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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tågresor

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



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

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

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

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

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

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

DAG 5: TRIESTE & GARDASJÖN
Med buss tar vi oss till Trieste, huvudstad i den 
italienska autonoma regionen Friuli Venezia 
Giulia. Trieste hörde fram till första världskriget 
Österrike. Under en guidad rundtur besöker vi 
bland annat Piazza della Cattedrale och det 
ståtliga torget Piazza Unità, det största i Euro-
pa som öppnar sig mot havet. Trieste är även 
känt för sitt kaffe och varumärket Illy har sitt 
ursprung här. Strax utanför Trieste ligger byn 
Prosecco från vilken det berömda mousse-
rande vinet härstammar. Vi äter en lätt lunch, 
som självklart inkluderar ett glas prosecco och 

avrundas med en kopp espresso. Resan fort-
sätter med tåg mot Verona och Gardasjön där 
vi checkar in på hotell La Perla som ligger 100 
meter från sjön. Middag på egen hand.  (F, L)  

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

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

DAG 8: GARDA
Idag har vi en egen dag till att njuta av Garda.
Sjön är en skattkista fylld av små charmiga stä-
der som kan besökas över dagen med båt från 
hamnen i Garda. Till exempel Sirmione, med sin 
pampiga borg längst ute på en långsmal halvö, 
eller Desenzano, fylld av charm, en livlig hamn 
och trivsamma gränder. På västra sidan av sjön 
ligger den eleganta och historiskt intressanta 
staden Salò skyddad av den privata ön Isola 
del Garda. Allra längst i norr ligger en av Gar-
dasjöns mest populära utflyktsmål, småstaden 
Limone sul Garda, som fått sitt namn efter om-
rådets tidigare citronodlingar. (F, M)

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

tågrundresa till Slovenien & Italien
- Upplev Adriakusten & Gardasjön

FAKTA
GRUPPRIS: 16 950 KR
ORD PRIS: 17 450 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA: 13 MAJ & 23 SEP 2021
I PRISET INGÅR:
• Rese-/Färdledare
• Tågresor med platsbiljetter 
• Del i dubbelrum med frukost på 
  3 stjärniga hotell. (F)
  Hamburg 2 nt, Portoroz 3 nt, Garda 4 nt
• Halvpension i Slovenien och Italien 
 (exkl. dryck middag)
• Guidad utflykt 
• Trieste, guidad utflykt med lätt lunch 
• Bardolino, promenad 
• Verona, guidad utflykt med buss
• Lokala auktoriserade guider (engelska)
• Övriga besök enligt program 

TILLÄGG: 
Enkelrum:             3 600 kr

PRELIMINÄRA TÅGTIDER*:
Utresa 13-14/5:
Stockholm - Köpenhamn 08.31 - 13.13
Köpenhamn -  Hamburg 15.26 - 20.02
Hamburg - München 05.54 - 11.38
München -  Villach  12.17 - 16.43
Trieste - Verona d  17.02 - 20.00

Hemresa 21-22/5:
Verona - München  09.01 - 14.26
München  - Hamburg 14.56 - 21.24
Hamburg - Köpenhamn  08.53 - 13.33
Köpenhamn - Stockholm 14.10 - 19.38 

PRELIMINÄRA HOTELL*
Hamburg: Hotel Style ***
www.novum-hotels.com
Hotel Remisens Lucija  *** 
www.remisens.com/en/hotel-lucija
Garda: Hotel La Perla ***
www.hotelperlagarda.com

*Med reservation för ändringar utom vår kontroll

Man behöver kunna gå på egen hand på en 
stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa 
av denna resa. Detta är en grupp resa med 
cirka 25 - 35 resenärer.



