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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 mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Johans resor.  

Vin, Mat- & kulturresor med Johan Berg
Italien & Bergslagen



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

BRA ATT VETA: 
På många av Johans resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör 
kunna gå obehindrat i ca 2 km med stående vila. Det är ofta svårt att komma fram med rullator. Ring och hör efter.

Kalendarium 2021   Datum GRUPP PRIS: ORD. PRIS Typ avresa:
Solens mat & vin 8 dgr  27 apr  15 950 kr 16 550 kr Del i resa/katalog
Korsika & Sardinien 8 dgr  15 maj  15 450 kr 15 950 kr Del i resa/katalog
Solens mat & vin 8 dgr    8 jun  15 550 kr 16 550 kr Del i resa/katalog
Bergslagen 3 dgr   24 aug    8 950 kr 9 859 kr Del i resa/katalog
Solens Mat 8 dgr   29 aug  16 450 kr 16 950 kr Del i resa/katalog
Korsika 8 dgr    11 sep      Del i resa/katalog
Korsika & Sardinien 8 dgr  18 sep  16 450 kr 16 950 kr Del i resa/katalog
Sardinien 8 dgr   25 sep    17 450 kr          Läsarresa Senioren
Korsika & Sardinien 8 dgr    2 okt  16 450 kr 16 950 kr Del i resa/katalog
Bergslagen 3 dgr   20 okt    8 950 kr   9 850 kr Del i resa/katalog
Västra Sicilien    23 okt  14 450 kr 14 950 kr Del i resa 
Långtidssemester Sicilien 23 dgr  3 nov  21 450 kr 21 950 kr Del i resa/katalog

Att resa med mig är att omfattas av mina mål för resan; 
att visa er mitt Italien med möten och upplevelser bortom 
turiststråken, att få er att förstå varför jag valde att bo där 
i 17 år men framförallt att på flygplatsen när vi säger på 
återseende så är det en grupp nya vänner som skiljs åt ef-
ter en gästabudsliknande vecka med god mat, boende och 
förströelse. 

Via en inte helt rak väg som jurist, språklärare i Italien med 
mera har jag nu hamnat helt rätt i livet. Mina bästa grenar 
är att jag tycker om människor, gillar att umgås och berika 
andra med mer än årtal och kyrkoarkitekter. Anekdoter 
och fakta om vardagskultur är ingen bristvara. 
Likt en bordercollie vill jag ha alla med såväl på promenad 
som en diskussion över en kaffe eller ett glas vin. Jag är vattenkammat artig sedan barnsben uppblandat med 
italienarens respektfulla respektlöshet. Jag gillar att rå om och se människor; att ge det där lilla extra som bety-
der så mycket för oss alla! 
Numera har jag lagt till Korsika på listan av resmål – helt enkelt för att jag älskar Korsika efter många besök hos 
släktingar där. Dessutom är korsikanerna hellre italienare än fransmän alla dar i veckan. 

Nu när jag inte kunnat ta med er på mat, vin och möten ”hemma” i Italien så kom jag på att mycket av detta även 
finns i Sverige. Jag åkte på upptäcktsfärd i Bergslagen och mötte flera spännande lokala mathantverkare och 
personligheter, vilka entreprenörer det finns i Sverige. Tänk att man kan göra italiensk glass på fårmjölk, goda 
ostar och vin. Dessa nya vänner tar jag med er till på en 3-dagars resa      
    
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Vi	ses!	Johan	Berg	

Ciao Resenär!

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:
Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - april och 
oktober - november och lite högre i maj och september.  Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi bokar desto 
bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har 
alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för 
flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.   



FAKTA
ca GRUPPRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda - Olbia t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
•  5 luncher inkl vin & vatten (L) 
•  3 middagar inkl vin & vatten (M)
•  Lättare välkomstmåltid dag 1
•  Vinprovning
•  Rundresa 8 dagar
•  Guidade utfärder och stadsrundturer
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

TIllÄGG: Enkelrum  fr. 2 300 kr

Upplev hela Sardinien, en resa där ni får möta folket i Barbagia, urinevånarn och deras traditioner. Hamnstaden Cagliari med sitt Castello, 
västkustens fornlämningar och den mysiga lilla staden Nosa.  En resa för dig som är nyfikna på att lära känna ön, dess mat, människor och 
kultur. Här får ni allt och lite till. Efter att både jobbat och besökt stora delar av Italien utnämner Johan denna ö och region till den trevligaste i 
landet. Man kan jämföra Sardinien med Gotland, människorna är både stolta över sin ö och välkomnande mot turister både för att de behövs 
och för att sarderna är så sociala. Vi får se en stor del av ön och med god hjälp av Johans 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  gott och naturligtvis delar Johans med sig av såväl historisk som vardagskultur.
DAG 1: OLBIA, NUORO
Vi flyger till Olbia och landar sent på kvällen. 
Efter en timme når vi Nuoro i Barbarernas 
rike. Väl framme, kvällsfika på hotellet.  (K)

DAG 2: SARDERNAS BERG & BYAR, CAGLIARI
Idag skall vi uppleva öns fascinerande inland, 
Barbarernas berg och byar. Fårskötsel är en 
vanlig sysselsättning. Vi äter en god lunch 
med herdar och besöker byn Orgosolo, känd 
för sina  väggmålningar. Sardinien, framfö-
rallt Barbagia, är fyllt av traditioner, mystik 
och vidskeplighet. I byn Mamoiada klär män-
nen under karnevalen ut sig till ”Mamutho-
nes”– svarta masker, fårskinnsdräkt & ett tret-
tiotal koskällor på ryggen. Innan vi lämnar 
Sardernas rike skall vi besöka Teodors svåger 
som har dukat upp till middag. Mätta åker vi 
vidare till Cagliari & anländer sent. Här bor vi 
3 nätter nära stadsdelen Marina. (F,L,M)

DAG 3: CAGLIARI
Vår lokalguide möter oss för en stadsrund-
tur i charmiga Cagliari, öns största stad med 
en intressant historia och mysiga kvarter. Vi 
besöker Castello den historiska stadsdelen , 
omgiven av en stadsmur, vi ser Domkyrkan, 
vakttornen och den Romerska Amfiteatern. I 
stadsdelen vid hamnen, Marina, finns många 
mysiga gator och restauranger och en fin 
hamnpromenad. Middag på hotellet. (F, M) 

DAG 4: CAGLIARI / EXTRA UTFÄRD
Idag finns det tid att vara italienare, att ta en 
sovmorgon eller strosa runt. För de som vill 
tar Silvia med er på utflykt. Kvällen avslutas 
på en mycket genuin och karakteristisk fiske-
krog.  (F, M)

Södra Sardinien, Isola Sant`Antioco (Tillval) 
Heldagsutfärd på Sardiniens södra udde väs-
ter om Cagliari. På väg mot ön Sant’Antioco 
passerar vi de omtalade stränderna och upp-
lever naturen längs Theludakusten och stan-
nar till i Chia. En dag med vacker natur och vi 
smakar på lokal mat och dryck.

