest 
spektakulära blomsterekipaget. Vi ser Coro, som den kallas, den årliga paraden, där mil-
jontals dahlior pryder de olika ekipagen. Vi bor i Amsterdam på hotell Casa, som ligger 
15 min från centrum, eller man kan ta spårvagnen in till gamla stan. Vi gör utflykter 
till Zundert med Blomsterparaden, Delft, ostmarknaden i Alkmar med sin medeltida 
gamla stad och fina shoppingmöjligheter. En upplevelserik och trevlig resa. 

holland
- med Amsterdam, Delft och Världens största blomsterparad

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

5 dagar  15/4  2021 fr. 13 950 kr

Skåneland med Skånepåg
-  med Österlen och Ystadapr/maj 2021, ev Påskresa också

Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga män-
niskor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva vitt 
skild natur: öde och vilda kuststräckor präglade av vind och väder, mjukt rullande kullar 
i inlandet med sitt platta landskap och söta byar, pubar och folkmusik, irländsk dans, 
vardag och fest. Kelter, vikingar, normander och engelsmän har alla satt sin prägel på 
landet Två länder på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast.  Du-
blin, 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 musikliv, Kerry med sina vackra omgivningar och det märkliga 
kalkstenslandskapet Burren. Vår reseledare Jöran Nielsen är en erfaren Irlandsguide 
som levandegör landets historia och kultur. Denna resa är en sann upplevelse!

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 middagar
• 1 Laxlunch med ölprovning
• Stadsrundtur I Belfast & Dublin 
• Entré Titanic Experience i Belfast
• Utflykt till Dingle
• Bryggeri- & destelleri besök med provning
• Besök på herrgård, trädgård & famine museum
• Besök & inträden enligt program

8 dagar  13/7  14 950 kr

Välkommen att uppleva och upptäcka Skåne med Österlen. Vi har lagt tonvikten vid att 
göra denna resa lite annorlunda än de sedvanliga resorna på detta håll. Lite mer per-
sonligt och skräddarsytt. Skåne är inte bara platta åkrar, utan ett landskap som är rikt 
på omväxling med mjukt kuperat backlandskap, bokskogsklädda åsar, blänkande sjöar 
och milsvida sandstränder. Förutom detta skall tilläggas dess intressanta historia med 
stora byggnadsverk, från både danska och svenska byggherrar. Från småstadsidyller 
med väl bevarade korsvirkeshus till storstädernas pulserande liv. Med oss på resan är 
vår populäre reseledare Jöran Nielsen, själv en glad Skånepåg.

I pRIset IngåR:
• Reseledare Jöran Nielsen
• Tågresa Skåne t/r och buss i Skåne
• Del i dubbelrum med frukost 3 nätter
• 4 måltider
• Entré Glimmingehus borg, Sofiero slott 
• Besök enligt program.
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I pRIset IngåR
• Reseledare Irene & Olle Sangemark
• Flyg Arlanda-Manchester t/r
• Transfer Manchester-Llandudno t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher 
• 6 middagar 
• Bergbana till Great Orme
• Besök i koppargruva & skiffergruva
• Konsert med manskör
• Kanaltur Telford Aqueduct
• Tåg till toppen av Mount Snowden
• Besök Bodnant Garden

norra Wales
- ett alldeles eget land i Storbritannien

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

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

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

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

8 dagar 25/8 & MAJ 16 450 kr

7 dagar  21/9  & MAJ  15 950 kr

kULtUR & natUR i WaLES & iRLand mEd OLLE & iREnE
- Norra Wales med Snowdonia & Irland Öst till Väst med Dublin och Galway
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I pRIset IngåR
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn 
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 4 nätter, Malta 3 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo med Ggantija templet
• Guidad rundtur i Valletta med St Johns
• Södra Malta med Marsaxlokk
• 5 vandringar på 4 – 6 km

malta & gozo
- upplev Malta med vår maltaspecialist Fredrik

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

maLta Och gOzO mEd fREdRik Och ERik
- historiska Malta & Gozo eller Strövtåg på Gozo & Malta 

I pRIset IngåR
• Reseledare Fredrik Hammenborn 
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 2 nätter, Malta 5 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo
• Utfärd Golden Bay 
• Utfärd Valletta
• Utfärd Birgu

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

8 dagar   15/10       14 450 kr

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

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

8 dagar 1/11            14 450 kr

Nyhet

Erik Sunnerstam
Flöjtist med solistdiplom från 
musikhögskolan i Stockholm som har 
jobbat 25 år i Folkoperans orkester 
och turnerat världen över. Nu har Erik 
utökat sin reportoar med att visa Mal-
ta för grupper, han vandrar gärna och 
visar er öarnas stigar.

8



fORna JUgOSLaviEn mEd zLatkO
- nya succéresan Montenegro & Albanien och en nygammal favorit i ny tappning 

Nyhet

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

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

8 dgr   16/9                          16 450 kr  montenegro & albanien
- två outforskade länder invid Adriatiska havet

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

montenegro
- ett outforskat land invid Adriatiska havet i samarbete med SVD Accent

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare Zlatko
• Flyg Arlanda - Tivat t/r
• Del i dubbelrum med frukost på 5*****  
   hotell 
• 4 luncher & 4 middagar
• 1 vinprovning 
• Stadsrundtur Budva
• Båtutfärd till Kotorbukten, 
• Utfärd till Cetinje
• Utfärd till vingård

8 dgr  7/10                           15 450 kr  

Låt oss och våra vänner från Montenegro guida er genom Montenegros historia, kultur 
och natur. Upplev de vidunderliga gröna bergen som stiger bakom den vackra kus-
ten och njut av det turkosa glittrande vattnet i Adriatiska havet. Under våra dagar i 
Montenegro får vi uppleva både havet och det vackra inland med Cetinje, en gång 
huvudstad i det kungliga Montenegro. Kotorbukten är den mest dramatiska delen av 
Montenegros spektakulära kust. Här går havet in genom en slingrande dalgång som 
ser ut som en norsk fjord. Palmerna och de ortodoxa kapellen längs bergsidorna är 
den största skillnaden. Vi upplever bukten under en härlig båtfärd där vi även besöker 
Perast, den lilla ön Gospa och Škrpjela. Landets vinland skall vi besöka och huvudstaden 
Podgorica med anor från romartiden. 
Vi bor bekvämt på femstjärnigt hotell i Budva och tillsammans med Zlatko Papac ser 
vi det bästa som landet har att erbjuda. Resan är unikt framtagen för SVD Accent, med 
fokus på att verkligen få uppleva den lokala kulturen.
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Anneli Wiklund
Upplev natur och kultur med hälsingetösen Anneli. Anneli är en glad och pigg tjej med 
stor kunskap om vandring.Anneli brinner för vandring och har erfarenhet av vandringar 
på Gomera & Österrike.

vandRingRESOR mEd kULtUR  & natUR 
- Anneli till Burksvallarna och till Albanien med Josif 

Nyhet

I pRIset IngåR
• Rese- och vandringsledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 luncher (varav 4 matsäck)
• 4 trerättersmiddagar
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina 
vandringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kultur-
miljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. Färden går norrut längs Ljus-
nans dalgång via Ljusdal och Funäsdalen till Bruksvallarna. Nu väntar tre härliga van-
dringsdagar i Funäsfjällen omkring Bruksvallarna. Turerna anpassar vi efter väder och 
vind. Med bussen kan vi ta oss till bra startpunkter och avslut på turerna. Våra vandring-
sturer är mellan 6-12 km per dag. Om någon önskar en kortare tur anpassar vi turen 
med ett kortare alternativ också. En möjlighet bland många andra är en ”bra väderstur” 
till Djupdalsvallen och Mitt åkläppen där de som vill kan nå toppen på 1212 möh. En 
högfjällsupplevelse med underbara vyer.