FAKTA
GRUPP PRIS FR: 20 990 KR
PRIS FR: 21 990 KR
RESLÄNGD:  9 DAGAR
AVRESA: 3 JUN & 29 AUG 2021
I PRISET INGÅR:
• Tågfärdledare
• Tåganslutning fr. Sverige och Köpenhamn  
• Tågresor med platsbiljetter genom Dan-
mark, Tyskland och Frankrike 
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Paris, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Spanien, 4 nätter
• Frukost varje morgon
• Två luncher och fyra middagar i Spanien
• Alla i programmet angivna utflykter med 
entréavgifter
• Turistskatter
• Tågfärdledare till/från Paris
• ReseSkaparnas Hans Eguinoa som guide 
och reseledare i Spanien

TILLÄGG: 
Enkelrum:             5 090 kr

PRELIMINÄRA HOTELL*
Hamburg: First Bismarck ***
Paris: Mercure Gare de l Est  *** 
Zarautz: Hotel Norte ***
Santander: Silken Coliseum eller Bahia****
Bilbao: Hotel Barcelo Nervión ****

PRELIMINÄRA TÅGTIDER*:
Stockholm - Köpenhamn 08.31 - 13.13
Köpenhamn -  Hamburg 15.26 - 20.02
Hamburg - Mannheim 07.22 - 11.55
Mannheim - Paris  13.40 - 16.53
Paris - Hendaye5/6   09.52 - 14.31

Hemresa :
Hendaye - Paris  13.29 - 18.13
Paris - Mannheim  09.04 - 12.16
Mannheim - Hamburg  16.16 - 17.35
Hamburg - Köpenhamn 08.53 - 13.33
Köpenhamn - Stockholm 14.10 - 19.43

*Med reservation för ändringar utom vår kontroll

Upptäck det okända Gröna Spanien under en unik rundresa, där själva förflyttningen i ovan-
ligt hög grad är en del av reseupplevelsen. Vår tågresa går genom en kedja av spännande 
städer, längs en naturskön resväg genom Danmark, Tyskland och Frankrike. I resan ingår 
goda luncher och middagar i Bilbao, utflykter i Baskien och Kantabrien, vinprovning i Rioja. 
Samt övernattningar på hotell i Hamburg och Paris som inledning och avslutning på resan. 
Vår guide från Spanien Hans, möter oss vid gränsen och vår tägvärd reser med er från Stock-
holm. Hans tar er sedan med på en unik resa med många lokala möten med olika person-
ligheter och besök på lokala gårdar. 

Man behöver kunna gå på egen hand på en 
stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa 
av denna resa. Detta är en grupp resa med 
cirka 25 - 30 resenärer.

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

DAG 1: KÖPENHAMN - HAMBURG MED TÅG
I resans pris ingår anslutning med tåg från Sve-
rige. Paus i Köpenhamn med tid att äta lunch. 
Här träffar du övriga medresenärer samt tåg-
färdledaren, som medföljer under resan via 
Tyskland till Paris och tillbaka. Under eftermid-
dagen fortsätter vår resa med tåg, från Köpen-
hamn via Odense och Jylland, till Hamburg 
med ankomst vid 20-tiden. Kort promenad till 
vårt hotell för övernattning. Total restid ca 12 
timmar om resan påbörjas i Stockholm.

DAG 2: HAMBURG - PARIS MED TÅG
Fortsatt tågresa genom Tyskland och Frank-
rike, till Paris som tar nio timmar inklusive ett 
tågbyte längs vägen. Under eftermiddagen 
rullar vårt tåg in i på stationen Gare de l’Est i 
Paris, mitt i stadskärnan. Efter en kort prome-
nad kommer vi till vårt hotell för övernattning. 
Vår tågvärd tar er med på en promenad i Paris, 
och de som önskar kan ansluta för middag. (F)

DAG 3: PARIS - BASKIEN 
Avresa med tåg från stationen Paris Montpar-
nasse. Den avslutande sträckan söderut, till 
staden Hendaye i franska Baskien, tar knappt 
fem timmar. Hans möter oss och tar oss med 
till sitt Baskien, med vår spanska buss, via San 
Sebastián till den lilla kuststaden Zarautz  för 
övernattning. Under kvällen besöker vi en vin-
gård där vi bjuds på middag och lokala vita 
txakoliviner. (F, M) 

