
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens på 
resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det program ni har under er resa. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer i världen. Eftersom de själva har en speciell 
anknytning till resmålet är de lite extra engagerade att visa det från sin bästa sida för att ni ska tycka om 
det lika mycket som de själva när ni kommer hem. 

I det här häftet kan du läsa om ReseSkaparna bussresor. Vi samarbetar med bussbolaget Viatour och 
våra fantastiska reseledare för att ta fram de bästa resprogrammen till er förening.  

Flerdagarsresor
Sverige, Norge



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

DAG 1: LINETS LANDSKAP
Till Bollnäs där vi äter en god lunch i Lilla k´s 
Trädgårdskök på Mobackes Trädgårdscenter 
som är ett av Norrlands största trädgårds-
cener med allt inom trädgård. Linet har en 
intressant historia i Hälsingland och vi åker 
till Växbo och  Växbo Lin, där vi får en guidad 
tur i väveriet, och besöker den inspirerande 
linnebutiken. Eftermiddagen ägnas åt Häl-
singegårdarna med ett besök på Hälsinge-
gård Ol-Anders och hör om dåtidens fester 
och kalas i de vackert smyckade rummen. 
Här finns också en intressant utställning om 
bygdens stora utvandring till Amerika i mit-
ten av 1800-talet. Vi inkvarterar oss på Scan-
dic hotel, vackert beläget vid sjön Warpen i 
Bollnäs. (L, M)

DAG 2: HÄLSINGEGÅRDAR
Vi följer Ljusnans dalgång norrut och kommer 
till Järvsö och Järvsö kyrka, som sägs vara Sve-
riges största landsortskyrka. Här i Järvsö finns 
Lill-Babs Caffär med en intressant utställning av 
bilder och minnen från hennes rika artistliv. Vi 

dricker förmiddagskaffe innan besöket på Ste-
negård, där vi njuter av den vackra trädgården 
och tar del av Hälsingegårdarnas historia och 
vackert hantverk på världsarvscentrum. Mot 
Delsbo och vackra Dellensjöarna. En tur upp på 
Avholmsberget där äter lunch och ser den fan-
tastiska utsikten över Dellensjöarna, de blånan-
de bergen och bygden. Vid Ljustorget i Ljusdal 
möts vi av en magisk värld av fantastiska hand-
gjorda ljus från Løiten-Lys i Norge. Så åter mot 
Bollnäs och middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: KUSTEN, TRÖNÖ & SÖDERHAMN
Dagen börjar med ett besök hos Anny på 
Återbrukshyttan där det tillverkas glas, lam-
por mm genom återbruk av gammalt glas. 
Så  åker vi mot kusten och Söderhamn. 
Via Trönö, där en av landets bäst bevarade 
medeltidskyrkor finns och där också Nathan 
Söderblom växte upp, kommer vi till Restau-
rang Albertina i mysiga Skärså fiskeläge. Här 
äter vi en god lunch av havets läckerheter. 
Kort stadsrundtur i Södehamn innan färden 
hemåt börjar.  (F, L,)

På kurs mot Hälsingland 

 FAKTA

CA GRUPRIS: 4 950 KR
RESLÄNGD:   3 DAGAR 
 I PRISeT InGåR:
•  Bussresa 3 dagar
•  Anneli Wiklund som reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Alla besök & inträden enligt program

Må-bra-dagar i Hälsingland

FAKTA
CA GRUPPRIS: 4 750 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Bussresa 2 dagar
• Anneli WIklund som reseledare 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• 2 kaffe 
• besök enligt program

Den här resan gör gott för både kropp och själ. Vi njuter av god mat, sköna promenader 
i naturen, spa och yoga på härliga Orbaden Spa och Resort. Vi kryddar med lin och häl-
singegårdar. Allt tillsammans gör den här resan till en skön och inspirerande upplevelse.

DAG 1: MOT HÄLSINGLAND
Färden går norrut, efter busskaffe kommer 
vil till Söderhamn där Anneli möter. Vi äter 
en god sopplunch på Glösbolagret. Det är 
ett socialt företag där människor som som 
haft svårt på arbetsmarknaden nu har hit-
tat sin plats. Vi får del av hembakt, glädje 
och inspiration. Kanske en skön promenad 
innan vi åker till Orbadens Spa och Resort.
Efter inkvartering finns tid avslappnande 
aktiviteter.  Hotellets  spaavdelning erbjuder  
pool, bastu, mineralsaltsbad samt utomhus-
jacuzzi. Det finns också möjlighet att boka in 
en skön behandling. Efter en god middag så 
piggar vi upp oss med lite sång och musik.

(L,M)

DAG 2: VANDRING
Frukost och morgonyoga för den som vill. 
En skön och avslappnad morgon innan vi 
tar en kortare vandring i naturen. VI kan 
också besöka en av de vackra Hälsingegår-
darna som finns i trakten. Den som hellre 
stannar vid spat kan göra det. Om Vädret 
tillåter så kan vi äta lunchen utomhus. Så tar 
bussen oss till Växbo där vi gör ett besök på 
Växbo Lin. Linet har en intressant historia 
i Hälsingland och vi besöker den inspire-
rande linnebutiken innan färden går hemåt 
igen.Vi stannar för eftermiddagskaffe på 
hemresan. (F,L,M)

Sju teman som du kan lägga upp så att det passar din grupp. Ett tema per träff eller så väljer ni ut 
de teman som intresserar er mest. Varje tema har också förslag på besöksmål, diskussionfrågor 
och litteraturhänvisning.LäS oCh ReS

- studiecirkelmaterial till din  förening
Info: Fredrik Nilsson ABF Västra Hälsing-
land 0278-174 30, fredrik.nilsson@
abf.se Kostnad: Nedladdning av materia-
let från ABF kostar 150,-. Därefter fritt att 

användas.

- Det tidiga Hälsingland
- 16-1700-talet 
- Linets berättelse i Hälsingland
- Hälsingegårdar

- Industrialismen
- Hälsingland idag
- Berättelser och skrönor från   
   Hälsingland

Anneli Wiklund



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. 
Som reseledare har vi Teddy Lundberg.

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

DAG 1: HJÄLMARE KANAL & STORA SUNDby
I arla morgonstund avgår bussen mot Gra-
vudden utanför Arboga där vår kanalbåt 
väntar på oss. Vi stannar för frivilligt förmid-
dagskaffe i Strängnäs.  Vår båt, M/S Gustaf 
Lagerbjelke eller M/S Tor, tar oss genom 
gammal kulturbygd, hagar, ängsmark och 
storslagen natur. Av kanalens 13 km sträck-
ning är ca 8,5 km grävd och sprängd. Med 
hjälp av de 9 handdrivna slussarna lyfts vi 
försiktigt 22 meter upp till Hjälmarens nivå, 
på samma sätt som för 400 år sedan. Apti-
ten brukar snart infinna sig under sjöresan 
och vår lunch serveras ombord. Vid Nothol-
men, kanalens utlopp i Hjälmaren, stiger vi 
av båten och här väntar vår buss. På sago-
slottet Stora Sundby tar familjen Klingspor 
emot och berättar om slottets urgamla his-
toria, med rötter i 1200-talet. Ulrika De Geer, 
slottsfru under första hälften av 1800-talet, 
tyckte att det gamla slottet var trist och 
omodernt. Inspirerad av Sir Walter Scott 
och hans populära romaner om den ädle 
riddaren Ivanhoe föreslog hon för sin man, 
Greve Karl, att slottet skulle byggas om. 
Detta blev upptakten till det sagoslott som 

idag speglar sig i Hjälmarens vatten.  Vi reser 
vidare mot Örebro där vi checkar in på vårt 

hotell och äter en god middag. (L, M)