Bruksvallarna
- Härliga fjällturer förbi gamla kulturmiljöer

4 dagar  18/8 & MAJ     6 450 kr

norra albanien
- En vandringsresa med spektakulära vyer och orörd natur

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

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

8 dagar  22/8  13 450 kr
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 Josif Paparisto
Är  född och uppvuxen i Tirana, Albaniens huvudstad. Bodde i Sverige under tidigt 90-tal innan han flyttade tillbaka till 
sitt hemland för att medverka i landets uppbyggnad. Josif är svensktalande och just nu uppfyller han sin livsdröm att 
visa Albanien för svenska resenärer. Josif berättar om landet, sin egen familjehistoria och hur det var under den kom-
munistiska tiden och om ett land som nu utvecklas med en rasande fart.

UPPLEv aLBaniEn mEd JOSif
- outforskade Albanien, välj en kulturresa eller en bergsvandring i de Fördömda bergen

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

albanien 
- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

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

7 dagar                fr. 11 950 kr
                             10/10, 17/10  

albanien, makedonien & grekland
- unik rundresa från inland till hav och världsarvstäder

Följ med på en resa till Albanien, Nordmakedonien & Grekland, tre länder med många 
fina och mysiga små städer att upptäcka och landskapet är kuperat med fina vyer var 
man än kommer.  Både Albanien och Makedonien har varit två länder som var relativt 
stängda mot omvärlden fram tills inte alltför länge sedan men nu har dessa länder öpp-
nat upp sig och välkomnar oss turister från när och fjärran. Vår dag i Grekland tar oss 
till magiska Meteora. Vår resa tar oss till små byar, storstäder, vingårdar och vi får unika 
möten med Josifs vänner. Platser vi besöker är Ohrid i Nordmakedonien för en båtfärd 
på Ohridsjön,  Gjirokaster - ”staden med tusen steg”, byggd på de branta sluttningarna
i Drinodalen, Berat från 1200-talet - en historiskt intressant stad, en av  Albaniens stora 
sevärdheter, en dag vid havet i pittoreska Dhermi innan vi avslutar med huvudstaden 
Tirana. Här tar Josif med er till sin favoritrestaurang, som serverar havets läckerheter.
Josif kommer införliva er i alla tre länders historia och kultur på ett mycket omtyckt sätt.

I pRIset IngåR
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Flyg Arlanda/Kastrup - Tirana t/r
• Logi enl specifikation på resebevis
• 8 frukost (F)
• 6 luncher & 6 middagar inkl vin & vatten (L)
• Besök till vingård med vinprovning
• Rundresa 9 dagar med buss
• Guidade rundturer i Ohrid, Meteora, Gjiro-
kaster, Berat, Tirana
• Båttur i Ohrid
• Guidad visning Bunkart

9 dagar  13/9  16 450 kr

Nyhet
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8 dagar                fr. 14 950 kr
                             5/9 & 10/10

SiciLiEn, SaRdiniEn & tERRacina mEd JOhan
- unik rundresa på östra Sicilien eller Long Stay i Cefalu med Palermo & Castelbuono

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

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

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

8 dagar  23/9     16 550 kr 

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med italiensk frukost 
• 5 luncher & 5 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård, Jupitertemplet med 
aperitif, estaurangkök med visning, lokal 
glassmakare
• Utfärd San Felice
• Ost- , ostron- och vinprovning
• Ett lektionstillfälle i italienska

Dramatiska Korsika och gästvänliga Sardinien. En oslagbar kombination av Korsikas 
pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvän-
lighet. Tillsammans med Johans vänner och bekanta på Korsika och Sardinien har vi 
plockat russinen ur kakan samt ser saker lite utanför turiststråken. Vi börjar i Bastia på 
norra Korsika, reser, äter och upplever oss ner till Sydspetsen via behagliga Calvi, ber-
gens stad Corte, Napoleons stad Ajaccio till mytiska Bonifacio. Vi bor 3 nätter i Alghero 
och gör trevliga utfärder och vingårdsbesök. En dag reser vi längs den vackra kustvä-
gen till Bosa och äter lunch i bergen. Vår sista dag skall vi få uppleva öns fascinerande 
inland, Sardernas berg och byar. 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. För hur än makthavarna har ritat kartan under 
årtionden så är människorna öbor, fiskare och nära grannar. Vi får smakprov på såväl 
mat, dryck som gammal och ny kultur. Vi flyger till Bastia på Korsika och hem från Olbia 
på Sardinien.

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

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia; Olbia – Arlanda
• Färjetur Bonifacio – St Teresa
• Rundresa på Korsika & Sardinien
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 luncher inkl 1 glas vin & vatten 
• Smörgåslunch inkl vatten dag 5  
• 5 middagar inkl 1 glas vin & vatten  
• Vinprovning
• Besök i Orgosolo & Mamoiada
• Besök på Bosa Slott
• Rundturer i Ajaccio, Calvi,
  Bonifacio, Alghero & Bosa
• Övriga besök enligt program
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda- Palermo via München  t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong
• 21 frukostar & 21 middagar
• Guidad stadsrundtur Cefalú
• Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
• Utfärd Castelbuono & vinprovning
• Aktiviteter ordnas under resan 

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

22 dagar 19 950 kr
 7/11  2020 &   6/3 2021

I pRIset IngåR:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda/Kastrup-Olbia t/r
• 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

8 dagar, 17 /10 16 450 krSardinien
- En vacker, mystisk och stolt ö 

Detta är en resa för tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och kul-
turen. 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 Got-
land kommer av att människorna är både stolta över sin ö och välkomnande mot turis-
ter 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 Teodor i Nuoro och Silvia i Cagliari, som 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 och naturligtvis delar Johans 
med sig av såväl historisk som vardagskultur.
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Anna Rudh Meo
Anna är auktoriserad lokalguide och har bott 
många år på ön Ischia med sin italienska man 
och barn. Hon har en gedigen kunskap om Italien, 
särskilt hennes hemregion Kampanien. Anna, är 
också en erfaren vandrings- och vinguide, visar oss 
sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.  