DAG 5: CAGLIARI, THARROS, BOSA, ALGHERO  
Nu reser vi norrut mot kuststaden och den 
fina badorten Alghero. Vi passerar Oristano 
och vid fiskebyn Carbosa besöker vi de vack-
ert belägna historiska lämningarna i Tharros. 
När vi närmar oss Bosa kantas vägen av oliv-
lundar och korkekskogar. Staden finns med 
på listan över Italiens vackraste byar och här 
strosar vi i den pittoreska stadskärnan med 
kullerstensgränder och färgglada hus. Vi äter 
gemensam lunch under dagen som avslutas 
med en resa längs en av de vackraste vä-
garna i Italien. Vi följer kusten som är full av 
fridfulla små skyddade vikar och njuter av ut-
sikten över det glittrande havet. Vi anländer 
mot kvällen till Alghero där vi ska bo 3 nätter. 
Middag på hotellet (F,L,M)

DAG 6: ALGHERO & CAPO CACCIA
Idag visar Johan oss Alghero under en rund-
vandring till fots i den pittoreska gamla 
stadsdelen med välbevarade stadsmurar 
och bastioner från genuesarnas tid. Vi äter en 
god lunch och får en vinprovning på en vin-
gård utanför staden. På eftermiddagen åker 
vi till närliggande Capo Caccia som är Sar-
diniens västligaste punkt. Här finns Europas 
högst belägna fyrtorn och en dramatisk kust. 
Vi besöker en fornlämning från Nuragernas 
tid, Sardiniens stenåldersbefolkning. (F, L) 

Dag 7: ALGHERO 
En dag att koppla av på, upptäcka stran-
den, kanske ett bad, lite shopping eller en 
uppfriskande promenad längs strandpro-
menaden. Till kvällen avslutningsmiddag på 
en krog som förenar det bästa med Italiens 
goda mat. (F,M)

Rundresa Sardinien -Nyhet
 - Sardernas berg, hamnstaden Cagliari, Bosa, Alghero & Smaragdkusten

FAKTA
ca GRUPPRIS: 16 450 KR
ORD PRIS:  17 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda-Olbia t/r
  1 nt Nuoro, 3 nt Cagliari, 3 nt Alghero
• Bussresa 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher varav en med herdarna (L) 
• 5 middagar (M) 
• 2 Vinprovningar
• Kvällsfika
• Guidade turer i Cagliari och Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG: 
Enkelrum   2 100 kr 
Utfärd södra Sardinien inkl lunch: € 55

DAG 8: SMARAGDKUSTEN & VINGÅRD
Vi beger oss mot miljardärernas lekstuga 
Costa Smeralda – Smaragdkusten, som fått 
sitt namn efter den gröna färgen på havet. Vi 
besöker Porto Cervo, känt för sin elegans och 
är miljardärernas träffpunkt. Vårt flyg går sent 
så vi har även tid att stifta bekantskap med ett 
av de bästa italienska vita vinerna Vermentino 
di Sardegna på en vinavsmakning med lätt 
lunch. Vi kommer till flygplatsen i god tid för 
att checka in och äta en bit innan vi går om-
bord på flyget. (F, L)



DAG 1: OLBIA, NUORO
Vi flyger till Olbia och landar sent på kvällen. 
Efter en timme når vi Nuoro i Barbarernas 
rike. Väl framme, kvällsfika på hotellet.  (K)

DAG 2: SARDERNAS BERG & BYAR, CAGLIARI
Idag skall vi uppleva öns fascinerande in-
land, Barbarernas berg och byar. Fårskötsel 
är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god 
lunch med herdar och besöker byn Orgoso-
lo, känd för sina  väggmålningar. Sardinien, 
framförallt Barbagia, är fyllt av traditioner, 
mystik och vidskeplighet. I byn Mamoiada 
klär männen under karnevalen ut sig till 
”Mamuthones”– svarta masker, fårskinns-
dräkt & ett trettiotal koskällor på ryggen. 
Dagens avslutas med att besöka Teodors 
svåger som har dukat upp till middag. Mätta 
återvänder vi till vårt hotell. (F,L,M)

DAG 3:  THARROS, BOSA, ALGHERO  
Nu reser vi västerut mot kuststaden och den 
fina badorten Alghero. Vi passerar Oristano 
och vid fiskebyn Carbosa besöker vi de vack-
ert belägna historiska lämningarna i Tharros. 
När vi närmar oss Bosa kantas vägen av oliv-
lundar och korkekskogar. Staden finns med 
på listan över Italiens vackraste byar och här 
strosar vi i den pittoreska stadskärnan med 
kullerstensgränder och färgglada hus. Vi 
äter gemensam lunch under dagen som av-
slutas med en resa längs en av de vackraste 
vägarna i Italien. Vi följer kusten som är full 
av fridfulla små skyddade vikar och njuter av 
utsikten över det glittrande havet. Vi anlän-
der mot kvällen till Alghero där vi ska bo 5 
nätter. Middag på lokal restaurang invid ho-
tellet. (F,L,M)

DAG 4: ALGHERO 
Idag visar Johan oss Alghero under en rund-
vandring till fots i den pittoreska gamla 
stadsdelen med välbevarade stadsmurar 

och bastioner från genuesarnas tid. En egen 
eftermiddag att utforska staden. Till kvällen 
kan de som önskar följa med Johan på en fri-
villig middag i den gamla staden. (F)

DAG 5: ALGHERO 
En dag att koppla av på, upptäcka stranden, 
kanske ett bad, lite shopping eller en upp-
friskande promenad längs strandpromena-
den. Till kvällen middag på en krog som för-
enar det bästa med Italiens goda mat. (F,M) 

DAG 6:  CAPO CACCIA & VINGÅRD
Vi börjar dagen med att åka till närliggande 
Capo Caccia som är Sardiniens västligaste 
punkt. Här finns Europas högst belägna fyr-
torn och en dramatisk kust. Vi besöker en 
fornlämning från Nuragernas tid, Sardiniens 
stenåldersbefolkning. Vi avslutar turen med 
en god lunch och får en vinprovning på en 
vingård utanför staden. (F, L, V) 

DAG 7: NORDVÄSTRA SARDINIEN
Vi beger oss norrut mot den berömda stran-
den Stintino, där vi besöker byn samt tar en 
promenad längs den vackra stranden. Vackra 
vägar leder oss till längs kusten till Castelsar-
do, en av de två vackraste eller i vart fall mest 
hyllade och omskrivna byarna på ön. Vi äter 
en god lunch under dagen. (F,L)

DAG 8: SMARAGDKUSTEN & VINGÅRD
Vi beger oss mot miljardärernas lekstuga 
Costa Smeralda – Smaragdkusten, som fått 
sitt namn efter den gröna färgen på havet. Vi 
besöker Porto Cervo, känt för sin elegans och 
är miljardärernas träffpunkt. Vårt flyg går sent 
så vi har även tid att stifta bekantskap med 
ett av de bästa italienska vita vinerna Ver-
mentino di Sardegna på en vinavsmakning 
med lätt lunch. Vi kommer till flygplatsen i 
god tid för att checka in och äta en bit innan 
vi går ombord på flyget. (F, L, V)

FAKTA
ca GRUPPRIS: 13 950 KR
ORD PRIS:  14 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda- Olbia t/r
   2 nt Nuoro, 5 nt Alghero
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher varav en med herdarna (L) 
• 3 middagar (M) 
• 2 vinprovningar (V)
• Kvällsfika
• Guidad tur i Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Utfärd Stintino & Castelsardo  
• Utfärd Capio Caccia & vingård
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG: 
Enkelrum ca:   2 100 kr

PRELIMINÄRA HOTELL:
Nuoro: Sandalia hotel***
www.hotelsandalia.com

Alghero: Margeritha hotel*** 
www.hotellamargherita.it

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



En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvänlighet. Till-
sammans med Johans vänner 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 och mytiska Bonifacio. Efter en kort färjetur är vi i Italien och ser 
norra Sardinien. En resa i behagligt tempo där vi får uppleva två länder och två kulturer, som dessutom har en hel del gemensamt. För hur 
än makthavarna har ritat kartan under årtionden så är människorna öbor, fiskare och nära grannar. Vi får smakprov på såväl mat, dryck 
som gammal och ny kultur. Vi flyger hem från Olbia på Sardinien.