DAG 2: ÖREbRO SLOTT & GRÖNSÖÖ SLOTT
Idag börjar vi med ett besök på Örebros 
gamla kungaslott. En gång en enkel för-
svarsborg med fängelser men under vasa-
tiden ombyggd till ett magnifikt kungligt 
slott. En kall plats för krigsfångar, tjuvar och 
häxor men även en praktfull plats åt kung-
ligheter såsom Karl IX, och Karl XIV Johan. Vi 
äter lunch på Westerqwarn i Kolbäck innan 
vi reser vidare mot Grönsöö slott och slotts-
park. Ett minnesmärke från tidig svensk 
stormaktstid och unik sammanhållen kul-
turmiljö. Familjen von Ehrenheims hem på 
Grönsöö, representerar i sin rikedom och 
mångsidiga sammansättning tillsammans 
med husets välbevarade interiörer, tre sekel 
av svenskt konsthantverk och konsthistoria. 
Dess märklighet ligger också i att fortfaran-
de vara en levande del av en sammanhållen 
kulturmiljö med slott, park, trädgårdar samt 
ett aktivjord- och skogsbruk.  Nu reser vi 
mot Stockholm igen. (F, L)

FAKTA

CA GRUPPRIS 3 450 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I priset ingår
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• Besök på Stora Sundby Slott, Örebro  
  slott & Grönsöö slott
• Övriga besök enligt program

Teddy Lundberg



Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utanför Kopparberg, 
ligger platsen för vår operaupplevelse. Det säregna operahuset i naturskön miljö är en del 
av upplevelsen. Den unika akustiken i detta virkesmagasin är svår att överträffa. På vår 
resa följer Teddy Lundberg med som operakunniga reseledare och genom hans special-
kunskaper får vi en alldeles speciell upplevelse.

Opera på Skäret
 - musik- och kulturresa med Teddy Lundberg

DAG 1: OPERA PÅ SKÄRET
Vi välkomnas ombord på vår buss som av-
går från Cityterminalen i Stockholm mot 
Bergslagen. Vi gör ett frivilligt fikastopp i 
Västerås. Framme i Kopparberg och Sågver-
ket på Skäret börjar vi med en god lunch. 
Innan det är dags för resans höjdpunkt har 
vi chans att förbereda oss på föreställningen 
och besöka områdets mysiga butiker.  Ope-
ran börjar kl. 15.00 och varar i tre timmar och 
40 min med en längre paus mellan akterna. 
I pausen ingår fika. Uppfyllda av musik och 
den sammetsmjuka augustikvällen åker vi 
mot Hellefors Herrgård för att avnjuta en 
sen, trerätters, middag i de vackra salong-
erna. Hellefors är en genuin bruksmiljö med 
anor från 1700-talet. Vi bor i Herrgårdens 
flygelbyggnader där varje rum har sin egen 

charm. (L, M)

DAG 2: GRyTHyTTAN & MÅLTIDENS HUS
Efter frukost finns det tid för en förmiddags-
promenad runt Herrgården och parken, i 
den lilla sömniga bruksorten. Eller gå på 
upptäcktsfärd i den pampiga huvudbygg-
naden. Skrid uppför den stora paradtrap-
pan till övervåningen och låt dig förföras 
av Johan Sparthons vägg och takmålningar 
från fornstora dagar. Dagens huvudattrak-
tion är Grythyttan, en annan välbevarad 
bruksmiljö, endast ca. 15 minuters bussresa. 
Tack vare Carl-Jan Grankvists mångåriga pi-
onjärarbete med Värdshus, Hotell och Res-
tauranghögskola är Grythyttan numera 
världsberömt. Vi gör ett besök på Måltidens 
Hus där vi får en guidad visning. Huset är 
en levande mötesplats för råvaruprodu-
center, näringsexperter, smakforskare, mat/
vin journalister och krögare från den stora 
vida världen. Lunchen serveras förstås på 
Grythyttans Gästgifveri, där allting en gång 
började. Efter ett par intensiva dagar fyllda 
med musik, mat, umgänge och avkoppling 
räknar vi med att vara åter i Stockholm ca. 
19:00. (F, L)

FAKTA

CA GRUPPRIS:  4 550 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 trerätters middag (M)
• Operabiljett
• Pausfika
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum: 300 kr

Teddy Lundberg



Lill-babs Järvsö
- En resa till minnet av Lill-Babs

På den här resan minns vi Barbro Lill-Babs Svensson som under flera decennier underhål-
lit oss. Hon har satt ett varmt avtryck i vår populärhistoria som få andra och delat med 
sig av sin kärlek till alla som varit i hennes närhet. Vi följer i hennes ”anda” och det blir en 
resa i varma känslor och härlig gemenskap. 

FAKTA
CA GRUPPRIS: 3 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Monika Lilja & Anneli Wiklund
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  & 1 middag
• 2 Fika
• Musikunderhållning 
• Besök på Glösbolagret, Lill-Babs Caffär
• Besök på Jarseost
• Besök på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta
• Övriga besök enligt program

DAG 1: TRÖNÖ, VÄXbO LIN & JÄRVSÖ
På vägen upp mot Hälsingland stannar vi 
för en busskaffepaus. Vi åker kustvägen och 
kommer till Trollharens fiskeläge för en god 
lunch på havets läckerheter. I Söderhamn 
möter Anneli oss. Efter en kort stadsrundtur 
åker vi till Trönö gamla kyrka, som är en av 
Sveriges bäst bevarade medeltidskyrkor. VI 
får en härlig musikstund, där Monika Lilja 
sjunger några av Lill-Babs finstämda me-
lodier i den unika, fantastiska miljön. Efter-
middagskaffet dricker vi på Glösbolagret. 
Ett ställe helt i ”Lill-Babs anda”, ett socialt fö-
retag där människor som på grund av språk 
eller funktionsnedsättning haft svårt på ar-
betsmarknaden nu har hittat sin plats. Vi får 
del av hembakt, glädje och inspiration. Så 
fortsätter vi norrut längs Ljusnans dalgång 
till Lill-Babs hembygd Järvsö. Vi inkvarterar 
oss på Järvsöbaden. Hotellet grundades 
som kuranstalt 1905 och har gått i släkten i 
generationer. Idag är det ett moderna turist- 
och konferenshotell med nybyggd spa-av-
deling. Vi äter en 3-rätters middag och får en 
härlig konsert av Monika Lilja, med godbitar 

ur Lill-Babs rika repertoar. (F, L, M)