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

8 dagar 22/9  13 450 kr

iSchia mEd anna
- Vandringar, termalbad & italiensk mat

må Bra Resa till italien 
- Ischia med termalbad & vandringar

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och 
vandringar. På vulkanön Ischia, strax norr om Capri gör vi som italienarna och tar in 
på ett termalbadhotell och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare 
Anna Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktig njutningsresa. Anna, 
som är en erfaren vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia på ett personligt och om-
tyckt sätt. Dagarna fylls med strövtåg längs havet eller mot vulkanens topp, bad i varma 
källor, besök hos vinmakare och rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är 
en ljuvligt grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes 
härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel. På denna resa är det vandringar på ca 5 km 
med höjdskillnad på ca 300 - 400 m, man bör ha en bra grundkondition.

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

nORRa SPaniEn
- Innehållsrika resor med god mat, strövtåg och kultur

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

8 dagar  10/10   16 450 kr vin & vandring i norra Spanien
- med Salamanca, Segovia, Madrid och bodegor

Ligger det egentligen någon sanning i begreppet “Världens bästa skinka” och lever 
verkligen tjurarna fritt på inlandets Dehesa? Detta tar vi reda på under vår resa tillsam-
mans med Hans, vår svenska vandringsledare och vinkännare, som är bosatt i norra 
Spanien. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika mat - 
och vinupplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässansmuseum, beundrar 
romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid. Vi 
gör vackra vandringar mellan 5-8 km utan stigning. Under promenaderna stannar vi till 
för besök till vinbodegor och en bit lokal Ibericoskinka eller ost. Kultur, gastronomi och 
aktiv semester i en oslagbar blandning. Välkommen till Spaniens själ!
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I pRIset IngåR:
• Reseledare Teddy Lundberg
• Flyg Arlanda-Teneriffa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Utfärd Teide & La Laguna
• Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
• Utfärd Santa Cruz
• Promenad till Botaniska trädgården
• Välkomst & avslutningsmiddag m dryck
• Middagar på Juldagen och Nyårsafton. 

TILLÄGG: 
Paket 12 middagar inkl dryck: 1 650 kr

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

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

22 dagar  17/12           20 450 kr

22 dagar  19 950 kr
5/11 2020 &  12/1 2021

I pRIset IngåR:
•  Reseledare Teddy Lundberg
•  Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Rundtur Puerto de la Cruz
•  Utfärd Teide & La Laguna
•  Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
•  Utfärd Garachico, Los Gigantes m. lunch
•  Välkomst & avslutningsmiddag m. dryck

TILLÄGG: 
Paket 12 middagar inkl dryck: 1 650 kr

Nyhet

Syd - & nordteneriffa - nyhet 
- med många trevliga utfärder och avkoppling

Teneriffa, den största av Kanarieöarna, bjuder på ett spektakulärt och omväxlande 
landskap i  subtropiskt klimat runt den imponerande gamla  Vulkanen Teide. Bara fem 
och en halv timmes resa från Arlanda. Vi bor 16 dagar nära stranden i kustorten Puerto 
de la Cruz, mitt i den natursköna, grönskande Orotavadalen.  Teddy Lundberg, vår värd, 
tar oss med på dagsutflykter i buss till Teide,  La Laguna,  Santa Cruz  och  La Orotava 
samt besök till en vinproducent.  Efter härliga dagar på Puerto de la Cruz reser vi till sö-
dra Teneriffa, Los Cristianos där vi ska bo resten av vistelsen. För att ni skall få prova på 
traditionell lokal mat, har vi valt att erbjuda 12 middagar på hotellet som tillägg, utöver 
det kommer vår reseledare Teddy  att erbjuda flera gemensamma middagar på lokala 
restauranger för er som önskar njuta  av ett  mera  varierat utbud av måltider, som om-
växling till  hotell matsalen bl.a. med besök ”hemma hos”  någon vinproducent. Unikt 
för Teneriffa är de lokala vingårdar/Bodegor  som  serverar rustika måltider i  lantlig 
miljö.  En upplevelse där vi får stifta bekantskap med det lokala  kökets hemlagade 
läckerheter.  Lokala middagar kan beställs  direkt hos Teddy på plats.

En annan variant av långtidsemester på Teneriffa. Vi bor 22 dagar på Puerto de la Cruz. 

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

Puerto de la cruz, teneriffa  
- med julfirande och nyårsafton 
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andaLUSiEn mEd mOnica mOzO
- njut av varmt klimat under en solsemester eller riktig kulturresa till Andalusiens skatter

I pRIset IngåR
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 4 middagar 
• Utfärd till Malaga med Picassomuséet
• Utfärd till Mijas Pueblo med vinprovning 
• Övriga besök enligt program    

5 dagar  10/12 7 450 kr

Monica Mozo
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket uppskattat sätt. Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften span-
jorska. “Det är en dröm som går i uppfyllelse varje gång jag får möjlighet att introducera nya gäster till det underbara 
landet Spanien. Min passion har alltid varit mötet med nya människor och nya kulturer och jag har rest över hela värl-
den men slutligen bestämt mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!

andalusien i juletid
 –med ljusshow i Malaga, luciatåg i Fuengirola samt Mijas Pueoble

Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga orter. Vi bor be-
kvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med Solkusten och gör 
utfärder i närområdet. I Malaga upplever vi en av årets absolut största händelser, näm-
ligen stadens ljusshow, som på bara några få år satt staden på kartan och fått utmär-
kelsen som Årets soliga julstad. Ljusshowen och ljusdekorationerna har blivit utsedd 
att vara en av de absolut vackraste julutsmyckningarna som finns att hitta i Europa. En 
annan dag gör vi en utfärd till den vackra bergsbyn, Mijas Pueblo där vi provar vin. En 
promenad genom de smala gatorna återspeglar livet i gamla dagar. Byn ligger på en ste-
nig platå med utsikt över Fuengirola och havet. Vi besöker även  svenska skolan, där vi ser 
barnens årliga luciafirande och julmarknader med vår omtyckta reseledare Monica Mozo.

kommande resor med monica 

Följ med på en unik resa till södra Spanien med en oslagbar kombination av stad, lands-
bygd och hav. Vi får uppleva Malaga, Ronda, Sevilla, Cordoba och den okända region 
Sierra de Aracena i Picos de Aroche i Huelva med kunniga lokalguider och vår egen 
Monica Mozo som bor i Andalusien. Vi får lära oss mer om Andalusiens historia och det 
muslimska arvet i Spanien. Monica tar er till vingårdar, restauranger och ett besök på en 
fabrik där vi lär oss om produktionen av den mest berömda iberiska skinkan i Spanien. 
Ni möter Sara som är auktoriserad lokalguide i Sevilla som känner sitt land väl och har 
handplockat endast det bästa åt oss.

andalusiens skatter
- Malaga, Ronda, Granada, Cordoba, Sevilla & Sierra de Aracena