DAG 1: BASTIA - CALVI 
Vi flyger direkt till Bastia, där våra kulinariska 
upplevelser börjar på franskt vis - musslor 
och pommes frites i de charmiga hamn-
kvarteren.  Under en promenad besöker vi 
Citadellet och ser mer av Korsikas huvudort.  
Vi åker passerar nationalparken Cape Corse 
med orten St Florent på vår väg till Calvi, en 
kust- och universitetsstad. Vi kommer till vårt 
hotell till kvällen och avslutar dagen i ham-
nen med en tallrik kallskuret. (L, M)

DAG 2: CALVI / UTFÄRD BALAGNE
Johan visar oss hamnstaden Calvi, en av öns 
populäraste turistorter under en trevlig pro-
menad. I Calvi finns mysiga små gränder med 
butiker samt en lång hamnpromenad. Däref-
ter väljer ni om ni vill utforska Calvi på egen 
hand eller följa med på en frivillig utfärd. Till 
kvällen gemensam gourmetmiddag på Le 
Nautic, en av Calvis bästa restauranger. (F, M)

Kulinarisk byutfärd  inkl lunch (tillval)
En halvdagsutfärd till bergen ovanför Calvi i 
Balagne. Vi besöker Pigna en by som på 60-ta-
let räddades av konstnärer och hantverkare. 
Lunch serveras i Casa Musicale, en vacker bygg-
nad som också rymmer en välkänd musikför-
ening.  I den högst belägna byn San Antonio 
finns tid för kaffe och pastis och vi ser även den 
pittoreska badorten I`lle Rousse.

DAG 3: CALVI-CORTE-AJACCIO
Vidare söderut mot Corte, en medeltida uni-
versitetsstad från 1200-talet, vackert belä-
gen i hjärtat av Korsikas mäktiga berg. Här 
är verkligen resan målet. Bergen och dalarna 
lämnar ingen oberörd. Vi går en promenad i 
gamla stan och äter lunch innan vi fortsätter 
mot Ajaccio, Napoleons födelsestad. Efter en 
promenad i centrum äter vi middag. (F, L, M)

DAG 4:  AJACCIO - BONIFACIO
Vi börjar dagen med en rundtur och ett be-
sök i Napoleons födelsehus. Lite egen tid för 
lunch innan vi åker till den vackra udden La 
Parata. Vidare mot Korsikas södra udde och 
dramatiskt belägna Bonifacio. Denna vackra 

vita stad uppe på en klippa och skyddad av 
ett stort numera övergivet fort gäckade pira-
ter och erövrare.  Väl framme serveras en god 
middag, på en av Johans vänners restaurang. 
(F,M)

DAG 5: BONIFACIO - ALGHERO
På förmiddagen guidad rundtur av Bonifacio 
innan vi gör som Korsikanerna på söndagar - 
tar färjan till Sardinien och Santa Teresa. Om-
bord serveras en matig smörgås, väl framme 
efter ca 1 tim., fortsätter vi mot Alghero. Vi tar 
den vackra norra kustvägen via Castelsardo, 
en av de mest omskrivna byarna på ön. Vi an-
länder på kvällen till Alghero, där vi ska bo 3 
nätter. Middag. (F ,L, M) 

DAG 6: ALGHERO/FRIVILLIG CAPO CACCIA
Idag får vi veta lite mer om Alghero och kor-
aller som ännu idag spelar en viktig roll. Här 
finns en pittoresk gammal stadsdel med väl-
bevarade stadsmurar och bastioner från ge-
nuesarnas tid. Egen tid för strövtåg eller följ 
med på en utfärd.  (F)

Capo Caccia inkl lunch & vinprovning (tillval)
Vi erbjuder en halvdagsutfärd till närliggande 
Capo Caccia som är Sardiniens västligaste 
punkt. Här finns Europas högst belägna fyr-
torn. Vi besöker karismatiske Pieros vackra 
vingård för en mycket uppskattad vinprovning 
med lunch.

DAG 7: MONTELEONE, BOSA 
Vi börjar dagen med att köra längs en av de 
vackraste kustvägarna i Italien, vi passerar 
fridfulla små skyddade vikar och njuter av ut-
sikten över det glittrande havet. Vägen slutar 
i charmiga och omskrivna Bosa, här besöker 
vi slottet med en fascinerande liten kyrka 
och strosar i den pittoreska stadskärnan med 
färgglada hus. Lunchen äter vi uppe i bergen 
på den gamla herrgården La Minerva. Åter 
hotellet sen eftermiddag. (F, L) 

DAG 8:  BARBAGIA - BARBARERNAS RIKE
Vår sista dag skall vi få uppleva öns fascine-
rande inland, Sardernas berg och byar.  Ing-

FAKTA
ca GRUPPRIS fR: 15 450 KR
CA ORD PRIS FR:  15 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia; Olbia – Arlanda
• Färjetur Bonifacio – St Teresa
• Rundresa på Korsika & Sardinien
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher inkl 1 glas vin & vatten (L)
• Smörgåslunch inkl vatten dag 5 (L) 
• 5 middagar inkl 1 glas vin & vatten (M) 
• Vinprovning
• Besök i Orgosola & Momoida
• Besök på Bosa Slott
• Rundturer i Ajaccio, Calvi,
  Bonifacio, Alghero & Bosa
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG: 
Enkelrum   2 300 kr 
Utfärd dag 2 med lunch: € 35
Utfärd dag 6 med lunch & vinprovning: € 40
Utfärder bokas och betalas på plats i €

Korsika & Sardinien -Nyhet
 - en oslagbar kombination av Korsikas otämjda natur & Sardiniens gästvänlighet

enstans på ön finns så många lokala fester, 
danser och traditionella dräkter. Fårskötsel 
är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god 
lunch med herdar. Vi besöker byn Orgosolo, 
känd för sina muraler,  väggmålningar, de 
flesta är från 1970-talet, som berättar om 
byns historia och ger inblick i herdarnas var-
dag. Sardinien, framförallt Barbagia, är fyllt av 
traditioner, mystik och vidskeplighet. I byn 
Mamoiada klär männen ut sig till ”Mamutho-
nes”– svarta masker och fårskinnsdräkt samt 
ett trettiotal koskällor på ryggen som för ett 
fasligt väsen. Vi beger oss sen eftermiddag 
till flygplatsen. (F, L)



Dramatiska Korsika - Nyhet
 - pittoreska byar och storslagen otämjd natur

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

DAG 1: BASTIA - CALVI 
Vi flyger direkt till Bastia, där våra kulinariska 
upplevelser börjar på franskt vis - musslor 
och pommes frites i de charmiga hamnkvar-
teren.  Under en promenad besöker vi Cita-
dellet och ser mer av Korsikas huvudort.  Vi 
åker passerar nationalparken Cape Corse 
med orten St Florent på vår väg till Calvi, en 
kust- och universitetsstad. Vi kommer till vårt 
hotell till kvällen och avslutar dagen i ham-
nen med en tallrik kallskuret. (L, M)

DAG 2: CALVI / UTFÄRD BALAGNE
Johan visar oss hamnstaden Calvi, en av öns 
populäraste turistorter under en trevlig pro-
menad. I Calvi finns mysiga små gränder med 
butiker samt en lång hamnpromenad. Däref-
ter väljer ni om ni vill utforska Calvi på egen 
hand eller följa med på en frivillig utfärd. Till 
kvällen gemensam gourmetmiddag på Le 
Nautic, en av Calvis bästa restauranger. (F, M)

TILLVAL - KULINARISK BYUTFÄRD
Idag erbjuder vi en frivillig halvdagsutfärd till 
de vackra bergsbyarna Sant Antonino och 
Pigna för besök och lunch. Vi och avslutar i 
den pittoreska badorten I`lle Rousse. (F)

DAG 3: CALVI-CORTE-AJACCIO
Nu reser vi söderut mot Corte en medeltida 
universitetsstad från 1200-talet vackert be-
lägen i hjärtat av Korsikas mäktiga berg. Här 
är verkligen resan målet. Bergen och dalarna 
lämnar ingen oberörd. Vi går en promenad i 
gamla stan, besöker Citadellet och äter lunch. 
Mätta och belåtna fortsätter vi upp i bergen 
ner mot Ajaccio, Napoleons födelsestad. Mid-
dag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4:  AJACCIO NAPOLEONS STAD
Idag får vi veta mer om Napoleon som inte 
undgår någon på besök i Ajaccio. Under en 
guidad tur i staden besöker vi den förste Kej-
sarens födelsehus. Därefter åker vi ut till Ajac-
ciobornas favoritmål för en helgutflykt. Ud-
den La Parata för en vacker promenad som 
avslutas med en välförtjänt lunch. Ikväll kan 
ni antingen gå tillbaka till gatan där vi åt igår 
eller än bättre välja en annan av de otaliga 
fina restaurangerna eller brasserierna i kvar-
teren nedåt vattnet (F, L)