DAG 2: JARSEOST & LILL-bAbS CAFFÄR
Efter en god frukost åker vi upp på Öjeber-
get för att njuta av den fina utsikten över 
Järvsö och Ljusnans dalgång. Barbro gil-
lade att man handlade lokalt och i hennes 
anda besöker vi sedan Jarseost, som är ett 
litet småskaligt mejeri, som tillverkar många 
goda och smakrika ostar. Så till Järvsö kyrka, 
som så stolt reser sig på kyrkön i Ljusnan. 
Förutom ett besök i kyrkan så kan vi också 
besöka Lill-Babs grav. Kaffesugna är det 
nu dags för ett besök på Lill-Babs Caffär. 
Vi dricker kaffe och tar del av museet som 
berättar om Barbro Lill-Babs Svenssons rika 
artistliv. Massor av bilder och kläder berättar 
om ett rikt och fullspäckat artisliv. Vi fortsät-
ter sedan söderut för ett besök på Hälsinge-
gård Ol-Anders i Alfta. Vi tar del av världsar-
vet Hälsingegårdar och ser bland annat på 
vackert interiörmåleri. I emigrantmuseet 
kan vi följa Ersk Jansarna på sin resa över till 
Amerika. Innan färden bär hemåt så äter vi 
en god lunch. (F, L)

Monika Lilja
Kommer från västkusten men boende i Stockholm. Arbetat länge som frilansan-
de musiker, sångerska och reseledare. Är också diplomerad coach. Komponerar 
egna resor, gärna med musikaliska inslag.

Anneli Wiklund



Bohuslän i våra hjärtan
- med klippor, hav och salta vindar

Med drömmar om vyer, musik  och mat från naturens skafferi varvat med historia som 
sträcker sig tusentals år bakåt i tiden upptäcker vi Bohuslän tillsammans. Evert Taube 
blev en gång rekommenderad av sin livmedikus att kurera kropp och själ ute bland Bo-
husläns klippor och stränder. Här skrev han Maj på Malö och många andra visor.

DAG 1:  OLSHAMMAR OCH UDDEVALLA
På vår väg mot Bohuslän kan vi njuta av det 
vackra landskapet. Vi stannar på vägen för 
förmiddagskaffe. Vårt första besök blir Ols-
hammarsgården i Aspa Bruk som var Ver-
ner von Heidenstams barndomshem. Vi får 
en stund att titta på området och kanske 
besöka hans minnesrum som finns bevarat 
i herrgården. Verner von Heidenstam var 
författare och diktare och fick bland annat 
nobelpris 1916. Efter lunch reser vi direkt till 
vårt hotell iUddevalla där vi får en buffémid-
dag med utsikt över Skeppsviken och Gus-
tavsberg. (L, M)

DAG 2: ORUST OCH bÅTTUR
Dagen börjar med ett besök i den ”kung-
liga” kurorten Gustavsberg. Här kunde man 
under 1700- och 1800-talet dricka brunn. 
Inom området inrättades av Gustav III sve-
riges första internatskola för pojkar, därav 

namnet ”Gustavsberg”. Vi reser vidare  ut i 
den Bohusländska skärgården  där vi  bland 
annat besöker Handelsman Flink där Evert 
Taube träffade Maj på Malö. I Marstrand vän-
tar vår båt som gör en rundtur i skärgården. 
Via Åstol med flera öar anländer vi till Klä-
desholmen där vår middag står uppdukad.  
Efter en fullspäckad dag vänder vi åter till 
vårt hotell. (F, L, M)

DAG  3: LÄCKÖ SLOTT OCH HEMRESA
Denna dag njuter vi av vad Västergötland 
har att bjuda. Vi gör ett besök på Läckö slott 
med sin långa historia som sträcker sig från 
medeltiden fram till idag. Det vi får se är 
dock greve Magnus De La Gardies slott som 
inreddes till stor del under andra halvan av 
1600-talet.  Vi avslutar vår resa med en här-
lig lunch i herrgårdsmiljö innan vi reser åter 
mot Stockholm. På hemvägen stannar vi för 
frivilligt eftermiddagskaffe. (F, L)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 5 200 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR

I PRISeT InGåR
•  Bussresa
•  Reseledare Monika Lilja
•  Del i dubbelrum
•  Båttur
•  Måltider och övrigt enligt program

TILLäGG
Enkelrum ca 400 kr



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

DAG 1: ÖSTERSUND VIA HÄLSINGLAND
Vi reser norrut längs kusten och inlandsvä-
gen mot Östersund. I Strömsbergs bruk gör 
vi vårt första stopp där vi får vårt förmid-
dagskaffe på det trevliga caféet. I Tönnebro 
viker vi av inåt landet och passerar genom 
Hälsingland. Bollnäs har sin flottartradition 
och sjön Varpen med Ljusnan som flyter 
genom staden. Järvsö känt som Lill-Babs 
hemort och då har vi inte långt kvar till 
vår lunch i Hembygdsgården i Ljusdal. Vi 
fortsätter vår färd genom Hälsingland och 
Härjedalen till resans mål som är Jämtland. 
Väl framme på vårt hotell äter vi gemensam 

middag. (L, M)

DAG 2:  VÄSTRA JÄMTLAND MED ÅRE 
Vår reseledare och chaufför hälsar oss väl-
komna ombord för att ta med oss på en tur 
i den jämtländska världen. Denna dag får vi 
veta mer om Jämtlands historia och kultur. 
Vi reser genom Åre till Karolinermonumen-
tet i Duved. Här får vi höra berättelsen om 
de 3000 män som frös ihjäl på fjället 1718–
19. Vi lämnar Duved för att åka och beundra 
den vackra Handölsforsen. Vi får smaka på 
jämtländsk matkultur till lunch och får höra 
om täljstenstillverkningen i Handöl. Vi pas-
serar även Sveriges största vattenfall i Tänn-
forsen.  På återresan mot Östersund gör vi 
besök i Åre by och Åre Gamla kyrka. Vi avslu-
tar dagen med middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: ÖSTERSUND & FRÖSÖN 
Den här dagen får vi en rundtur som ger 
inblick i såväl det moderna Östersund som 
i stadens historia. Östersund är idag en 
modern stad som växer både till invånar-
antal som verksamheter. I de gamla rege-

FAKTA
GRUPPRIS: 6 900 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

I PRISeT InGåR
•  Bussresa
•  Reseledare 4 dagar
•  Del i dubbelrum 3 nätter inkl frukost
• 4 luncher varav en enklare sopplunch
• 3 middagar
• Besök enligt program

JÄMTLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen

RESELEDARE:
Catharina Falkengård

Uppvuxen i Jämtland och dotter till en fjäll-
bonde. Och som professionell reseledare 
haft förmånen att resa runt i världen, men 
alltid längtat tillbaka till  sitt älskade Jämt-
land.