I pRIset IngåR
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Flygresa Stockholm – Malaga t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  & 4 middagar med vin.
• Stadsrundtur i Malaga inkl.   Picasomuseet 
• Utfärd till Alhambra i Granada
• Utfärd till Ronda med besök till vingård
• Utfärd i Sevilla
• Utfärd till Naturreservat Sierra de Aracena
• Besök till Las Maravillas Grottor 
• Utfärd till Cordoba & olivoljeproducent

8 dagar, maj 2021 ca 17 450 kr

Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs med 
Solkusten och gör utfärder till den brittiska kolonin, Giraltar,  mysiga byn Mijas Pueblo, 
äter lunch hemma hos en familj under ett Andalusiskt äventyr och besöker regionens 
mest besökta sevärdheter, Alhambra i Granada. 

andalusiens skatter
- Gibraltar, Alhambra & Mijas Pueblo

I pRIset IngåR
•  Flygresa Stockholm – Malaga t/r
•  Svensk reseledare Monica Mozo
•  Del i dubbelrum 5 nätter med  frukost
•  2 luncher, 5 middagar & vinprovning
• Utfärder: Gibraltar, Mijas Pueblo, 
   Alhambra samt Alfarnatejo

6 dagar, apr 2021 ca 10 450 kr
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Fredric Cederlund
Fredric kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa och dela sina smultronställen med er. Han har bott på Mal-
lorca i 20 år och med sin erfarenhet och kunskap har han skapat trevliga utfärder till sina favorit byar och restauranger.  

dEt Okända maLLORca
- unikt framtagen resa av Fredric Cederlund

mallorca
 – Långtidssemester i vinter

Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. Här 
finns mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt med 
lokalbuss eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har bott på 
Mallorca i över 20 år. Han är er värd och guide på våra utfärder samt kommer ordna aktiviteter 
och vandringsturer för er som önskar.  De långa inbjudande sandstränderna, den goda ma-
ten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många återvändare 
varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och 
stort utbud av mat,dryck, nöjen, kultur och shopping. Vår lokala guide och reseledare Fredric 
Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att visa sin ö och dela sina smultronstäl-
len med er.

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

VÅRT HOTEL - HELIOS:**** 
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/
Trevligt hotell med både lägenheter och hotellrum. Välj att bo i lägenhet med självhus-
håll eller hotellrum med frukost och middag inkluderat. Välkomstmiddag och avslut-
ningsmiddag med dryck ingår för alla.
Hotellet ligger ett kvarter från havet, ca 2 min promenad till strandpromenaden. Man kan 
se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trevlig trädgård med pool, 
poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd inomhuspool och ett spa. 
Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och internationella rätter. Hotellet har 
stora ytor och en trevlig lobby bar. I närheten finner man Palma Akvarium och utanför 
hotellet avgår bussar till Palmas centrum, det tar ca 15 min med bussen in till Palma.

Dubbelrum: 20 kvm med 2 enkelsängar, WC, dusch, balkong, fritt wifi, kylskåp, TV, tele-
fon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 
ggr/vecka, daglig städning. Utsikt från rummen mot gata. Poolutsikt mot tillägg.
lägenheter: 45 kvm med separat sovrum, vardagsrum/kök, balkong med poolutsikt. I 
köket finns mikrougn, kylskåp, köksutrustning/porslin för 4 personer. Fritt wifi, TV, tele-
fon, luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 
ggr/vecka, städning 3 ggr/vecka. 

I pRIset IngåR
• Flyg Arlanda -Mallorca t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med halvpension 22 nät-
ter eller del i lägenhet med självhushåll 22 
nätter (välkomst- och avskedsmiddag ingår 
också för de som bor i lägenhet)
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Soller  & Fornalutx med lunch
• Välkomstmöte och orienteringstur

23 dagar  14/10 fr  16 950 kr
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Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin och gedigna erfarenhet av många kulturer 
och olika människor gör att hon kan hantera nästan vad som helst, hur udda händelse eller resmål det än må vara. 
Catharina har en gedigen och djup kunskap om Sápmi, Sameland och har nu visat många grupper den vackra 
spännande staden Kiev.

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

3 dagar  5/2 10 950 kr

kiEv ELLER JOkkmOkk mEd cathaRina
- Europas vackraste stad eller möt Exotiska Norrland 

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

kiev
- imponerande arkitektur, rikt kulturliv och lokala specialiteter

I pRIset IngåR
• Reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell i Kiev t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher
• 3 middagar 
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer
• Utfärd till Lavra
• Utfärd till Mezhigirya
• Utfärd till Hutir Savki
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

5 dagar  16/10 9 150 kr

Landet ovan den magiska Polcirkeln är förtrollande. En resa för alla sinnen, där vi låter 
oss smaka på mat tillagad av de goda lokala råvarorna samt får ett oförglömligt möte 
med Helena, renskötare. Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta marknadsplat-
ser, med traditioner sedan medeltiden och Jokkmokks vintermarknad är en obruten 
tradition sedan 400 år. Vi flyger bekvämt till Kiruna och ser det imponerande Ishotellet. 
Varje vinter samlas konstnärer från hela världen i den lilla byn Jukkasjärvi, för att bygga 
konstprojektet som blivit känt som Ishotellet. Vidare mot Gällivare för att nästa dag be-
söka Jokkmokks vintermarknad, vi bor centralt o Jokkmokk och kan verkligen uppleva 
marknaden. Här finns mängder av varor till försäljning såsom vacker sameslöjd i silver, 
tenn, renhorn och skinn samt godsaker som renkorv. På Talvatissjön hålls renrace och 
andra vinteraktiviteter och i byn erbjuds olika föreläsningar och underhållning. 

Jokkmokks vintermarknad
- med Ishotellet och Helena Läntas sameviste
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I pRIset IngåR
• Reseledare Einar Szpiro
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch  
• 2 middagar 
• Båttur Geiranger-Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• Rundtur Ålesund

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

LiSSaBOn
- Kultur resa med Isabel Höckert 

I pRIset IngåR:
• Reseledare Isabel Höckert
• Flyg Arlanda-Lissabon
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 4 nätter
• 4 luncher inkl öl/vin och vatten
• 1 middag inkl öl/vin och vatten
• 1 fika med kaffe/te och bakelse
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur dag 2
• En heldagsutfärd till Costa Azul 
• Promenad i Alfama (frivilligt)

5 dagar  27/9 13 450 kr

Isabel Höckert
Isabel har arbetat mer än 30 år på Portugals Turist-
byrå i Stockholm. Hon har nu återvänt till Portugal 
där hon förverkligar en dröm om att få visa Portu-
gals smultronställen, det gömda kulturarvet och 
dess historia. 