FAKTA
ca GRUPPRIS: 15 450 KR
ORD PRIS:  15 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia t/r
• Rundresa på Korsika
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 4 middagar (M) 
• Vinprovning
• Besök Jean Jaques gård olivgård
• Guidade turer i Ajaccio, Calvi och 
  Bonifacio
• Båttur med lunch vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG: Enkelrum fr. 2 300 kr

DAG 5: AJACCIO, BONIFACIO
Nu reser vi ner till Korsikas södra udde och 
dramatiskt belägna Bonifacio. Vi stannar på 
vägen vid Pointe de Roccapina och beundrar 
lejonklippan. Denna vackra vita stad uppe på 
en klippa och skyddad av ett stort numera 
övergivet fort gäckade pirater och erövrare. 
Vi kommer fram i tid för en sen lunch och en 
guidad tur i de smala och charmiga gränder-
na. (F, L)

DAG 6: BONIFACIO 
Vi kan ju inte missa havet på en resa till Kor-
sika. Vi gör en båttur och ser bl a den vy Pira-
ter och andra sjöfarare såg av staden. Vi har 
tid för lunch på egen hand, kanske på någon 
av krogarna i hamnen eller gå upp igen till 
gamla stan. Nu är vi i Johans vän Laurents 
hemtrakter. Vi får följa med upp i bergen och 
hälsa på Jean-Jaques som gör sin egen ost 
och olivolja. Här äter vi en fin middag baserad 
på den korsikanska svarta grisen nära släkt 
med vildsvinet. (F, M)

DAG 7: BONAFACIO, BASTIA
Vår sista hela dag tar vi oss upp mot Bastia, 
den ”snabba, fula” vägen. Så kallar Gaelle den 
egentligen enbart för att den är rakare och 
inte lika vacker som alla de andra, men den är 
långt ifrån ful.  På vägen stannar vi i Aleria. Vi 
besöker några lokala producenter. Vi har även 
egen tid för lunch. Väl framme i Bastia börjar 
vi med att gå en promenad kring Bastionen 
(fortet) som givit staden dess namn. En av 
otaliga befästningar som byggdes av genu-
esarna som ägde ön tills Napoleon tvingade 
dem att sälja den till honom och Frankrike. På 
kvällen tar vi en promenad i den gamla ham-
nen och äter vår gemensamma avslutnings-
middag på en trevlig restaurang (F, M) 

DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemfärd. (F)



DAG 1: ROM - TERRACINA
Johan möter oss på flygplatsen i Rom och tar 
oss med till Terracina. Väl framme vid vårt ho-
tell samlas vi för att skölja ner resdammet och 
få något gott i magen. (M)

DAG 2: SPRÅK &  MATLAGNING 
På förmiddagen ges tillfälle att närma sig det 
italienska språket genom praktiska och lek-
fulla övningar på Lea och Johans språkskola. 
Lunchen intar vi på stranden och på kvällen 
bjuder kocken Nazareno in oss i sitt kök och 
visar hur man lagar en trerättersmiddag som 
vi sedan avnjuter med ett gott vin. (F, L, M)

DAG 3: GLASS & OST-VINRESA
Vi börjar dagen med att titta in hos glassma-
karen Nunzio och ta del av några av hem-
ligheterna bakom den fantastiska italienska 
glassen. Vidare till Vincenzos ostronställe och 
restaurang. Här får vi tillfälle att prova ostron 
och en härlig lunch vid havet. På kvällen be-
ger vi oss till delikatessaffären ”La Bottega di 
via Sarti” för en lättare men mättande måltid 
när vi blir guidade på en Ost- och Vinresa ge-
nom Italien av den stolte ägaren Emanuele 
Coppola. (F, L, M)

DAG 4:  SAN FELICE CIRCEO                           
Vi beger oss till byn San Felice och Circeos 
nationalpark där vi äter vi lunch vid de vid-
sträckta sanddynerna.  På hemvägen passe-
rar vi en av Mussolinis projektstäder, Sabau-
dia. Tillbaka i Terracina och efter en guidad 
promenad uppe i Gamla Stan äter vi middag 
i denna historiska miljö. (F, L, M)

DAG 5: CORI 
Idag besöker vi den anrika och pittoreska 
bergsbyn Cori med dess kända Akropolis-
tempel och Maurizio Ricci som visar oss hur 
han kokar sin lufttorkade skinka i vin och de-
monstrerar hur man gör ricotta och pecori-
noost. Vi avsmakar detta och annat under en 
lunch i det gröna. Sen har ni en egen kväll att 
själva utforska någon av Terracinas mysiga 
krogar. (F, L) 

DAG 6: EGEN DAG/PONZA 
Egen dag att koppla av och utforska Terracina 
med dess långa stränder, trevliga butiker och 
mysiga restauranger eller åka med till ljuvliga 
Ponza. På kvällen går vi till ”Hosteria del Vico-
letto” för att njuta av en middag på fisk och 
skaldjur. Nu väntar en måltid som kombine-
rar det bästa med Italien, god mat, gott vin 
och ett varmt bemötande.(F, M)

TILLVAL UTFÄRD TILL PONZA MED LUNCH:
Idag erbjuder vi en frivillig heldagsutfärd 
till vackra och dramatiska Ponza, en ljuvlig 
ö av vulkaniskt ursprung, ofta kallad Capris 
lillasyster. Vi guidas runt ön och äter en god 
lunch. (L)

DAG 7: MONTE SAN BIAGIO 
Vi åker till en liten genuin familjegård in-
till bergsbyn Monte San Biagio. Väl framme 
bjuds vi på en hemlagad lunchbuffé på går-
dens produkter. Vi besöker också en olivol-
jekvarn. Vi avslutar veckan med att åka upp 
till det anrika Jupitertemplet där tar en liten 
guidad promenad och njuter av den fantas-
tiska utsikten. Sen intar vi en matig aperitif 
och summerar vår vecka tillsammans.  (F, L) 

DAG 8: HEMRESA
Vi lämnar Terracinaför hemresa från Rom. (F)

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storslagen natur. Johan, som bott i Italien i mer än 15 
år, 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 trev-
ligaste 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.

FAKTA

CA GRUPPRIS FR: 15 550 KR
ORD PRIS:  16 550 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Svenska reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med  
  italiensk frukost (F)
• 5 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• Utfärd Cori med ricotta- &  
  skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet & aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Ost- och vinprovning
• Ostronprovning
• Ett lektionstillfälle i Italienska
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG
Enkelrum: 1 600 kr
Utfärd Ponza med lunch € 95 
Bokas och betalas på plats i €.

Solens mat & vin
 - i Terracina med besök på gårdar & matlagning



FAKTA
ca GRUPRIS: 14 950 KR
ORD PRIS:  15 450 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISeT InGåR
• Reseledare Johan
• Flyg Arlanda - Catania t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
  på 3-4* hotell
• 3 luncher inkl vin & vatten (L)
• 5 middagar inkl. vin/vatten (M)
• Utfärd till Taormina & Castelmola
• Utfärd till Savoca i Gudfaderns spår
• Utfärd till Etna och vinprovning
• Utfärd till Syrakusa och Parco Neapolis
• Utfärd till Catania 
• Utfärd och middag på lokal herrgård
• Besök, inträden enligt program

TIllÄGG
Enkelrum: 1 800 kr
Modica & Ragusa inkl lunch fr. €65 
Utfärd bokas och betalas kontant i € på 
plats till reseledare. Min 25 personer 

Östra Siciliens förlovade land
 - med Taormina, Etna & Syrakusa
Sicilien Medelhavets största ö. Ibland har man känslan av att den är ett land för sig – så olik fastlandet Italien. Sicilien har allt – underbara 
stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och en levande historia. Vi går i fotspåren av Greker, Romare, Saracener och Normander på Ta-
ormina, Syrakusa och Catanias livliga gator. Under denna vecka kommer vi att få insupa många intryck och säkert bli bedårade av denna 
ö som har besjungits och diktats om sedan urminnes tider. Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 17 år. Han älskar sitt Sicilien och 
kommer att introducera er på ett roande och uppskattat sätt till detta mytomspunna ö. Vi bor in vid havet i Mazzaro bukten nära Taormina 
4 nätter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. 