CHAUFFÖR:
Jan Wennberg

Jag är född klyktattare, från Sollefteå. Min 
hembygd de senaste tjugo åren är väst-
Jämtland, Åre/Duved. Ett stort och gott 
värdskap ligger mig varmt om hjärtat så-
väl under bussresor som under andra akti-
viteter med gäster.

mentsbyggnaderna finns idag högskolor 
och företag. Vi åker ut på Frösön, en mycket 
naturskön och historiskt intressant ö. Vi 
besöker Frösö kyrka och Sommarhagen, 
den kände kompositören Peterson-Bergers 
hem. På Frösön hölls marknad och ting på 
hednatiden och vi ser Sveriges nordligaste 
runsten. Lunch i genuin jämtländsk miljö 
på Jamtli. Jamtli består av ett museum in-
omhus med utställningar. I varje vrå finns 
här något oväntat som detaljer att häpna 
över och uppgifter att lösa. Historien kom-
mer till liv i utställningarna som presenteras 
med folkkära föremål. Här händer allt och 
under försommaren öppnas ett nytt konst-
museum som blir filial till Nationalmuseum 
i Stockholm. Vi hinner även med ett besök 
hos Mus-Olle i Ytterån som var en samlare 
och ett original som var känd av ortens 
folk. Den som besöker Mus-Olles museum 
fylls av häpnad över alla föremål som finns 
samlade. Här finns frimärken, trycksaker, 
naturalier, porslin, keramik, textil- och dräkt-
föremål för att nämna en del. Mus-Olles mu-
seum är fascinerande och måste upplevas 
på plats och med egna ögon. Därtill blev 
museet valt till Sveriges knasigaste förra 
året! Innan vi åker tillbaka till hotellet för vår 
gemensamma middag åker vi och hälsar på 
våra goda vänner i Ås. Gemensam middag 
på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: RAGUNDADALEN, DÖDA FALLET 
Vi lämnar Östersund och åker mot östra 
Jämtland, vi stannar vid Döda Fallet och 
åker sedan vidare till den Thailändska Pavil-
jongen, allt med visning. Hemfärd mot hu-
vudstaden via Sundsvall. Åter till Stockholm 
fram mot kvällen. F, L



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

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

DAG 2: NORRA GOTLAND & FÅRÖ
Dagen börjar med ett besök till Graute 
lammgård i Hejnum. Vi får se en vallhunds-
uppvisning samt smaka gårdens produkter. 
Vidare norrut till Lärbro och Hångers källa 
innan färjan tar oss till Ingemar Bergmans 
älskade Fårö. Vi ser Bergmans grav vid kyr-
kan och får veta mer om hans liv på Fårö. Nu 
tar vi sikte på raukområdena och fiskeläget 
Helgumannen. Vi äter en god lunch vid Su-
dersand och det blir en promenad på den 
vackra stranden om tid och väder medger. 
Färjan tar oss tillbaka från Fårö och vi åker 
tillbaka till Visby via Slite och det jättelika 
stenbrottet. Om tid och ork finns besöker vi 
även Skulpturfabriken och Stina Lindholm i 
Boge. Hennes design är omtalad både i Sve-
rige och utomlands. Middag på hotellet. (F, 
L, M)

DAG 3: SÖDRA GOTLAND
Vi åker längs den västra kustvägen söderut 
mot Gnisvärds fiskeläge och skeppssätt-
ningen från bronsåldern. Vidare via Klinte-
hamn, Fröjel och den vackra Ekstakusten 
innanför Karlsöarna. Vi äter lunch i Burgsvik 
på Grå Gåsen, känd från TV-programmet ”Så 
mycket bättre”. På väg mot Hoburgen åker 
vi längs den vackra kustvägen till sandstens-
museet vid Kättelviken. Här säger vi hej till 
Hoburgsgubben och beskådar de vackra 
stenformationerna. Hemresan fortsätter via 
Öja kyrka med sitt magnifika krucifix och 
Havdhem med lägret för balterna i andra 
världskrigets slutskede, Baltutlämningen. 
Dagen avslutas med en Gotlandsinspirerad 
afton på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: ÖSTRA GOTLAND
Idag börjar vi vid Romakloster med Kungs-
gården. Vi reser tvärs över Gotland på tjock-
aste midjan till östra kusten, och Ljugarn 
med raukarna. Tillbaka färdas vi på små pit-
toreska väger, via Herrviks fiskeläge, fram till 
Östergarns gamla skola, och vår lunchplats. 
Här kan den spänstige gå upp på skolberget 
och njuta av den vidunderliga utsikten. Vi 
passerar Dalhem med sin gamla återupp-
byggda järnvägssträcka. Sedan är det dags 
att återvända till Visby för att lämna Gutar-
nas ö. I Nynäshamn väntar bussen för hem-

färd. (F, L)

Jan Luthman
En riktig Gute, född och uppvuxen på 
”öjn”. Auktoriserad lokalguide med mång-
årig erfarenhet av att guida på sin hemö. 
Vad Janne inte vet om Gotland är inte värt 
att veta. Låt er förtjusas av denna spjuver 
och humorist som utöver sin kunskap om 
Gotland gärna också lär ut ett och annat 
ord på ”gutamål”.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 6 500 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

I PRISeT InGåR - 4 dGR
• Reseledare och lokalguide
• Buss Nynäshamn t/r
• Båt Nynäshamn-Gotland t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Stadsrundtur till fots i Visby
• Vallhundsuppvisning
• Graute Lammgård m provsmakning
• Utfärd Fårö
• Besök på Grå Gåsen (Så mycket bättre)
• Besök Roma Kloster & Kungsgården
• Övriga besök enligt program



Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musikalisk 
resupplevelse; en helafton med Malena Ernman på Dalhalla. Vi börjar vår resa med att 
besöka Långshyttans brukshotell, vackert beläget mellan åarna, för lunch innan vi når 
vårt hotell i Rättvik. Under resan besöker vi Vikmanshyttan med Nordens enda industri-
ella stentryckeri.  

Dalhalla
 - med aktuell föreställning och musikkunnig reseledare

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och 
äter gemenam lunch på Brukshotellet, be-
läget i en vacker historisk omgivning mitt i 
kulturleden Husbyringen. På DalaWärdshus 
hotell Hantverksbyn välkomnas vi och får 
våra rum. Hotellet är vackert beläget med 
utsikt över Siljan. Under eftermiddagen be-
ger vi oss till Dalhalla och resans höjdpunkt, 
konserten med Malena Ernman. Det gamla 
kalkbrottet, ursprungligen kallat Draggäng-
arna, är idag en akustiskt utformad arena 
som kan jämställas med kända scener i an-
tikens Grekland och Italien. Åter hotellet för 
gemensam middag, ca 20.30. (L, M)

DAG 2: VIKMANSHyTTAN & HEMRESA
En avkopplande morgon, kanske tid för en 
promenad eller njuta av frukosten. Vår re-
seledare guidar oss runt på vår väg till Vik-
manshyttan där vi får en intressant guidad 
visning av Sveriges och Nordens enda indu-
striella stentryckeri. Tryckeriet grundades 
1945 av Rolf Jansson, legendarisk pionjär. 
Här ser vi en permanent utställning av ori-
ginallitografier. Vidare till Garpenbergs slott 
där vi äter sen lunch. Innan vi når Stockholm 
gör vi ett frivilligt kaffestopp för bensträck. 
Åter Stockholm ca kl. 18.00. (F, L)

FAKTA
CA GRUPPRIS 3 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR

I PRISeT InGåR
• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla rad 26-29
• Besök enligt program

TILLäGG:
Enkelrum              200 kr

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

Oslooperan stad konstmuseum

DAG 1: RACKSTAD
På vägen stannar vi för en sopplunch på 
Rackstad konstmuseum. Vi får en intres-
sant visning och får veta mer om den s k 
Rackstadgruppen, en värmländsk konst-
närsgrupp och dess centralgestalt Gustaf 
Fjæstad. Vid ankomsten till Oslo checkar vi 
in på vårt hotell. Vi äter gemensam middag. 
Kvällen har ni sedan fri för att t ex njuta av 
atmosfären på Karl Johan. (L, M)