lissabon
- med utfärd till den blå kusten

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

nORgE mEd EinaR
- Naturupplevelser i Norge eller Sverige

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

4 dagar  25/8                    6  950 krnorges fjordar
- med båttur på Geirangerfjorden , Lillehammer, Ålesund & Trollstigen
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JORdaniEn, EgyPtEn & tanzania
- ett modernt mellanöstern med Ali Mostafa

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

I pRIset IngåR
• Reseledare Ali Mostafa, svensktalande
• Flyg Arlanda – Kilimanjaro, Zanzibar – 
Arlanda
• Inrikesflyg Serengeti - Zanzibar
• Lokal engelsktalande guide under safari-
dagarna
• Del i dubbelrum/tältcamp 10 nätter m 
frukost
• 6 nätter på safarilodge/camp
• 4 nätter på resort på Zanzibar ****  
• 6 luncher, 10 middagar
• Mineralvatten under safari
• Transporter i fyrhjulsdriven safarijeep    
  med garanterad fönsterplats
• Alla transporter på plats I Tanzania
• Alla nationalparksavgifter
• Besök I Massaiby med tur på Savannen
• Safari i Serengeti, Ngorongoro kratern,  
  Tarangire

13 dagar  44 500 kr
 28/9 2020 & 13/1  2021

Nyhet

tanzania
- med Safari och Zanzibar

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 Zanzibar och njuter av den varma Indiska oceanen 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 naturen nära. 

Safariupplevelsen i Tanzania är oslagbar, denna resa tar dig till världsarvet Ngo-
rongoro 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.

Serengetis vida savanner bjuder in oss mitt bland stora flockar med gnuer, bufflar, 
zebror, gaseller och antiloper. Vår skickliga guide visar oss var lejon, gepard och nos-
hörning håller till i Ngorongorokratern. I Tarangire träffar vi på elefanter, giraffer och 
antiloper.
På dagarna färdas vi omkring i vår fyrhjulsdrivna Land Rover, med stora takluckor så 
att vi kan se och fotografera alla djur. Alla i bilen har dessutom fönsterplats. Kvällarna 
tillbringar vi på vackert belägna lodger och på en bekväm tältcamp med stora safaritält, 
sköna sängar och eget badrum. Till middag serveras god mat ofta i form av buffet. Vi 
kopplar av vid elden och delar dagens upplevelser.
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Upplev ett Jordanien som bjuder på otroliga bergslandskap, två hav, öken samt histo-
riska platser som Petra och Jerash. Denna resa ger er många upplevelser och möten 
med den jordanska kulturen och beduinerna. Den ger också tid att koppla av och njuta 
av Döda och Röda havets stränder. Tillsammans med vår reseledare Ali Mostafa, hälsar 
vi er välkomna till ett av mellanösterns mest intressanta länder. Ali är svensktalande ar-
keolog från Egypten med lång erfarenhet. Han har guidat många nöjda svenska grup-
per till Jordanien. Ali förmedlar även den muslimska kulturen och religionen på ett sätt, 
som ger oss större kunskap och och en ökad förståelse för landet och dess befolkning.. 
En rundresa där du får uppleva det bästa av Jordanien från Amman & Jerash, till Mo-
ses berget, Döda Havet och den en gång gömda Petradalen, till Wadi Rumöknen och 
Aqaba, invid Röda Havets kust. 

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

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

8 dagar   16 950 kr
3/11 2020, 2/3 2021

faraonernas Egypten
- med kryssning på Nilen, Kairo, Alexandria, Assuan.

Egypten blev tidigt ett turistland. Den första turisten som skrev en reseskildring om 
landet är Herodotos redan på 500 talet f. Kr. Grekerna var bara en av många som kor-
sade Egyptens land och letade efter dess hemligheter. En annan känd person är Napo-
leon som tog med sig vetenskapsmän för att lära känna Egypten bättre. Vad är det då 
som lockar människor till Egypten? Det finns många anledningar eftersom Egypten är 
solens land och kontrasternas land. Vår reseledare Ali Mostafa är en egyptisk arkeolog, 
och har gjort flera uppskattade föreläsningar om Egypten i Sverige. Det gör man bäst, 
enligt Ali, genom att också studera sina gästers historia och han har därför även läst 
skandinavisk historia.

I pRIset IngåR
• Reseledare Ali Mostafa
•  Flyg Stockholm-Kairo t/r 
•  Reseledare Ali Mostafa 
•  Del i dubbelrum med frukost  
   6 nätter enligt program 
•  Del i sovkupé tåg med middag dag 3
•  Lättare frukost på tåge dag 4 
•  Halvpension under hela resan 
•  Utfärder och entréer enligt program

8 dagar  FEB  2021 

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

BRidgERESOR mEd kaLLE PERSSOn
- Bridge på utvalda resmål där vi kombinerar närheten till havet, med våra lokala guiders utfärder

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

albanien
- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

9 dagar  2/11 15 450 kr

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

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

I pRIset IngåR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup- Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med balkong & frukost
• 1 lunch inkl vin & vatten
•  Lätt middag vid ankomst dag 1
•  6  middagar inkl vin & vatten
•  Utfärd Vingård med vinprovning
•  Utfärd Sardiska berg & byar
•  Bridgespel och seminarium

8 dagar  10/10  14 950 kr

Sicilien
- mysiga Cefalù, hotell invid havet

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

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

8 dagar  14/11 & 13/3 12 950 kr
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I pRIset IngåR:
• Svenska yogainstruktörer som reseledare
• Flyg Arlanda-Trivandum via Doah t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum utsikt mot trädgården 
  13 nätter med frukost
• 12 middagar
• 12 dagar med ayurvediska behandlingar  
   (2-2,5 h per dag) på Agastyaa Clinic
•  Dagliga samtal med ayurvedisk läkare
• 13 dagar med yoga 

14 dagar 1/12            24 950 kr

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

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

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

häLSORESa indiEn 
- Ayurvedisk hälsoresa & yoga med Anita & Per 

LångtidSSEmEStER På BaLi
- lär känna det verkliga Bali med Henrik 

Henrik Helin
Henrik Helin har besökt många av Indo-
nesiens öar och har stor erfarenhet av 
landet. Henrik talar indonesiska och ser 
fram emot att få visa landets mångfald 
av kulturer och människor. Hans fru Les-
tari kommer från Java men de bor nu 
båda i Sverige.

Er värd på Bali är Henrik Helin som under många års tid besökt många av Indonesiens 
öar, han är gift med Lestari från Java och talar indonesiska. Han visar sitt Bali. 
Bali, alltid lika gudomligt lockande och med en kultur som fascinerar. Flera utfärder 
ingår där ni får vi uppleva balinesisk dans, besök i en skola, tempel samt hos en familj. 
Vi ser Uluwatutemplet och Kecakdans, västra Bali med Watukarutemplet samt varma 
källor. Henrik kommer under er vistelse ordna fler utfärder och aktiviteter. Vi erbjuder 
två olika hotell att välja på; ett 4* med egen strand och ett 3* med egen pool. Hotellen 
ligger mycket nära varandra och de 10 måltider som ingår serveras på det 4* hotellet 
för alla gemensamt.