DAG 1: MAZZARO
Sen ankomst till Catania, ca 1 timmes trans-
fer till Mazzaro bukten nedanför Taormina 
och vårt hotell. Efter incheckning går vi och 
äter en kall tallrik italienska specialiteter 
med ett glas vin. (M)

DAG 2: TAORMINA & CASTELMOLA
En heldag som börjar uppe i Castelmola, 
en stillsam liten by som bjuder på mysiga 
gränder, restauranger, barer och framförallt 
en bedårande utsikt. Här rör vi oss även i 
svenska kulturella fotspår; Bamses. Rune 
Andréasson besökte Sicilien första gången 
1963 och fick här inspiration till seriens sär-

egna kulliga landskap. Vidare till fashionabla 
Taormina där vi ser Siciliens pärla byggd på 
en terrass mellan berg och hav med den 
berömda havsutsikten. Här går vi en längre 
guidad promenad och ser bl a den grekiska 
teatern som är den näst största av de antika 
teatrarna på Sicilien. Middag på lokal restau-
rang i Taormina. (F, M)

DAG 3: ETNA
Utfärd till Etna – Europas ”gigant” vad gäller 
vulkaner. Vi lämnar hotellet tidigt och åker 
upp till 2000 m.ö.h. Härifrån får vi en vacker 
vy och kontakt med Etna som är Europas 
högsta aktiva vulkan. Här odlas druvan 
Nerello Mascalese, planterad på vulkanens 
sluttningar i den svarta lavajorden. Vi intar 
en lätt lunch med vinprovning i vingården 
Barone Villagrandes härliga miljö. Åter till 
vårt hotell. (F, L)

DAG 4: SAVOCA
Utfärd till den lilla bergsbyn Savoca strax 
norr om Taormina. Här i trakterna spelades 
den sicilianska delen av Gudfadern in. Savo-
ca fick i filmen vara Don Vitos hemstad Cor-
leone. Johan tar er runt till fots och sen äter 
vi lunch på legendariska Bar Vitelli. Här bad 
Michael Corleone (Al Pacino) i ”Gudfadern I” 
den bistre värden Vitelli om att få gifta sig 
med hans dotter Apollonia. Åter på efter-
middagen. (F, L)

DAG 5: SYRAKUSA
Vi lämnar Taormina och reser söderut till 
Sankta Lucias Syrakusa, där vi skall bo 3 nät-
ter. Här levde och verkade många historiska 
personligheter som Dionysios, Platon och 
Arkimedes, som lär ha utropat sitt berömda 
Eureka här. Vi börjar i den arkeologiska par-
ken Neapolis där vi ser och hör om såväl gre-
kisk som romersk kulturhistoria.  Sen är det 
dags för Johans favorit Ortigia - gamla stan 
- belägen på en klippig halvö. Vi går genom 
labyrintliknande gator, ser Apollotemplet 
och självklart katedralen med Sankta Lucia. 
Här kan man strosa runt i timmar, insupa at-

mosfären, smakerna och besöka de mysiga 
småbutikerna. Efter lunch och tid på egen 
hand checkar vi in och äter senare middag 
på hotellets restaurang. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/MODICA & RAGUSA
Egen dag att koppla av och utforska Syra-
kusa eller följ med på en frivillig utfärd. Till 
kvällen ¬ promenerar till middagen i gamla 
stan. (F, M)
Heldagsutfärd Modica & Ragusa (Tillval)
Vi börjar i Modica som förutom stadsbilden 
med barockarkitekturen även är känd för sin 
produktion av choklad tillverkad efter antika 
recept. Här slipper vi gå utan ser istället hela 
stan från ett charmigt litet tåg. Efter choklad-
provning och lunch på en lokal trattoria åker 
vi till tv-serien inspektör Montalbanos Ragusa. 
Vackra Ragusa är nog det finaste exemplet på 
den sicilianska sena barocken. Här prome-
nerar vi och besöker Gagliardi’s mästerverk 
katedralen med skulpturen av S:t Göran och 
draken. (L)

DAG 7: SYRAKUSA & LOKAL GÅRD
Egen dag i Syrakusa. Vid fem-tiden tar Johan 
oss med till sin vän den karismatiske godsä-
garen Carmelo på hans klassiska Sicilianska 
herrgård, där vi får en härlig middag med ra-
der av sicilianska specialiteter att sköljas ner 
med lokalt vin. (F, M) 

DAG 8: HEMRESA & CATANIA
Vi lämnar Syrakusa sen förmiddag för att 
spendera dagen i och runt Catania. Vi ser bl 
a gamla stan med dess genuina fiskmark-
nad och katedral.  Vi äter en sen lunch och 
hinner även senare med en sista god ape-
ritivo innan vi beger oss till flygplatsen för 
hemresa. (F, L)

fleR UPPlÄGG aV SIcIlIenReSOR
Sicilien Runt men Palermo, Taormina, 
Syrakusa, Tempeldalen - 8 dagar



Västra Sicilien
 - med Palermo, Trappani, Tempeldalen & Cefalú

Upptäck västra Sicilien, en lite mer outforskad del av ön.  Vi går i fotspåren av tidigare erövrare som greker, romare, araber och normander 
på Trapanis och Palermos livliga gator. Under denna vecka kommer vi att få många intryck av denna ö som besjungits och diktats om 
sedan urminnes tider. Vi bor i hamnstaden Trapani samt mytiska, charmiga och stökiga Palermo i och gör trevliga utfärder.  I byn Piani 
Degli Albanesi, får vi möta några invånare som berättar sin historia som är stark knuten till Albaninen, de har  vackra folkdräkter. Vi bor 
fyra nätter i Trapani och tre i Palermo Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 17 år, älskar och kan Sicilien väl. 

FAKTA

CA GRUPPRIS: 14 450 KR
CA ORD PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:    8 DAGAR
I PRISeT InGåR
•  Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda - Palermo t/r via München
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
•  5 luncher varav en med vinavsmakning (L)
•  3 middagar (M)
•  Utfärd Erice
•  Utfärd Marsala
•  Olivoljeavsmakning
•  Utfärd Piana Delgi Albanesi
•  Besök till Tempeldalen i Agrigento
•  Rundtur Palermo
•  Rundtur Cefalu & Castelbueno
•  Besök och bussresor enligt program.

TIllÄGG:  Enkelrum: 2 500 kr

DAG 1 : TRAPANI 
Vi landar i Palermo och har ca 1 timmes 
transfer till Trapani. Egen tid för lunch, bo 
in oss och packa upp i lugn och ro. Sen 
eftermiddag går vi en promenad i staden. 
Välkomstmiddag på hotellet. (M) 

DAG 2:  ERICE & PROCESSION
Vi inleder dagen med en utfärd till det na-
tursköna grekiska templet i Segesta. Efter 
ett besök i tempelparken fortsätter vi upp 
till den romantiska och omtvistade bergs-
byn Erice. Under en promenad ser vi oss 
omkring i kärlekens och vetenskapens Erice. 
Efter en god lunch återvänder vi till Trapani 
för en egen stund i staden. Johan tar med 
dem som vill äta på lokal restaurang. (F, L) 

DAG 3: MARSALA
Vi reser söderut mot Marsala. På vägen får 
vi veta mer om saltproduktion när vi stan-
nar till vid saltfälten. Sedan väntar oss ett 
besök på en olivoljegård där vi får veta 
mer om olivoljan och delta i en provning 
av olivolja. Till gården hör en Baglio –  
siciliansk herrgård där vi får ett person-
ligt mottagande av gårdens alla invåna-
re. Här äter vi en härlig lunch tillsammans 
med ett glas vin. Vi upplever mer av Mar-
sala och dess för Italien så viktiga historia. 
Åter till Trapani sen eftermiddag för egen 
tid för middag på någon av Trapanis my-
siga restauranger (F, L) 