DAG 2: STADSRUNDTUR & OPERA
Efter frukost gör vi en stadsrundtur inne-
hållande Nationalgalleriet med sin intres-
santa konstsamling, Vigelandsparken  samt 
centrala Oslo. Lite egen tid innan vi samlas 

på hotellet och promenerar till operan om 
vädret tillåter. En god middag serveras på 
operahuset och vi avslutar med resans höjd-
punkt – en operaföreställning på världens 
mest moderna operahus. (F, M)

DAG 3:  LARS LERIN
På morgonen får vi en intressant visning av 
operahuset, där vi får se bakom kulisserna 
på denna mycket speciella byggnad. På 
hemvägen gör vi först ett lunchstopp och 
därefter ett besök på Lars Lerin-museet i 
Karlstad. Här får vi njuta av Lars Lerins tavlor 
i en öppen och ljus lokal. Han räknas som en 
av Nordens främsta akvarellister. Efter besö-
ket fortsätter vi hemåt. (F, L)

FAKTA
CA GRUPPRIS 6 950 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
I PRISeT InGåR
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
•  Operakunnig reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  2 luncher inkl måltidsdryck 
•  2 middagar
•  Guidad visning av nya operan
•  Stadsrundtur med lokalguide
•  Entré & visning Rackstad kolonin
•  Entré Lars Lerins museum
•  Operabiljett 
•  Besök enligt program



Upplev Västergötland genom en stimulerande resa med nya kunskaper från både fantasi 
och verklighet - en föreställning fylld av kärlek och dramatik. Vi bor högt upp på Billingen.

Västergötland
 - med Skara, Varnhem, Läckö slott och Karlsborg

DAG 1: SKARA & VARNHEM
Vi reser från Stockholm söderut mot Västra 
Götaland och medeltidsriddaren Arn Mag-
nussons hemtrakter. Vår guide möter upp 
i Skara under vår lunch och hälsar oss väl-
komna. I Nådens år 1150 invigdes Domkyr-
kan i Skara där vi gör ett besök. Vår guide 
berättar om kyrkan och vi gör sedan ett kor-
tare besök på egen hand. Vi avslutar dagen 
med ett besök i Varnhems vackra kloster-
kyrka där historien om Arn utspelas. Vi gör 
även ett besök i Katas gård innan vi avslutar 
med middag på vårt hotell. (L, M)

DAG 2: KINNEKULLE, HUSAby
Vi beger oss mot natursköna Kinnekulle. Vi 
tar Vallevägen genom lövskogar och glitt-
rande vatten. På vägen passerar vi bland 
annat Höjentorps slottsruin och Kungsbron 
som Karl XI lät bygga. Vi gör en kort vand-
ring på det blommande Kinnekulle upp till 
utsiktstornet, en vandring på toppen av 
berget med utsikt åt alla håll. Under dagen 
besöker vi även Forshems kyrka med sina 
stenreliefer, Husaby Källa och Kyrka där Olof 
Skötkonung en dag för nära tusen år sedan 
lät döpa sig och Falkängens hantverksby. Vi 
får se ”Gårdarna vid sjön”, Hellekis, Råbäck, 

Munkängarna, Trolmen Hjälmsäter och 
Blomberg. (F, L)

DAG 3:  RÖSTRAND & LÄCKÖ SLOTT
Vi börjar dagen med en intressant visning 
av Läckö Slott. Nordens största torg hittar vi 
sedan i Lidköping. Här får vi tid till att äta 
lunch och strosa omkring en stund. Vårt 
nästa besök är Rörstrands museum, där vi 
får en guidad visning. Middagen intar vi 
på Götala herrgård innan vi åker tillbaka till 
vårt hotell. (F, M)

DAG 4: KARLSbORGS FÄSTNING 
Idag väntar en intressant tur till Ryttmästar-
bostället vid Simsjön strax utanför Skövde. 
Här får vi möta kavallerimajoren Bernhard 
Englund som berättar inlevelsefullt om 
våra gamla knektar och deras befäl. Vi äter 
gemensam lunch för att sedan bege oss till 
Karlsborg, Europas största fästning. Här vid 
Vättern, på Vanäs udde, fanns ett miniatyr-
samhälle med sjukhus och kyrka, avsett för 
kungafamilj, regering, guldreserv och kron-
juveler vid krig. Vi får en guidad tur med 
buss samt egen tid på museet. Vi fortsätter 
resan hem till Stockholm och stannar på vä-
gen för ett frivilligt eftermiddagskaffe. Åter 
Stockholm ca kl: 20.00. (F, L)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 5 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
I PRISeT InGåR
•  Bussresa enligt program 4 dagar
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L) 
•  2 middagar (M)
•  Guidad tur i Arns fotspår dag 1
•  Utfärd dag 2 enligt program
•  Entré och  visning av Läckö slott       
samt Rörstrands museum dag 3
•  Besök på Ryttmästarbostället &         
   Karlsborgs fästning dag 4

DAG 1 VÄSTERÅS & HALLSTAHAMMAR
Vi börjar dagen i Västerås med fika på an-
rika Vallby Friluftsmuseum, som grundades 
1921 av köpingssonen Richard Dybäck. Gus-
tav Vasa höll två riksdagar på Västerås Slott 
- Hakon Svensson startade ICA 1917 och 
1947 öppnade Erling Persson dörren till den 
första Hennesbutiken, som senare skull bli 
H&M och klä hela världen. Kanske också ett 
besök i Domkyrkan, som tilldelats  tre stjär-
nor i Le Guide Vert. Västerås är kanske mest 
känt för ASEA .för att inte tala om gurkorna. 
Vi äter vår lunch på gammalmodiga Västerås 
Officersmäss med tidstypisk möblering från 
30-40-talen. Lunchen är kärleksfullt tillagad 
husmanskost med grunden i mormors kok-
bok. Thore Skogman är ”stadens” store son 
och vi gör ett besök i hans minnesrum, där vi 
får se en gedigen samling om den folkkäre 
artisten. Vi checkar in på anrika Bruksho-
tellet i Hallstahammar, vackert beläget vid 
Skansensjön. (F, L, M)

DAG 2 ÄNGELSbERG & OLJEÖN
tar vi bussen norrut mot Ängelsberg. Vi får 
veta allt om världsarvet Engelsbergs Bruk 

Västmanland – Bästmanland
 - Vänliga Västmanland med Irene Sangemark

och åker genom det brandhärjade området 
och får uppleva vad som hände dom där 
dagarna i juli 2014. Fika på Elsa Anderssons 
Konditori, som brann ner till grunden 2015, 
men byggdes upp efter ”gamla” ritningar 
och invigdes 2017.  Vi tar båten Petrolia över 
till Oljeön, världens bäst bevarade oljeraf-
fenaderi och på Väst¬anfors Hembygdsmu-
seum minns vi saker vi glömt  (F, L, M)