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

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

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

24 dagar  FEB     fr.  29 950 kr
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Vill du träna, dansa, skratta, sjunga och våga nytt? Följ med på Seniorens stora hälsore-
sa till Kreta, denna grekiska ö som sedan länge är ett av Medelhavets mest uppskattade 
resmål. Med tre hundra soldagar, fina stränder, storslagen natur och gästfria människor 
är det lätt att förstå varför. 
Inspireras av kunniga profiler. Testa rolig och effektiv seniorträning, prova stolsyoga,  
hitta dansglädjen, sjung, skratta och träffa nya vänner. Lär dig mer om dig själv och 
om hur du blir modigare och vågar mer, om hur du kan ta hand om dig och träna för 
att må som bäst. Sola, bada, ät och drick gott.  Bäst av allt – hela programmet är spe-
cialutformat och anpassat för Seniorens läsare. Du reser tillsammans med likasinnade 
och alla medföljande profiler och tränare kommer att göra allt för att veckan ska bli en 
succé. Den här resan är perfekt även för dig som väljer att resa ensam – här finns ett 
fullspäckat program att välja ur och massor av tillfällen att göra nya bekantskaper.
Vi bor bekvämt på det femstjärniga hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på 
stranden nära den gamla venetianska staden Rethymnon. Den grekiska ön Kreta är se-
dan länge ett uppskattat resmål. Mitt på ön ligger staden Rethymnon med sin gamla 
borg La Fortezza och sina vackra venetianska hus. Den lilla pittoreska fiskehamnen är 
som en teaterkuliss från en Medelhavsopera, både till form och utseende.  

dina inSPiRatöRER

Karin Bajlo, yogainstruktör 
Karin bjuder på mjuka och dynamiska pass 
av I am yoga, som härstammar från Kun-
daliniyogan. Alla övningar utförs lugnt och 
inkännande. Karin har yogat i över 15 år och 
har utbildat sig till instruktör i I am-projektet 
hos Göran Boll, som grundade Medi Yogan. 
Karin arbetar till vardags som kommunika-
tör på SPF Seniorernas förbundskansli.

Madelein Månsson
DJ, fitness-instruktör och föreläsare, vill få 
oss att träna, dansa, göra qi gong och våga 
mer. Seniorens Må bra-expert.

Dermot Clemenger, danslärare
Dermot kommer erbjuda härliga danspass 
där du får prova på många olika dansstilar 
och lära dig enkel danskoreografi. Dermot 
kommer också värma upp oss inför discot. 
Med sin värme och humör tillför Dermot en 
härlig energi på resan. Vi känner Dermot Cle-
menger som en av domarna i Let’s Dance på 
TV4. 

Seniorens hälsoresa på kreta
- En resa för kropp och själ

Babben Larsson
Babben är en av våra mest folkkära artister och underhållare. Hon kombinerar utan problem att uppträda som stå-
uppkomiker, jazz-sångerska,  programledare och föreläsare.  Den här veckan kommer hon att visa prov både på sin 
humor, sitt allvar och sin musikalitet. Det vill ni inte missa!

I pRIset IngåR
• Flyg inkl. mat ombord Arlanda/ 
  Kastrup/Landvetter - Kreta t/r
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
• Del i dubbelrum med balkong på hotell   
  Aquila Rithymna Beach *****
• All Inclusive på hotellet
• All träning & aktiviteter enligt program
• Inspirerande färeläsningar & workshops
• Enkel och effektiv gruppträning.
• Rolig släpp loss-dans och discokväll.
• Stolsyoga, qigong och meditation.
• Morgonpromenad 
• Trevligt sällskap.
• Kvällsunderhållning enligt program.
• Svensk reseledare

OBS! Alla aktiviteter är speciellt  
anpassade för Seniorens läsare.

8 dagar  3/10               15  950 kr

häLSORESOR tiLL kREta mEd SEniOREn
- Må bra med Babben, Madelein, Sofia & vänner

Sofia Åhman
Sofia är träningsexpert i TV-programmet 
Go´kväll, föreläsare och utbildad personlig 
tränare samt senior PT. Sofia är en mästare 
på att få människor att skratta, svettas och 
må bra
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inSPiRatiOnSRESa mEd SmaRt SEniOR
- Vi tar Skepp & Skoj till nya höjder i Andalusien

dina inSPiRatöRER

Häng med Smart Senior på en rolig, härlig och händelserik resa – fullmatad med under-
hållning, träning, inspiration, trevligt umgänge, god mat och dryck samt för er som vill 
golfspel. Och ljumma spanska vindar! Vi njuter av livet och får en vecka av skratt som får 
oss att må bra i både kropp och själ. 
Underhållning av Blossom och hennes man Hans, danskvällar och underhållning med 
med Micke & Micke. En vecka med underhållning och träning på hög nivå. Testa yoga 
och dans med Blossom och stärkande träningspass med Sofia eller ett löppass med 
Hans. Utöver det flera inspirerande föreläsningar om hälsa, mat och personliga berät-
telser. Mathias från Smart Senior håller i golfspel och ordnar en golftävling som ingår i 
vårt golfpaketet.
Vi bor på bekvämt trevliga Iberostar Hotel Royal Andalus, beläget alldeles intill havet 
och den milslånga stranden Playa de la Barrosa som är mycket populär. Hotellet erbju-
der tillgång till olika pool och Spa-områden. Hotellets golfbanan hittar vi endast ett 
stenkast ifrån hotellområdet. Vi landar på Malaga flygplats och åker med buss längs 
den vackra solkusten mot Cadiz.. På vägen till hotellet stannar vi för lunch i trakterna 
av Estepona. 

Blossom Taiton-Lindqvist
Blossom är en av våra mest omtyckta 
hälsoprofiler och artist. En personlig tränare, 
yogainstruktör och inspirerande föreläsare. 
Blossom håller i yoga och roliga danspass, 
inspirerande föreläsningar och bjuder på 
soft unplugged underhållning med sin man 
Hans Lindqvist.

Danskvällar & underhållning 
med Micke & Micke
Micke & Micke underhåller med musik, dans 
& sång. De bjuder in till en danskväll med 
bugg, disco och schlager - vi dansar loss till-
sammans. 

hAns lInDkVIst
”Prova på jogg” med Hans Lindqvist, härliga 
lugna pass med tips för att jogga avslappnat.

Alexandra Zassi
Matprofil, föreläsare. Alexandra har deltagit 
i ett flertal tv-program (kockarnas kamp, 
Expedition Robinson, Biggest Loser). 
Alexandra ger tips och råd om hälsosam 
mat under seminarie och lättare workshops.