DAG 4:  PIANA DEGLI ALBANESI
Idag fortsätter vi våra upplevelser av 
norra Sicilien och påsken i Italien. Vi be-
söker staden Piana Degli Albanesi som 
på 1400-talet grundades av albaner som 
flydde undan den osmanska invasionen. 
Albanernas roll är unik då de inom ramen 
för den katolska kyrkan har Vatikanens 
välsignelse att praktisera sina egna riter. 
Vi träffar några av vår lokalguides vänner, 

som berättar och visar sina vackra folk-
dräkter.  Vi äter en traditionell lunch på en 
så kallad agriturismo utanför staden. Åter 
till vårt hotell. (F, L) 

DAG 5: TEMPELDALEN
Idag lämnar vi Trapani och reser söderut 
mot Agrigento. Där ligger den vackert be-
lägna Tempeldalen med en rad väl beva-
rade tempel. Vi går en guidad tur i parken, 
som enligt  Johan är den vackraste och 
mest suggestiva arkeologiska platsen på Si-
cilien. En trevlig lunch serveras. Vi kommer 
till Palermo på kvällen och efter en snabb 
incheckning äter vi middag intill hotellet. (F, 
L, M) 

DAG 6: PALERMO 
På förmiddagen tar vi en promenad genom 
den gamla delen av Palermo. Vi besöker 
den härliga matmarknaden. En upplevelse 
i ljud och bild - inte bara för maten utan 
även det ordnade kaoset. Efter en välför-
tjänt kaffepaus ser vi sedan ett axplock 
av de viktigaste byggnaderna och monu-
menten. Palermo har en unik blandning av  
normandisk, arabisk, bysantinsk och barock 
arkitektur. Vi avslutar turen för lunch på 
egen hand. Därefter följer de som vill 
med till katakomberna med sina kanske 
något makabra men sevärda mumier.   
Kvällen tillbringar vi på egen hand på  
någon av Palermos mysiga krogar. (F)

DAG 7: CEFALÚ & CASTELBONO 
Idag åker vi längs kusten västerut och 
upp i de vackra Madonie bergen. Vi börjar 
med att besöka den charmiga bergsbyn 
Castelbuono med sitt medeltida slott. Vi 
provar några lokala specialiteter och har 
lite egen tid innan vi åker ner till vackert 
belägna Relais Santa Anastasia. Det är ett 
gammalt kloster som byggts om till hotell 
och vingård. Paolo visar oss runt med 

van hand och en passion för sina viner. 
På hemvägen stannar vi till i pärlan vid 
kusten, Cefalú med sin världsberömda 
normandiska Katedral. På kvällen äter vi 
gemensam avskedsmiddag. (F, L, M) 

DAG 8: HEMRESA 
Vi lämnar Palermo efter frukost och åker 
ut till flygplatsen för hemresa. (F)



HOTELL – CEFALU SEA PALACE/VICTORIA PALACE 
Vi bor fint antingen på Hotell Sea Palace eller systerhotellet Victoria Palace båda ca 30 m från 
stranden och bara 600 m från centrum. Vi har fina rymliga rum inredda i modern stil med bal-
kong alt uteplats och dubbelsäng eller separata sängar. Alla rum har bad/dusch, wc och hårtork 
samt TV, klimatanläggning, minibar (litet kylskåp) och säkerhetsbox. Frukostbuffé serveras varje 
morgon och till middag erbjuds vi en bordsserverad middagsmeny. Vi har halvpension och för 
att få variation äter vi några gånger på systerhotellet och/eller hotellets restaurang i gamla stan. 
Sea Palace har en bar och ett bibliotek som erbjuder ytor för avkoppling. Hotellen har pool (ej 
uppvärmd) med solstolar och stranden alldeles intill. På Sea Palace finns ett mindre gym och ho-
tellet erbjuder sköna spabehandlingar. Boende på Victoria Palace kommer också att ha tillgång 
till gym och spabehandlingar, men endast via förhandsbokning. Framför hotellen finner man 
strandpromenaden som lockar till avkopplande promenader längs havet. Hotellen är familjeäg-
da av paret Lombardi som personligen månar mycket om både gäster och sin härliga personal, 
vilket gör att man känner sig som hemma fast på hotell. 
Hemsida: www.cefaluseapalace.it/en/ alt www.cefaluvictoriapalace.it/en/

CEFALÚ - CHARMIG MEDELTIDA STAD MED STRANDPROMENAD
Vid foten av klippan som gett staden dess namn ligger Cefalù, en solblekt stad där både his-
torien och det äkta Sicilien gör sig påmint i varje gathörn under din resa. Inte konstigt att vi 
rest till Cefalù i mer nästan 70 år. 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 
restauranger. Strövar du runt i de smala gränderna runt Piazza Duomo med den imponerande 
katedralen, träffar du på både korgmakare, glassbarer och kanske också den restaurang som 
känns helt rätt för dagens lunch eller middag. För staden är inte större än att man lätt kan upp-
täcka den till fots, och det är också då man lägger märke till alla detaljer, som basilikakrukorna i 
fönstren, doften av nygrillad tonfisk eller den vackra portalen på kyrkan Chiesa del Purgatorio. 
Cefalù är en stad med atmosfär i varje gränd och på varje torg, där man överallt påminns om 
stadens långa historia, som sträcker sig via medeltiden ända tillbaka till Kartagerna. Dessutom 
påpekar många att perioderna när vi är här präglas av ett harmoniskt lugn bortom kaoset un-
der högsäsong. Sen ligger Cefalù bara en timmes resa med tåg, knappt 7 mil, från mytiska, 
stökiga men ack så charmiga Palermo.

Långtidssemester på Sicilien
 - med boende vid havet i mysiga Cefalú
Långtidssemester på Sicilien - med boende vid havet i mysiga Cefalù Sicilien medelhavets största ö är perfekt för en långtidsemester till vin-
tern. 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 kanske 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. En blandning av olika kulturer där man plockat russinen ur kakan och behållit det som 
gagnat och gjort sig av med det som inte. Er värd och vår representant på plats, Johan Berg, bodde i Italien i 17 år och har guidat många 
gånger på sitt älskade Sicilien. En ö som enligt honom växer med tiden och hela tiden har mer att ge. Hit kan man åka varje år utan att tröttna. 
Johan ser framemot att få ta hand om er, visa och tipsa er om hans smultronställen. Han gillar särskilt tanken på att ha hela tre veckor till att 
umgås, samtala och göra upptäckter tillsammans. Det är inte för inte som många säger om Johan att han liksom italienarna har en naturlig 
begåvning för att umgås och vara värd.

FAKTA

GRUPPRIS: 21 950 KR
PRIS:  22 450 KR
RESLÄNGD:  24 DAGAR
AVRESA:  3 NOV
I PRISeT InGåR
•  Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda- Palermo via München t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum  med uteplats 23 nätter
•  23 frukostar
•  23 middagar på hotellets två restauranger
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
•  Utfärd Castelbuono & Vinprovning.
•  Aktiviteter ordnas under resan av vår  
   reseledare.

TILLÄGG:  
Dubbelrum m. balkong:  1300 kr 
Dubbelrum m. balkong & sidohavsutsikt: 1500 kr
Dubbelrum för eget bruk , markplan:        6 350  kr 
Dubbelrum för eget bruk m. balkong &  
sidohavutsikt:  7 600  kr

TIllVal
Utfärd Etna med vinprovning & lunch 
Utfärd Trapani & Marsala  & lunch
Ovan tillval bokas & betalas på plats hos 
reseledare

PRelImInÄRa flyGTIDeR (lUfThanSa)
UT: Arlanda-Palermo 12.20 - 17.30
HEM: Palermo - Arlanda 12.40 - 17.45
Mellanlandning båda vägarna



ReSePROGRam 
DAG 1: ANKOMST SICILIEN  
Johan möter er på Arlanda och vid ankomsten till Palermos flygplats möts vi av vår chaufför 
som kör oss direkt till vårt hotell i Cefalú. Vi anländer lagom för att checka in och bekanta oss 
lite med hotellet innan vi ses för en välkomstmiddag i matsalen.