DAG 4: RIOJA & KANTABRIEN
Vi beger oss söderut mot spanska inlandet 
och vindistriktet Rioja. Från regionen La Rioja, 
söder om Baskien, kommer några av världens 
främsta viner. Vi besöker en vinbonde på 
en mindre vingård och fortsätter, via gröna 
vinfält och spektakulära bodegor, mot den 
vackra och staden Laguardia. Staden är högt 
belägen, med utsikt över Kantabriska bergen 
och vinfälten i Rioja. En mur från 1200-talet 
omger centrum och vi gör en promenad ge-
nom de historiskt intressanta gamla kvarteren. 
I Laguardia äter vi lunch innan resan fortsätter 
mot Kantabrien och huvudstaden Santander. 
Middag och övernattning i Santander. (F,L,M)

DAG 5: KANTABRIEN 
I Kantabrien, den lilla autonoma regionen vid 
Biscayabukten, finns en lång tradition av eko-
logisk odling och av småskaligt jordbruk. Vi 

gör ett besök hos en lokal producent av pris-
belönta ostar. Efter en enkel och välsmakande 
lunch väntar ett exklusivt besök hos nunnorna 
i Santa Clara-ordern. De har specialiserat sig 
på kakor och sötsaker och vi passar på att 
provsmaka några av dessa bakverk. På åter-
resan till Santander gör vi ett uppehåll i den 
pittoreska småstaden Liérganes och under en 
promenad i staden får vi uppleva dess arkitek-
tur från 1600- och 1700-talen som har ett stort 
historiskt och konstnärligt värde. 
Åter till Kantabriens största stad, Santander. 
Hans visar oss staden med buss, och vi får se 
den berömda El Sardinero-stranden, strand-
promenaden och halvön La Magdalena. (F, L)

DAG 6: GUERNICA & BILBAO 
Vi lämnar Kantabrien och beger oss österut 
mot den baskiska staden Guernica som den 
26 april 1937, under spanska inbördeskriget, 
förstördes av nazityskt bombflyg i de spanska 
fascisternas tjänst. Konstnären Pablo Picasso 
inspirerades av denna mörka händelse när 
han skapade sin största och kanske mest be-
römda målning, Guernica. Tavlan återfinns i 
dag på museet Reina Sofia i Madrid. 
Vidare mot Bilbao, den baskiska industrista-
den med Spaniens näst största hamn. Vi gör 
en rundtur till fots och åker med spårvagn till 
det spektakulära Guggenheim-muséet. Den 
originella byggnaden ritades av Frank Gehry 
och invigdes 1997. Museet har haft stor bety-
delse för Bilbaos uppsving som resmål. Efter 
ett besök i eget tempo avnjuter vi en avsmak-
ningsmiddag på en internationellt inspirerad 
restaurant ett stenkast från hotellet.(F,M)

DAG 7: BILBAO - PARIS
Vi lämnar Bilbao och reser tillbaka in i Frank-
rike. Tid för lunch på egen hand innan vi tar 
tåget från Hendaye tillbaka till Paris där vi 
övernattar. Middag på egen hand. (F)

DAG 8: PARIS - HAMBURG 
Tidig avresa med tåg från Gare de l’Est via 
Mannheim till Hamburg, dit vi ankommer un-
der sen eftermiddag. Restid knappt nio tim-
mar. Middag på egen hand. Övernattning på 
hotell i Hamburg. (F)

DAG 9: HAMBURG - KÖPENHAMN-SVERIGE
Efter frukost på hotellet påbörjar vi hemresan 
via Köpenhamn mot Sverige. (F) 

tågresa till Baskien & Norra Spanien
- Bilbao med Rioja och Kantabrien – en resa med lokal prägel

Hans Eguinoa
Uppväxt i Sverige med svensk 
mamma och spansk pappa. Hans 
kunskap om historia, musik, mat & 
dryck förmedlas väl och vi får kom-
ma spanjorerna lite inpå livet. Hans 
är sommelier och mycket kunnig 
om mat & vin.