Smart Seniors hälsoresa 
Vi tar Skepp & Skoj till nya höjder i Andalusien

Sofia Åhman
Sofia är träningsexpert i TV-programmet Go´kväll, föreläsare och utbildad personlig 
tränare samt senior PT. Sofia är en mästare på att få människor att skratta, svettas och 
må bra

I pRIset IngåR
• Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter
  – Malaga t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med All inklusive 
• Intressanta & inspirerande föreläsningar
• Rolig och effektiv träning som passar alla
• Yoga för avslappning och styrka
• Stärkande morgonpromenader 
• Löpningspass - prova på.
• Roliga danspass
• Träningsworkshops med tips och trix till 
  din egen träning
• Gemensamma middagar och mingel
• Kvällsunderhållning och dans 
• Utfärd till Cadiz och vandring  
• Smart Senior värd
• Inpirerande matlagning och hälsotips.
• ReseSkaparnas reseledare

8 dagar  16/10            15  950 kr
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Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betraktad som 
Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sa-
gobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om drakar. 
Följ med till Polen inför julen, passa på att fynda julklappar. Julmarknaden på Europas 
största torg är en upplevelse i sig och den årliga utställningen med julkrubbor är unik 
för staden. Vi möter både den judiska och den polska kulturen när vi besöker en judisk 
restaurang för middag och när vi äter polsk mat, båda kvällarna bjuder på traditionell 
musik från respektive kultur. Vår kunniga reseledare Einar berättar och visar oss en av 
sina favoritstäder. 

krakow med Julmarknad
- Polens vackraste stad

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

5 dagar  7/12                    6 750 kr

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

JULRESOR mEd JULmaRknad
- Till Värmland och Plevna Gården med Katarina Åström eller Krakow med Einar

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

Julresa i värmland
- En njutningsfull jul på Selma Spa i Sunne

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

4 dagar  23/12                  7 950 kr

Katarina Åström från Reseskapar-
na 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 kom-
mer.

Julresa i Sörmland 
- En mysig julresa till Plevnagården i Malmköping med Katarina Åström

Nyhet

I pRIset IngåR
• Bussresa 
• Julvärd
• Del i dubbelrum med fruskot
• Julbord, afternoon tea, 
   kvällssmörgås
• Lunch på Gripsholms Värdshus
• Traditionellt julfirande, julotta
• Stadsrundtur Mariefred
• Övriga besök enligt program

2 dagar  24/12                 4 290 kr
Vi bjuder in till att fira jul på en trevlig sörmländsk gård, vi reser till Plevna Gården i 
Malmköping. Vår omtyckta Katarina Åström tar er med på ett traditionellt julfirande, 
hon är uppvuxen i Gnesta och vill visa er sitt landskap. På juldagens morgon beger vi 
oss söderut mot Åker Styckebruk, som har sin egen historia, vi får höra om Lova Malm-
vaskerskan och Gruvfogden. På Plevnagården som har anor från 1800-talet, välkomnar 
oss deras nissar med ett härligt julinspirerat Afternoon Tea buffé. Vi firar in julen med 
ett gott julbord och de som önskar följer med till Lilla Malma Kyrka för midnattsmässa.
På juldagen blir det julotta i Dunkers kyrka och på hemvägen besöker vi Mariefred, för 
en rundtur och vi avnjuter en jullunch på värdshuset. På Torekällberget får vi uppleva 
hur man firade jul i en 1800-tals småstad.
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JUL & nyåR mEd RESESkaPaRna
- Följ med Dénes till Budapest

Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och Pest. 
På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet. Detta 
är den äldsta delen av staden där de smala medeltidsgatorna ringlar sig fram i den 
kuperade terrängen. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i neoklassisk 
arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vår reseledare Dé-
nes som är uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt. 
Till jul dekoreras flera av stans torg med vackra julmarknader, som den framför St Ste-
phans katedralen eller på Vörösmarty torget.

Budapest 
- med julmarknad

I pRIset IngåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch 
• 1 middag 
•  2 stadsrundturer

4 dagar  9/12                     9 250 kr

Dénes Szász
Född i Ungern men har under perioder bott i Sverige och talar flytande svenska. Bor nu i hemlandet och är verksam 
inom turism sedan 1987. Driver eget företag och jobbar som reseproducent, reseledare och guide. Lägger stor vikt på 
personlig service och att hitta smultronställen vid sidan om turistvägarna. Tycker om natur, resor, sport och natur.

kommande Resor i Sverige
- vi planerar flera trevliga resor i vårt vackra land

nyår i Sverige med Linnéa
- ReseSkaparnas nyårsresa med vår egen underhållning på Herrgård

I pRIset IngåR:
• Bussresa & reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost
• Trerättersnyårsmiddag med 1 glas vin/öl
• Nyårskonsert med Linnéa & pianist
• Mousserande vid vid tolvslaget
• Lunch dag 2

2 dagar 30/12 

Nyårsresorna med Linnéa Sally till Budapest har varit succé och vi hade tänkt arrangera 
en nyårsresa till Prag med Linnéa i år. Fast i dessa tider har vi nu beslutat att ordna vårt 
egna nyårsfirande med Linnéa och pianist. Vi reser till en trevlig herrgård med vackra 
salonger, där vi kan fira in det nya året tillsammans. Resan är under produktion, men vi 
återkommer med program så snart den är klar.

Vår kunskap om Sveriges alla landskap är omfattande, vi har arrangerat resor till alla 
landskap och kommer nu ta fram dessa igen. Tanken är att skapa buss- och tågresor 
inom Sverige, där vi ser över hur vi kan ordna resor som följer Folkhälsomyndigheter-
nas rekommendationer på avstånd. Bussresor med färre deltagare, så vi kan sitta på 
varannat säte. Hur man stiger i och ur bussen med avstånd, handdesinfektion på bus-
sen, ja allt som går att ordna i dessa tider.
KOmmande resor: Till Dalarna med Linnéa. Höga Kusten med Einar, Hälsingland med 
Anneli, Halland med Einar, Småland - i Linnés fotspår med Linnea och många fler.
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Åk Inlandsbanan med Christina Falkengård, journalist och författare till resehandboken 
om Inlandsbanan. Hon har samlat ihop allt det bästa efter banan och reser med grupp 
från Mora till Gällivare med stopp, övernattning och utflykter i Östersund, Vilhelmina, 
Arvidsjaur/Arjeplog, Jokkmokk och Gällivare.   
Dagarna är fyllda av spännande möten och innan vi skiljs blir det, nästan säkert, mid-
nattssol uppe på Dundret. Resan sker i samarbete med SVD Accent.