DAG 2: CEFALÚ – GUIDAD STADSRUNDTUR 
Vi börjar dagen med ett välkomstmöte där Johan berättar om hotellet och dess omgivningar 
följd av en guidad rundtur av Cefalu. Under en promenad till centrum får vi veta mer om 
dess historia samt börjar lära oss att hitta i staden som skall bli vårt hem i tre veckor. 

DAG 3 - 21: SICILIEN, UTFÄRDER, AKTIVITETER OCH AVKOPPLING  
Härliga dagar för upptäcktsfärder och avkoppling. På ön finns allt man kan önska sig. Vare 
sig ni reser öst, väst eller söderut finns det historia, kultur och kulinariska upplevelser. Ni kan 
resa med hyrbil eller tåg och buss och upptäcka själva. Glöm dock inte bort värdet i att bara 
ta det lugnt och umgås lokalt i Cefalú. Att vara italienare och bara ta sovmorgon, köpa lite 
delikatesser och ordna en picknick på stranden eller i Cefalú. I resan ingår tre utfärder.  

DAG 22: HEMRESA  
Hemresa, i lugn och ro beger vi oss efter frukost till Palermos flygplats.

UTfÄRDeR SOm InGåR: 

CEFALÚ – STADEN OCH HISTORIEN  
En intressant stadsrundtur, när Johan introducerar er till staden och dess historia, vilken 
naturligtvis är sammanvävd med Siciliens. Vi besöker en gammal romersk Lavatoio – tvättin-
rättning samt den berömda normandiska medeltidskatedralen. 

CASTELBUONO & SANTA ANASTASIA MED VINPROVNING 
Idag skall vi uppleva Castelbuono, en charmig stad i Madoniebergen, känd för sitt medel-
tida slott och produktion av manna. Här får vi en verklig känsla för Sicilien och kan uppleva 
torget framför kyrkan där man gärna vilar en stund. Här finns många butiker med lokala 
specialiteter. Vi besöker staden, tar en gemensam promenad och har egen tid för lunch. 
Vidare till det i vinkretsar kända Abbazia Santa Anastasia. Ett gammalt kloster med anor 
från 1100-talet som idag är omgjort till ett litet lyxhotell med en toppmodern vingård. Här 
besöker vi vingården och deltar vi en vinprovning. Uppfyllda i anden och kroppen av vårt 
klosterbesök beger vi oss hemåt.

UTFÄRD PALERMO MED STADSRUNDTUR 
 Vi tar vår buss in mot Palermo där vi promenerar genom den gamla delen av Palermo. Vi 
börjar med rundtur med bussen i centrala staden.  Därefter ser vi ett axplock av de viktigaste 
byggnaderna och monumenten. Palermo har en unik blandning av normandisk, arabisk, 
bysantinsk och barock arkitektur. Vi går även igenom matmarknaden. En upplevelse i ljud 
och bild - inte bara för maten utan även det ordnade kaoset. Vi avslutar vid Teatro Massimo 
där vi bryter för lunch på egen hand och kanske lite shopping. Därefter beger vi oss tillbaka 
till vår nya hemstad Cefalú.

FRIVILLIGA UTFÄRDER (TILLVAL): 

TRAPANI & MARSALA:  
Vi reser västerut till en region som man tyvärr ofta missar när man reser runt på Sicilien. Här 
ser vi de berömda slatfälten och stannar vid en saltkvarn. Därefter äter vi lunch hos Caterina 
på en gammal Baglio/gård och får prova olivolja på riktigt vis. När vi är i trakten vill vi inte 
missa att besöka och Marsala och varför inte provsmaka och kanske inhandla lite Marsala 
vin. Mätta och belåtna rullar vi hem och beundrar det vackra landskapet som rullar förbi. 

ETNA & TAORMINA MED VINGÅRD:  
Vi är ju på Sicilien med Europas högsta aktiva vulkan inom räckhåll om än en bit bort. De 
som vill åker med Johan dit tidig morgon. Efter det får vi lära oss lite mer om en av jordens 
viktigaste varelser biet. Vi besöker vi en honungsproducent. 30 procent av Italiens ho-
nungsproduktion kommer från Etnas sluttningar. Det är inte bara honungen som är fin här 
utan även vinet. Den mineralrika jorden är ypperlig för vinodling. Vi besöker en av de vack-
rast belägna vingårdarna jag sett och blir väl omhändertagna och förplägnade. Vi tar en titt 
på Taormina – Siciliens Cannes – när vi ändå är nere i sydost. På hemvägen tar vi motorvägen 
och åker genom 30-40 tunnlar. Detta är en lång dag men ack så rik på intryck. 

Vår reseledare Johan finns alltid tillhands för tips och råd. Gemensamma middagar erbjuds 
på hotellet för de som önskar, bouleturnering samt härliga morgonpromenader längs 
strandpromenaden. De som vill upptäcka ön på egen hand ger Johan tips hjälper till att 
ordna med färdmedel om så önskas.



I Bergslagen upptäcker vi och provar delikatesser som produceras av fantastiska mat-
hantverkare. Vi låter oss väl smaka av ost, glass, kaffe, vilt, rökt fisk, bröd, choklad, vin 
och öl. Flera måltider avnjuter vi hos rikskända lokala krögare, dit folk vallfärdar för att 
få unika smakupplevelser. Vi möter Erik & Veronika på Bryggerikrogen i Nora, utnämnda i 
White Guide som ”mycket god klass” och en speciell måltid hos Niklas och Anna på Egast-
ronomi som bjuder in oss till deras hem för riktig fine dining. Niklas har tävlat och vunnit 
flera utmärkelser. På Grythyttans Gästgivaregård, välkänd för sin goda mat äter vi en 
gourmetmiddag som håller toppklass.   

Smakupplevelser i Bergslagen
- Unika möten med prisbelönta lokala mathantverkare och krögare

Vi träffar Göran som skapar Sveriges svar på den nyttiga Olivoljan – ekologisk Rapsolja. Ita-
liensk glass i all ära men glass gjord på fårmjölk av Björn i Danshyttan är en smakupplevelse. 
På Bredsjö Mjölkfår  träffar vi Sara sommelier och ostmakare, hon ger oss en avsmakning av 
Grythyttans vin och deras egna ostar. Nyrostat kaffe och bröd hos Märta på Hjulsjö 103, ost 
på Tre sjöars kök & mejeri  hos Maria samt Äkta Öl hos Fredrik på Sibbetorps gård. Vi smakar 
Eriks goda räksmörgås på Smultrongården, Kristinas vilt & fisk på Herrgården i Grythyttan och 
hos Corrie & Jaco får vi njuta av goda chokladpraliner.  Upptäck Bergslagens matskatter och 
dess entreprenörer med Johan, vår omtyckte matguide som tar er till Bergslagen! Vanligtvis 
åker vi med honom i Italien till hans vänner som är lokala matproducenter och smakar på 
deras kulinariska färdigheter. Nu åker vi i Bergslagen och träffar eldsjälar och personlighe-
ter som tänker utanför boxen och skapar god och spännande mat i trakterna runt Nora och 
Grythyttan, detta matens mecka i Bergslagen. Vi bor och äter kungligt eller snarare drottning-
likt, drottning Kristina lade grunden för Sveriges gästgifverier.  En natt bor vi på Grythyttans 
Gästgivaregård och en natt hos Peter & Peter på Lilla Hotellet i Nora, där man känner sig som 
hemma. Det fina i det hela är att det vi ser och provar också kan köpas med hem för att för-
länga resan i goda vänners lag väl hemma igen. 