DAG 3 NORA & KÖPING
vänder vi bussen mot lilla förtjusande Nora. 
Här träffar vi Owe Hoffner som tar med oss 
på en minnesrik guidad tur i Noras grän-
der. Owe är systerson till Dagmar Lange, 
mer känd som Maria Lang. Ralph Erskine 
var arkitekten på modet under 50-talet när 
han ritade och uppförde sina märkliga hus 
i lilla Gyttorp. På hemvägen besöker vi Nos-
talgibyn och även här minns det vi glömt. 
En en rundtur i Köping - ”Tårtgeneralens” 
stad. Hästens sängar tillverkas i Köping och 
byggnaderna, som inhyser Hästens är ritade 
av Ralph Ersikne.  Sist på resan en rundtur i 
Köping – ”Tårtgeneralens” Stad! (F, L), 

FAKTA
CA GRUPPRIS:  4 200 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Irene Sangemark
• Bussresa 3 dagar 
• Del i dubbelrum m frukost & middag
• Lunch Officersmässen Västerås          
• Fika Vallby         
• Elsa Anderssons konditori kaffe & tårta 
• Inträde Oljeön                                    
• Lunch Nya Restaurangen                    
• Fika Nostalgibyn
• Lunch Stadshotellet i Nora                 
• Guidad tur i Nora                              
• Övriga besök enligt program

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



Följ med till Öland under fyra sköna dagar i maj. Vi besöker Linnés Råshult 
där vi får en guidning, vårvandrar i Alvarets blomsterhav samt upplever his-
toriens vingslag och förändringens vind i fotspåren av en av våra största 
vetenskapsmän tillsammans med en forskare från Uppsala universitets 
ekologiska forskningsstation.

öland 
 - i Carl von Linnés fotspår

DAG 1: STOCKHOLM - ÄLMHULT
Vi reser bekvämt med buss från Falun. 
På väg ner till Linnés Råshult stannar 
vi för frivilligt kaffestopp i trakterna 
kring Örebro och lunch i Ödeshög. Väl 
framme i Råshult får vi en intressant 
guidad tur på området. Här föddes 
den 23 maj 1707 Carl Linnaeus och 
här får vi uppleva den natursköna Lin-
nébygden, med miljöer och landskap 
som en gång formade den unge Linné 
till den han blev. Denna kväll sover vi 
på Ikeas hotell i Älmhult där vi också 
äter vår middag. (M)

DAG 2: bLOMMOR, ALVARET & VÄRLDSARV
Vi äter frukost för att sedan ge oss av 
mot Öland. Vi spenderar dagen med 
en forskare från Uppsala universitets 
ekologiska forskningsstation som vi-
sar oss Alvarets unika blomsterhav 
och naturen i Världsarvet. Här ges 
tillfälle att verkligen uppleva Ölands 
natur. Under bussturen besöker vi Al-
varet, strandängar, Mittlandsskogen 
och spännande miljöer med anknyt-
ning till Linné och Världsarvet. Under 
dagen äter vi lunch och på kvällen ge-
mensam middag när vi når vårt hotell 
i centrala Kalmar. (F, L, M)

DAG 3:  LINNÉVANDRING
Frukost och sedan avresa. Vi möter 
upp vår forskare för att ge oss ut på 
Linnévandring. ”Ölands strand hade 
vi knappt rört, förrän vi märkte, att 
detta land var helt annorlunda än de 
andra av Sveriges provinser” , skrev 
Carl Linneus i sitt manuskript  om 
Ölandsresan år 1741. Vi gör en vand-
ring i den resväg som Linné använde 
1741. Varför besökte Linné Öland? 
Vem var han? Och vad finns kvar idag 
279 år senare? Följ med och upplev 
historiens vingslag och förändringens 
vind i fotspåren på en av våra största 
vetenskapsmän. Under dagen äter vi 
gemensam lunch och på kvällen äter 
vi  middag på hotellet.  (F, L, M)

DAG 4: HEMRESA VIA ÖREbRO
Vi börjar vår resa hemåt efter frukos-
ten. Vi stannar och sträcker på benen 
längs vägen där vi även kan köpa 
oss en kopp kaffe och kaka. När vi 
kommit en bit till på vägen stannar 
vi och äter en avslutningsmåltid till-
sammans innan vi fortsätter vår färd 
hemåt. Vi kommer tillbaka till Stock-
holm sen  kväll. (F, L)

FAKTA
CA GRUPP PRIS: 6 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA:  
I PRISeT InGåR
• Bussresa 4 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher inkl. måltidsdryck (L) 
• 3 middagar (M) 
• Besök i Linnés Råshult
• Guidade turer på Öland 2 dagar

TILLäGG
Enkelrum:            1200 kr

PReLImInäRA hoTeLL
Ikea Hotell Älmhult ***
www.ikeahotell.se

Clarion Collection Hotel Packhuset ***
www.choice.se/collection/packhuset

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll



Följ med Linnéa Sallay på en resa runt sjön Siljan. Upplev sevärdheter som Carl 
Larssongården i Sundborn, Zorngården i Mora och Munthes Hildasholm i Leksand. 
Under vår resa besöker vi flera konstnärsgårdar och även två unika tryckerier, Jobs 
Handtryck och stentryckeriet i Vikmanshyttan. Från Restaurang Dössberget i Bjursås 
har vi milsvid utsikt över vår Siljan och vår resrutt. Linnéa har tillsammans med Rese-
Skaparna gjort flera mycket uppskattade resor till Dalarna och Siljansbygden. 

Siljan runt 
 - en kulturresa i ”Sveriges hjärta” 

DAG 1: KARLFELDTSGÅRDEN, CARL 
LARSSONGÅRDEN OCH ZORNGÅRDEN
Vi börjar vår resa med ett besök på Karl-
feldtsgården i Karlbo där vi dricker förmid-
dagskaffe. Här föddes poeten och författa-
ren Erik Axel Karlfeldt år 1864. Vi fortsätter 
mot Karl Larssongården i Sundborn. Under 
en guidad visning vandrar vi runt i famil-
jen Larssons orörda hem och får höra mer 
om hur ett av 1900-talets största kändispar 
levde sitt liv. I Bjursås, ”Dalarnas Schweiz”, 
finner vi det anrika värdshuset Dössber-
get, med milsvid utsikt över sjön Siljan och 
vår resrutt. Vi äter lunch innan vi fortsätter 
vår resa mot Mora och Zorngården. Anders 
Zorns oljemålningar, akvareller, linjeets-
ningar och skulpturer  har visats på många 
utställningar, både nationellt och interna-
tionellt.  Zorns liv är som en saga, en lottlös 
gosse som växte upp under enkla förhål-
landen. Han var utomäktenskaplig son till 
morakullan Grudd Anna Andersdotter och 
den tyske bryggarmästaren Leonard Zorn. 
Genom hårt arbete och en gudomlig be-
gåvning nådde han ära och berömmelse. 
Även här får vi en guidad visning innan vi 
når vårt hotell. Gemensam middag. (L, M)

