
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 Eriks resor.

Musik & kulturresor med Erik Sunnerstam
Sverige, Malta



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

Varmt välkommen på mina resor! Jag åker inte till så många ställen,  
men det är underbara resmål, och det är alltid så härligt att träffa nya, och ofta gam-
la vänner, på en spännande resa. 

Till Dalslands vackra kanal med den godaste varmrökta lax du kan tänka dig om-
bord.

Till det spektakulära Dalhalla; alltid med stora artister och besök på ett äkta sten-
tryckeri på vägen hem.

Till Malta, detta historiska resmål, nu med spännande promenad-tema i den stor-
slagna naturen med havet som fond. 

Mitt tidigare och mitt numera parallella liv som reseledare, är musikerns, som flöjtist. 

Jag tog diplomexamen som solist med Filharmonin i Konserthuset i maj 1990 och 
har jobbat som flöjtist i orkestern på Folkoperan 26 år. 

Numera gör jag kammarmusik i de mest skiftande sammanhang. Men även ibland i orkester. Under resorna kan jag berätta om 
en orkesterturne för många år sedan med konserter i Taiwan, Singapore, Brunei och Hanoi, och när jag spelade flöjtkvartett för 
franska ambassadören på Elfenbenskusten.

Jag har alltid flöjter med på resan. Det finns olika; en gammal traversflöjt som låter som man spelade på 1500- 
talet. En modern flöjt och en egenhändigt gjord av bamburör från Malta.  Det kanske passar med en melodi till kaffet eller ”gissa 
melodin-musikstund” i bussen på vägen hem. 

Jag är stolt pappa till tre barn. Joakim är  17 och går jazzlinjen på Södra Latin. Disa 21 studerar design på folkhögskola. Martin 
25 går brandmansutbildning. 

Jag har alltid närt en dröm om att bli reseledare, och för 6 år sedan halkade jag in som på bananskal via en julkonsert. Sen har 
det bara rullat på. 

Det finns hos mig ett nyvaknat intresse för historia, och historia finns naturligt i alla resmål. Ingenjörshistoria skrevs när Nils Erics-
son konstruerade Dalslands kanal. Roligt att samtidigt berätta om hans bror John som deltog som ingenjör, även han, i ameri-
kanska inbördeskriget, och om Edward Elgar som blev rik på sin samtidsmusik. 

Jag brinner för att ge en naturupplevelse som Dalslands kanal med de 19 slussarna, dimensioner av historisk, kulturell och geo-
grafisk  karaktär. 
Detsamma gäller för Dalhalla vars historia är lika brokig och dramatisk som vacker. För att inte tala om Malta och dess bakgrund 
med de världsberömda tempel från 3 200 f. kr. som är så gamla att forskarna  bara kan gissa sig till dess funktioner. Den drama-
tiska historien om riddarorden och de blodiga slagen 1565 kommer till oss i huvudstaden Valetta vars upphovsman var jämnårig 
med Gustav Vasa. Och lika våldsam. Här kommer träflöjten från 1500-talet fram med samtida flöjtmusik av Palestrina mellan 
husväggarna i staden. 

Resan till Malta är en vandringsresa med sköna promenader på några kilometer. Men på vägen ner och upp till Dalhalla går det 
matarbussar för den som önskar. Dalslands kanalbåt har huserat många rollatorer och det är så litet och mysigt på båten att 
man alltid kan luta sig mot ett räcke eller annat stöd. 

Det bästa med Resekaparnas resor är de underbara människorna jag får träffa på resorna, den fina organisationen och de skick-
liga medarbetarna som förbereder allt inför varje avgång och  som gör varje dag på resan till ett underbart äventyr.

Erik Sunnerstam

Kära resenär!

DATUM FÖR 2021:   AVRESA: GRUPPRIS: ORD PRIS:
Dalslands kanal 2 dgr   06 jun     2 950 kr   3 250 kr
Dalslands kanal 2 dgr   03 aug    2 950 kr   3 250 kr
Strövtåg på Malta & Gozo  8 dgr 24 okt           ca 14 950 kr 15 450 kr



Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musika-
lisk resupplevelse; en helafton med exempelvis Jesus Christ Superstar på Dalhalla. Vi 
börjar vår resa med att besöka Långshyttans brukshotell, vackert beläget mellan åarna, 
för lunch innan vi når vårt hotell i Borlänge. Under resan besöker vi Vikmanshyttan med 
Nordens enda industriella stentryckeri.  

Dalhalla
 - med aktuell föreställning

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och 
äter gemenam lunch på Brukshotellet, 
beläget i en vacker historisk omgivning 
mitt i kulturleden Husbyringen. På Qua-
lity Hotel Galaxen välkomnas vi och får 
våra rum. Hotellet är centralt beläget i 
Dalarnas största tätort. Här äter vi middag 
innan vi beger oss till Dalhalla och resans 
höjdpunkt, konserten. Det gamla kalk-
brottet, ursprungligen kallat Draggäng-
arna, är idag en akustiskt utformad arena 
som kan jämställas med kända scener i 
antikens Grekland och Italien. Åter hotel-
let sen kväll. (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
GRUPPRIS FR: 3 650 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
• Besök enligt program

TILLÄGG:
Enkelrum              250 kr

Dalslands kanal

Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvud-
attraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en härlig sjölunch.