FAKTA
GRUPPRIS:  8 850 KR

PRIS:  9 850 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  24 AUG & 20 OKT 2021
I PRISeT InGåR
• Reseledare & matciceron Johan Berg
• Bussresa 3 dagar
• Del i dubbelrum 2 nätter med frukost
• 3 trerättersmiddagar varav två 
   med 2 glas vin (M)
• 3 lättare luncher  (L) 
  (räksmörgås, vilt och fisktallrik, grillad korv  
    på vilt med tillbehör)
• Två ölavsmakningar (ÖA)
• En vinprovning med ost (VP)
• Avsmakning av ost, rapsolja, choklad (AS)
• Kaffeprovning
• Provsmakning av fårmjölksglass
• Guidad rundtur Nora och Grythyttan
• Visning av Herrgården i Grythyttan
• Besök till Pershyttan
• Övriga besök enligt program

TIllÄGG
Enkelrum:   850 kr 
Detta är en gruppresa med max 28 personer

Johan Berg  -
Johan leder våra matresor i Ita-
lien och tar nu er med till Berg-
slagen för nya möten hemma hos 
mathantrverkare och intressanta 
personligheter. 

HOTELLEN
GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD - uppskattad för god gourmetmat
Grythyttans Gästgivaregård är hotellet för dig som älskar att känna historiens vingslag samti-
digt som du erbjuds uppleva modern gastronomi. Alla 53 rum är individuellt designade med 
tapeter som skapar personlig karaktär. Varje rum har ett eget namn och sin egen historia. 
(www.grythyttansgastgivaregard.se)

Varmt välkommen in i familjen Spendrups vinkök!  Mia Spendrup

LILLA HOTELLET I NORA - centralt beläget mitt i Noras trästad
Vi har glädjen att erbjuda just Dig ett hemtrevligt boende på detta småskaliga och mysiga 
hotell från 1900-talets början, med personlig service och hög kvalitét. Alla rum har dusch och 
toalett samt TV-skärmar och gratis WiFi. Frukostbuffén, dukas upp i vår mysiga matsal.  Hotell-
byggnaden uppfördes 1912 och har fungerat som hotell sedan dess. (www.lillahotelletnora.

se) Varmt välkomna, önskar. Peter & Peter  

Peter & Peter på Lilla Hotellet

Grythyttans Gästgivaregård



DAG 1: RAPSOLJA, GLASS, VIN & OST SAMT GOURMETMIDDAG
Vi lämnar cityterminalen på morgonen och reser norr om Mälaren mot Bergslagen. I Fellings-
bro får vi lära oss mer om rapsoljans förträfflighet hos Göran på Lycktäppans gård. Han berät-
tar om hur han producerar sin ekologiskt framtagna rapsolja, vi smakar på oljan och besöker 
hans gårdsbutik. På charmiga Smultrongårdens café möter vi Adam och Eva. Vi får Adams 
omtyckta räksmörgås till lunch och botaniserar bland Evas vackra inredningsdetaljer. Nu är 
det dags för efterrätt och möte med de charmiga fåren hos Björn, bonde & glassfabrikör. Här 
får den italienska glassen en tuff utmaning, Björn har vunnit brons i Mathantverks-SM, två 
gånger. Vi får smaka tre olika glassorter samt klappa de söta fåren. Nu styr vi mot familjegår-
den, Bredsjö Mjölkfår  där vi prövar ost på fårmjölk och svenska viner. Sara, sommelier och 
dotter i huset presenterar de två av Grythyttans unika viner, tillverkade på skogens råvaror 
som bär och hjortron. Därtill serveras de smakrika välkända ostarna, en kombination av or-
tens ost & vin kittlar våra smaklökar. Efter en dag med många smakupplevelser avslutar vi på 
mysiga Grythyttans Gästgivaregård med en gourmetmiddag och sömn. Njut av de vackra 
salongerna och unika rummen. (F, L, M och AS)

DAG 2:  CHOKLAD, HERRGÅRD, KAFFE, OST & BRYGGERIKROGEN I NORA
På morgonen får vi träffa holländarna Jaco och Corrie som berättar om varför de gör glass 
och underbar choklad i Grythyttan. Johan tar oss med på en guidad promenad i pittoreska 
Grythyttan som avslutas med chokladprovning. Nu får vi träffa Kristina Henricsson vars familj 
har bott på Grythyttans herrgård i fem generationer. Vi får en personlig och unik inblick i hen-
nes hem och släktens historia över en lunch i stora salen. Vi får även en visning av stenkvarnen 
Grythytte Qwarn där vi kan köpa med oss nymalet mjöl, lokal konst och lokalt mathantverk. 
Vidare till Hjulsjö, där vi träffar Märta som ger oss en avsmakning av kaffe från deras kaffe-
rosteri. Märta bakar också gott surdegsbröd som är vida känt. På vägen till pittoreska Nora 
besöker vi Tre sjöars kök & mejeri och får smaka på Maria och brodern Johans produktion av 
ostar denna gång på komjölk. Här får vi suveräna svenska versioner av italienska klassiker som 
Mozzarella och Taleggio. Väl framme i Nora checkar vi in hos Peter och Peter på lilla hotellet. 
Här känner man sig som hemma i en generös och personlig miljö. När man önskar kan man 
gå ner i matsalen och ta en kaffe med kaka eller en kall dryck. Tid för att koppla av på rum-
met eller en liten promenad i centrala Nora innan vi beger oss till berömda och prisbelönade 
Bryggerikrogen, men innan middagen får vi bekanta oss med det nya omtyckta IPA ölet som 
bryggs på Nora Brygghus vägg i vägg. Hemvändande Veronica och Erik har skapat en krog 
som hyllas i presse. Lokalt med ambitioner, står det skrivet om Bryggerikrogen i Nora, vackert 
belägen i kulturkvarteret vid Hagbyån. Det stämmer, för ”här serveras riktig mat, på fina rå-
varor, så närodlade som möjligt, naturligt vin och öl från mikrobryggerier, i en välkomnande 
och hjärtlig miljö”, som krögarna själva uttrycker det. Nu har de också äran att även vara med i 
White Guide Nordic, vår egen Michelin guide. Mätta och fulla av kulinariska intryck promene-
rar vi sakta hem genom stan. (F, L, M och AS)

DAG 3:  NORA, PERSHYTTAN, ÖLPROVNING & PRISBELÖNT MIDDAG
Peter dukar fram frukost i hemtrevlig miljö. Annika Reuter, vår lokalguide bestämde sig på 
stående fot vid ett besök i Nora att flytta hit. Hon tar med oss på en guidad promenad och 
berättar om stadens historia och sällsamheter. Utanför Nora stannar vi till vid Bergmansbyn 
Pershyttan, ett unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid där vi får en inblick i hur man 
framställde järn. I lugn och ro åker vi vidare mot brandmannen Fredriks gård Sibbetorp där 
han tillverkar Äkta Öl, whisky och viltprodukter. Han visar oss bryggeriet och berättar den 
roliga historien om hur det kom sig att han blev ölbryggare och viltköttsproducent. Han väl-
komnar oss med en god grillad korv gjord av viltkött med tillbehör innan vi får en visning av 
bryggeriet som avslutas med att vi får prova ölen och något av det han jagat och förädlat.  
Vidare till en gammal kyrka som förvandlats till ett mattempel. Niklas och Anna tog över ett 
renoveringsprojekt där deras hemmahos krog vuxit fram ur den före detta kyrkan. Anna har 
designat en underbar miljö med ett öppet kök i kyrkorummet. Niklas har jobbat som inspira-
tör, kock, framtids- och konceptutvecklare inom restaurangbranschen i hela Sverige samt täv-
lat och placerat sig väl i Årets Kock, Kock VM och OS samt SM i Mathantverk. De har en egen 
filosofi om matupplevelser som bygger på att alla sinnen skall stimuleras vid en måltid. Niklas 
kommer att berätta mer om detta och sen ska vi bara njuta av en tidig fyrarättersmiddag 
med ädla drycker därtill. Mätta i kroppen och själen efter 3 härliga dagar styr vi kosan hemåt. 
Denna gång söder om Mälaren och Johan berättar lite lagom om vad vi ser och passerar. Åter 
vid 20.30 tiden. (F, L, M och AS)

Björn
en får Tacka - glass

eva & adam
Smultrongården

hela familjen på
Bredsjö ost

Kristina välkomnar på
herrgården i Grythyttan

Johan & maria
Tre sjöars kök & mejeri 

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