DAG 2: JObS HANDTRyCK, HILDASHOLM 
& VIKMANSHyTTANS STENTRyCKERI
Idag fortsätter vi vår resa runt Siljan och vårt 
första stopp blir Jobs handtryck i Leksand. 
Här har systrarna Jobs tryckt textilier för 
hand sedan 1944. Vi får en intressant vis-
ning. Sedan gör vi en rundtur med bussen 
i Leksand. Vi får höra om Himlaspelet och 
kyrkan. Vi stannar vid Axel Munthes Hil-
dasholm där vi har fri tid för att fika. Dagens 
lunch äter vi på Haganäs herrgård. Haga-
näs är en vacker och fridfull oas som lig-
ger på en underbar plats mellan Borlänge 
och Falun vid Runns strand. Bara att titta 
på när de vita ångbåtarna plöjer fram ge-
nom Runns blanka vatten och närma sig 
Haganäs ångbåtsbrygga är en upplevel-
se. Mitt i brukssamhället i Vikmanshyttan 
blomstrar ett gammalt gediget hantverk. 
Vid stentryckeriet i Vikmanshyttan får vi 
en guidad visning av Sveriges enda in-
dustriella stentryckeri. Vårt sista stopp på 
resan blir vid Sveriges största dalahäst i 
Avesta. Här finns möjlighet att ta en fika 
eller något att äta. Det finns även en liten 
presentbutik med produkter från Dalarna. 
Åter Sigtuna ca kl. 20.00. (F,L)

Linnéa Sallay 

FAKTA
CA GRUPP PRIS: 3 450 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  
I PRISeT InGåR
•  Bussresa enligt program
•  Reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Förmiddagsfika dag 1
•  2 luncher inkl måltidsdryck
•  Middag dag 1
•  Entré och visning Carl Larsson gården
•  Entré och visning Zorngården
•  Visning Jobs Handtryckeri
•  Visning Stentryckeriet i Vikmanshyttan
    (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLäGG
Enkelrum:  + 300 kr



dAG 1: SToCKhoLm - LAndSKRonA
Resan går genom ett vackert svenskt 
landskap till det gemytliga Skåne. Vi stan-
nar för frivilligt kaffestopp och sedan för 
lunch på lämplig plats längs resvägen. Vår 
reseledare möter oss i Hässleholm och vi 
kör vidare till Landskrona för incheckning 
på vårt hotell. På vägen berättar Jöran om 
Skåne och om ”landets krone” en gång 
tänkt som Kalmarunionens huvudstad 
och senare som vårt försvarsfäste mot 
Danmark. Vi ser även det idylliska fiskelä-
get Borstahusen. Gemensam middag. (M) 

dAG 2: Ven
Idag ska vi upptäcka Hven. Vi tar mor-
gonfärjan över.  Jöran och en lokalguide 
visar oss runt på denna före detta danska 
ö i Öresund och berättar om Hven, dess 
historia och livet på ön för de 360 fast 
boende. Genom att besöka de minnen 
som finns av Tycho Brahe på Ven, kom-
mer vi närmare astronomen, astrologen 
och multivetenskapsmannen som levde 
på Hven på 1500-talet. Vi åker runt på ön 
och ser bland annat St Ibbs medeltida 
kyrka och backafallen. Det blir även lunch 
på ön. Vi lämnar Ven under eftermidda-
gen med färjan till Landskrona. Resten av 
dagen är fri till att upptäcka Landskrona, 
dess sevärdheter, butiker och kanske vila 
en stund. Middag är på egen hand på nå-
gon av stadens restauranger. (F, L)

dAG 3:  SoFIeRo & LoUISIAnA
Via Glumslövs vackra utsikt kommer vi till 
Helsingborg och Sofiero vars historia bör-
jar 1864 när prins Oscar och hans hustru 

Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och konstmuséet Louisiana.  
Vår reseledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmed-
lar regionens intressanta historia och betydelse.

FAKTA
CA GRUPP PRIS:   6 750 KR
CA ORD PRIS:  7 250 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

I PRISeT InGåR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter (F)
•  3 Luncher (L)
•  2 Middagar (M) 
•  Heldagsutfärd till Ven
•  Entréer till Louisiana & Sofiero
•  Visningar på Louisiana & Sofiero 

TILLäGG
Enkelrum:              550 kr

PReLImInäR AVReSA
Från: Sigtuna         Kl: 06.30
Bekräftad plats/tid kommer ca 2 v innan avresa.

PReLImInäRT hoTeLL
Hotel Öresund ***
www.hoteloresund.se

Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Sophia av Nassau besöker sundets pärla – 
Helsingborg. Det unga paret förälskar sig i 
den vackra utsikten, de skogsklädda ravi-
nerna och närheten till Danmark och köper 
hemmanet Skabelycke, ett stycke norr om 
Helsingborg, för att där bygga sitt sommar-
slott Sophie-Ro. Här får vi en guidad rund-
tur i parken och har lite fri tid. Det är sedan 
dags att ta färjan över till Helsingör. Vi börjar 
med en smörrebrödslunch innan vi besöker 
Louisiana Museum of Modern Art. Här får vi 
en visning och sedan möjlighet att i lugn 
och ro flanera runt och se allsköns fantas-
tisk konst som är samlad på Louisiana. Sen 
eftermiddag är det dags att via färjan Hel-
singör - Helsingborg resa tillbaka till Lands-
krona där vi äter middag. (F, L, M) 

dAG 4: LAndSKRonA & hemReSA
Egen förmiddag i Landskrona eller följ 
med Jöran som visar oss lite av sin födel-
sestad.  Jöran berättar om ”landets krone” 
en gång tänkt som Kalmarunionens hu-
vudstad och senare som vårt försvarsfäste 
mot Danmark. På en promenad ser vi Ci-
tadellet med Landskrona slott och vackra 
trädgårdar, Sveriges äldsta koloniträdgår-
dar,  vi går längs ”linjen” – så som Selma 
Lagerlöf. Selma bodde och verkade i 13 år 
som lärarinna i Landskrona och skrev här 
de första kapitlen i Gösta Berlings saga. 
Vi lämnar Öresundskusten och beger oss 
inåt landet till Skäralid och äter lunch på 
Spångens gästgiveri, känt från filmen 
med Edvard Persson. Mätta och belåtna 
reser vi hem mot Stockholm igen med fri-
villig fika och bensträck längs vägen. (F, L)

Landskrona, Ven & Louisiana
- med besök på Sofiero och Birgit Nilsson museum

Jöran Nielsen

InFoRmATIon om ReSAn
Detta är en gruppresa med ca 30-35 deltagare. Under resan besöker vi bland annat So-
fiero och Ven där det blir en del promenader. För att få ut det mesta av denna resa rekom-
menderar vi att ni kan gå ca 2 km i lugn promenadtakt (med eller utan hjälpmedel). 



Trandansen, ett parningsspel där fåglarna bugar och gör väldiga luftsprång, är 
ett fascinerande skådespel, som varje år lockar tusentals åskådare. Fåglarna le-
ver i livslånga parförhållanden och dansen är ett sätt att visa ömhet och samhö-
righet. Vi bor i hjärtat av Lidköpings centrum på det trestjärniga Stadshotellet, 
som varit en naturlig mötesplats sedan 1800-talets mitt. Vi njuter av stadens ar-
kitektur och stadens intressanta porslinshistoria genom ett besök på Rörstrand 
porslinsmuseum.