I pRIset IngåR
• Reseledare Christina Falkengård
• Del i dubbelrum med frukost 
• 7 luncher & 6 middagar
• Resa Inlandsbanan enligt program med 
   Inlandsbanekort inkl. platsbokning
• Entréer till Zorngården och Zorn-
  museet, Pettersson Berger, Jamtli,
  Nybyggarmuseet, Inlandsbane-
  museet, Silvermuseet och Ajtte
• Visning på Silvermuseet, Jokkmokks   
  tenn och Ajtte
• Bussresor 7 dagar enligt program

Transportpaket:
Tåg Stockholm - Mora samt
flyg Kiruna - Stockholm:         1750 kr

7 dagar  18/7 16 950 kr

Resan innehåller allt av det bästa med kompassen riktad mot äkta vara, lokala delikates-
ser och människor som kan berätta i miljöer från museer, kyrkstan i Fatmomakke, fabriken 
som fick stororder från Amerika, världens största grävskopa, Lotta som tar emot i sin 
skogssameby, flagghissning i Östersund, Doris som både lagar mat och sjunger, Sven-Åke 
som slöjdar, Sune som samlar älgar och nästan ligger granne med en fabrik som trycker 
spännande tyger.

På vykorten hem kan du skriva om Zorn, Storsjöodjuret, 70-talskåken på Jamtli, fika i 
Jämtlands-Sikås, doktorn med Silvermuseet i Arjeplog, eller när utsikten stämde med 
kartan, gropen i Malmberget, turbinen i Porjus, snöbollskastning på Stekenjokk, de märk-
liga kolonilotterna i Arvidsjaur, om hur renmjölk smakar, kanske om hur det är att mata 
älgkalvar med nappflaska, om hur man gjuter myggor, om palt och skav, hjortron, röding, 
ren och våfflor, om gruvarbetarlunch …
Dagarna är fyllda av spännande möten och innan vi skiljs blir det, nästan säkert, mid-
nattssol på Dundret …

Själva resan är resans mål. När du sätter dig på tåget börjar äventyret direkt och du behö-
ver inte fundera på något mer än att hänga med eftersom allt är bokat och fixat, uttänkt 
och organiserat, men med plats för överraskningar.

Det handlar om sju dagar och sex nätter och allt ingår från frukost, lunch och middag 
(tågtiderna bestämmer när det blir servering), alla utflykter och inträden liksom reseleda-
rens service och tjänster. Den enda gången du kan behöva plocka upp portmonnän är om 
du vill ha lite kaffe när tåget gör fikastopp och kanske kan bli frestad att köpa något av all 
den fina slöjd och härliga hantverk som vi träffar på.

Väl mött Hälsar
Christina Falkengård  

Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och härliga upplevelser. Vi får 
en smakbit av Hälsingland längs Ljusnans dalgång, med lin, Hälsingegårdar, trädgård 
och hantverksskicklighet. Det blir en resa att minnas!  Denna resa visar oss verkligen 
hela Hälsinland från kust till inlandet och Ljusnans dalgång. Vi besöker hantverks-
gårdar, Hälsingegårdar, museum och lär oss mer om LillBabs Järvsö. Vid kusten i Mel-
lanfjärden besöker vi en konstutstöllning och hemma hos Anny på Återbrukshyttan 
får vi se hur en ung tjej som gör glas, lampor mm genom återbruk. Linet har en intres-
sant historia i Hälsingland och vi åker till Växbo Lin.I  I Trönö finns en av landets bäst 
bevarade medeltidskyrkor och här växte också Nathan Söderblom upp.  Hälsingetösen 
Anneli visar oss sitt Hälsingland med stor entusiasm och kunskap.

hälsingland
- Hälsingegårdar, Ljusnan och hantverk med Anneli Wiklund

I pRIset IngåR
• Reseledare Anneli Wiklund
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter
• 4 luncher 
• 3 middagar 
• 6 kaffestopp
• Besök och entréer enligt program

4 dagar  27/7 6 450 kr
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ReseSkaparna event & resor   
www.reseskaparna.se  . info@reseskaparna.se  .  08 94 40 40

Juli  2020
18 jul Inlandsbanan 7 dagar
27 jul Hälsingland 4 dagar

Augusti  2020 
15 aug Dalhalla, Rapsody in Rock 2 dgr
18 aug Bruksvallarna 4 dgr
22 aug Vandring Norra Albanien 8 dgr
25 aug Norges Fjordar 4 dgr
25 aug Norra Wales 8 dgr
31 aug Dalslands kanal 2 dgr

September  2020
05 sep Korsika & Sardinien8 dgr
09 sep Montenegro & Albanien 8 dgr
13 sep Albanien, Makedonien & Grekland 9 dgr
21 sep Irland öst till väst 7 dgr
22 sep Ischia 8 dgr  
23 sep Solens mat & vin 8 dgr
27 sep Lissabon 5 dgr
28 sep Tanzania 13 dgr

Oktober  2020
03 okt Seniorens Hälsoresa till Kreta 8 dgr
07 okt Montenegro 8 dgr
10 okt Korsika & Sardinien 8 dgr
10 okt Vin & vandring i norra Spanien 8 dgr
10 okt Albanien 7 dgr
10 okt Bridgeresa till Sardinien 8 dgr
14 okt Långtidssemester Mallorca 23 dgr
15 okt Malta & Gozo 8 dgr

September  2020 forts
16 okt Hälsoresa Andalusien 8 dgr 
16 okt  Kiev 5 dgr
17 okt Sardinien 8 dgr
21 okt Sicilien 8 dgr
24 okt Albanien 7 dgr
26 okt Strövtåg på Gozo & Malta 8 dgr

November  2020
01 nov Strövtåg på Malta & Gozo 8 dgr
02 nov Bridgeresa till Albanien 9 dgr
03 nov Jordanien 8 dgr 
05 nov Långtidssemester syd & Nordteneriffa  22 dgr
07 nov Långtidssemester Sicilien 22 dgr
14 nov Bridgeresa till Sicilien 8 dgr
26 nov Julmarknadsresa Hälsingland 2 dgr

December  2020
01 dec Ayurvedisk hälsoresa till Indien 14 dgr
07 dec Krakow med julmarknad 5 dgr
09 dec Julmarknad Budapest 4 dgr
10 dec Lucia på Malaga 4 dgr
17 dec Långtidssemester Teneriffa Nord  22 dgr
23 dec Julresa i Värmland 4 dgr
24 dec Julresa i Sörmland 2 dgr
31 dec Nyår med Linnéa 2 dgr

Januari  2021
12 jan Långtidssemester syd & Nordteneriffa  22 dgr
14 jan Tanzania 13 dgr

Februari  2021
00 feb Egypten 8 dgr
00 feb Långtidssemester Bali 24 dgr
05 feb Jokkmokks vintermarknad 3 dgr

Mars  2021
02 mar Jordanien 8 dgr
06 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
31 mar Påskresa Västra Sicilien 8 dgr

April  2021
2 apr Påsk i Skåne 4 dgr
15 apr Holland 5 dgr

Maj 2021
maj Korsika & Sardinien 8 dgr
maj Korsika 8 dgr
maj Albanien 7 dgr

Juni 201
Juni Tågresa till Norra Spaninen 

Juli 2021
05 jul Savonlinna 5 dagar
14 jul Savonlinna 5 dagar

Vår planering för våren 2021, har vi bara 
påbörjar, fler resor kommer.

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