DAG 1: KINNEKULLE & RÖRSTRANDS MUSEUM
På vägen söderut gör vi ett fikastopp i 
Arboga. Vi beger oss mot natursköna 
Kinnekulle. Lunchen intar vi på Kinnekul-
legården och gör sedan en kort vandring 
på det blommande Kinnekulle upp till 
utsiktstornet, en vandring på toppen av 
berget med utsikt åt alla håll. 
Vidare mot Lidköping där vi börjar med 
ett besök på Rörstrands Museum. Här be-
rättas historien om en av Europas äldsta 
porslinsfabriker, det svenska porslinets 
kronjuvel, Rörstrand. Samlingarna spän-
ner över nästan tre århundraden, från 
1726 fram till idag. Här finns såväl prakt-
keramik som pottor och folkkära serviser 
men också verktyg, skisser och en rund-
ugn. Man känner igen koppar från fika-
stunder i somriga syrénbersåer, återser 
mormors finaste vas och förundras över 
de läckert blåvita 1700-talsfajanserna. 
Rörstrand är ett kulturarv som används 
och älskas världen över! Därefter gör vi 
en liten promenad i den vackra staden 
inte nog med att det ligger ett café i näs-
tan varje kvarter – i Lidköping har konst 
och design en given plats. I samband 
med nyinvigningen av gågatan 2011 fick 
Lidköpingsborna själva sätta avtryck på 
sin stad genom att göra målningar som 
sedan fördes över till kakelplattor och 
placerades i gatan. Även på nya stadens 
torg, som för övrigt är norra Europas 

största öppna torg, kan du se porslin som 
utsmyckning av formgivaren Anna Elzer 
Oscarson och konstnären Astrid Sylwan. 
Innan vi påbörjar hemresan besöker vi 
Rörstrands fabriksbod där vi bland annat 
får se porslinsprodukter från Iittala, Hack-
man, Arabia, Hackefors, Höganäs Keramik 
och BodaNova. 
Vi reser vidare mot vårt centralt belägna 
hotell där vi checkar in och äter en 2-rät-
tersmiddag. (L, M) 

DAG 2:  HORNbORGASJÖN & HEMRESA
Efter en härlig frukost checkar vi ut från 
vårt hotell och reser mot Hornborgasjön. 
Idag ska vi få en guidad visning om tra-
norna och sjön, dess fågelliv och historia. 
Inte bara tranor, utan även tusentals an-
dra fåglar kommer till Hornborgasjön. Det 
är en mycket viktig rastplats för fåglar på 
väg norrut på våren och söderut på hös-
ten. Här kan de vila och äta sig feta, så att 
de klarar nästa etapp på resan. Efter vis-
ningen har vi tid att utforska området på 
egen hand. På resan hemåt stannar vi för 
lunch på Olshammarsgården som ligger 
i Olshammar vid Vätterns västra strand. 
Olshammarsgården var von Heidenstams 
födelsehem, dock inte att förväxla med 
hans bostad som heter Övralid som ligger 
i Motala kommun. Vi styr hem mot Stock-
holm igen och stannar kring Arboga för ett 
frivillig fikastopp. (F, L)

Lidköping & Trandansen
 - med Kinnekulle & Rörstrand

FAKTA 
eRT PRIS 3 200 KR
ORD PRIS:  3 500 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  6 APR 2021
I PRISeT InGåR
• Bussresa
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 tvårätters middag (M)
• 2 luncher (L)
• Guidad visning Rörstrands museum
• Visning Naturum Hornborgasjön
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum: 270 kr

Detta är en gruppresa med ca 25-35 deltagare.

PReLImInäRT hoTeLL

LIdKÖPInGS STAdShoTeLL***

http://lidkopingstadshotell.se/

Slutliga tider & platser meddelas i avrese-
meddelandet ca 3 veckor före avresa.

oFFeRT
PRISSTEGE:
20-24 PERS 3 950 KR
25-29 PERS 3 750 KR
30-34 PERS 3 600 KR
35+ PERS 3 450 KR



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

 

Florence Stephens förlorade värld 
- Två dagar i Småland med Huseby bruk och Döderhultarmuséet i Oskarshamn 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DAG 1: EN TIDSRESA TILL HUSEBY BRUK 
Vi färdas genom ett vackert landskap på väg mot Småland. Frivillig förmiddagsfika utefter vägen och lunchen 
serveras på värdshuset i Gamla Linköping. Efter lunchen färdas vi utmed Vättern mot resans höjdpunkt, Huseby 
bruk. Tiden stannade här för 100 år sedan och vi som besökare kan kliva in och uppleva epoken då Joseph 
Stephens var patron på bruket. I det gamla Mejeriet i ligger Elisabeths Trädgård Restaurang & Café med 
inredning inspirerad av konstnärsparet Karin och Carl Larsson. Kaffe och kaka piggar upp efter den långa 
bussfärden från Stockholm innan vi har en guidad visning där vi får veta mer om familjen Stephens och 
historien kring bruket. Mest intressant kanske Josephs dotter Florence, som ärvde bruket av sin far, är. Huseby 
bruk var i början av 1900-talet Smålands mäktigaste egendom, masugnens eld dånade, skogen och jorden bar 
rikedom till familjen Stephens. Det var i denna ljusa tillvaro Florence växte upp. Men livet igenom hade hon en 
stor svaghet - sin starka kärlek till kungahuset - och hon blev ett lätt offer när ögonstenen prins Carl och hans 
skrupelfria vän gjorde entré… Florence Stephens gick bort 1979, nästan 98 år gammal. I sitt testamente 
lämnade hon sitt älskade Huseby till svenska staten med önskan om att ägorna och byggnaderna ”iståndsättas 
och väl underhållas samt till sin karaktär i möjligaste mån bibehållas, till erinran om dem som där bott och 
verkat och sammanbragt samlingarna” Efter långvarigt övervägande förklarade sig staten beredda att motta 
donationen 1982. Idag bedrivs besöksverksamheten av Huseby Bruk AB och är numera Kronobergs läns mest 
besökta turistmål med ca 150.000 besökare per år. När vi fått höra den spännande berättelsen om Florence 
och bruket så väntar ett annat bruk, nämligen Kosta glasbruk. Här checkar vi in på vårt hotell, Kosta Boda Art 
Hotel där vi serveras en trerätters kvällssupé. (L, M) 
 

DAG 2: DÖDERHULTARMUSÉET & HEMRESA 
Frukost och utcheckning. Döderhultarn är en av Sveriges mest kända träsnidare. Han föddes 1868 i Döderhults 
socken. Hela sitt vuxna liv var han emellertid bosatt och verksam i Oskarshamn. Genombrottet kom först 1909, 
men därefter gick det snabbt. På bara några år hade Döderhultarns grovhuggna träfigurer erövrat hela Europa 
med sin melankoliska charm och på sin dödsbädd 1925 var Döderhultarn världsberömd. Vi besöker muséet 
tillägnat honom på kulturhuset i Oskarshamn och har en visning här. Innan vi fortsätter vår resa hemåt äter vi 
lunch invid vattnet på restaurang Badholmen, beläget på en ö i staden. Vi stannar för frivilligt fika och 
bensträck på Stavsjö krog utanför Norrköping och når Järfälla runt kl. 19.30. (F, L) 
 

Ca pris vid 15 resenärer: 4 950 kr 
Ca pris vid 20 resenärer: 4 650 kr 
Ca pris vid 25 resenärer: 4 250 kr 
Ca pris vid 30 resenärer: 3 950 kr 
 
I priset ingår:  
Bussresa 2 dagar, del i dubbelrum på Kosta Boda Art Hotel, kaffe och kaka dag 1, 2 luncher, en 
trerättersmiddag på hotellet, entréer och visningar av Huseby bruk och Döderhultarmuséet.  