FAKTA
GRUPPRIS FR: 2 950 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 1 middag (M)
• 1 kaffe med smörgås
• Båttur på Dalslands kanal
• Övriga besök enligt program

DAG 1: HALMENS HUS
Vår resa börjar tidigt och vi stannar först 
för förmiddagskaffe i trakterna av Ar-
boga. Vi reser sedan vidare mot Kristine-
hamn där vi senare intar vår lunch. Väl 
framme i Bengtsfors besöker vi halmens 
hus. Här kan vi se hur halm använts i olika 
kulturer under lång tid och berättelsen 
om varför halmen har fått så stor bety-
delse just i Dalsland. Dagen avslutas med 
en gemensam middag på hotellet. (L, M)

DAG 2: DALSLANDS KANAL
Efter frukost – resans höjdpunkt: turen 
på Dalslands kanal med M/S Storholmen. 
Vi färdas i sakta mak och hinner se och 
beundra naturen, gårdar och bruk längs 
med vägen. Det blir lunch ombord, allt-
medan vi passerar 19 slussar. Akveduk-
ten i Håverud är ett äventyr, att färdas 
med båt över järnvägs- och landsvägs-
bro! I Håverud har vi lite fri tid att utforska 
denna intressanta plats med bl.a. utställ-
ning och rökeri. Vi stannar på hemvägen 
för frivillig kvällsmat/fika och är åter i 
Stockholm ca 22.30. (F, L)



FAKTA
GRUPPRIS FR: 14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl 1 glas vin & vatten (L)
• 4 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla vandringar
• Guidad rundtur Mdina
• Guidad rundtur Valletta

TILLÄGG
Enkelrum fr. 3 400 kr

Upplev det genuina på de maltesiska öarna under en vecka där du under härliga lätta van-
dringar får uppleva natur, byar och kultur samt möta Gozitaner och Malteser. Vår resele-
dare Erik Sunnerstam tar er med på trevliga strövtåg på Gozo och Malta. Vår lokala aukto-
riserade guide Fredrik Hammenborn som bor på Malta, introducerar er till landets historia 
och kultur på ett mycket uppskattat sätt. Vi börjar vår resa på Gozo, där vi bor i lilla idylliska 
Xlendi Bay invid havet, avkopplande dagar med vandringar längs havet, över kullar ge-
nom byar, där vi stannar och tar del av det lokala livet. Tar en kaffe och en pastizzi på den 
lokala baren som ofta tillhör byns lokala ”banda”, blåsorkester. Våra dagar på Malta, bor vi 
i huvudstaden Valletta, Johanniterriddarnas stad, som fått nytt liv och trevlig atmosfär på 
kvällarna. En resa för er som verkligen vill uppleva det lokala livet och naturen. På denna 
resa är det lätta vandringar på ca 5-8 km och upp/ner max 300 m.

DAG 1: GOZO
Framme på Malta, reser vi norrut till Cirkew-
wa och färjeläget, för en båtresa på cirka 30 
min till Gozo, en lugnare ö som präglas av 
lantbruket och fisket. På vägen stannar vi 
för en god lunch. Vi bor på det familjedrivna 
hotellet San Andrea som ligger invid havet 
i Xlendibukten. Ett mindre och personligt 
hotell, med Albert som ordnar god mat och 
logi. Vi får våra rum och för de som önskar, 
tar vi en promenad ut mot vakttornet längst 
ut på udden. Middag på hotellet. (L, M) 

DAG 2: VANDRING XLENDI 
Efter en god frukost invid havet, gör vi en 
havsvandring från Xlendi längst kusten mot 
Ta`Cence och byn Sannat. En trevlig vandring 
delvis längst klipporna med en härlig utsikt 
över havet. Vi möts av vår minibuss som tar 
oss åter till Xlendi om man inte vill gå tillbaka. 
Lugn eftermiddag för avkoppling i Xlendi. Till 
kvällen väntar en trevlig middag på restau-
rang Ta Frenc, en restaurang dit malteserna 
själva gärna åker för att fira olika högtider. (F, 
M) Vandring: Cirka 5-6 km 315 m upp, 216 m ner.

DAG 3:  CITADELLET OCH VANDRING
Idag börjar vi med en busstur mot byn 
Xaghra, vi vandrar in mot byn och de mys-
tiska ĠHANTIJA-TEMPLEN som är äldre än 
pyramiderna och har en mycket intressant 
historia. Efter vår visning av templen vandrar 
vi vidare ner mot den vackra sandstranden 
Il-Ramla. Väl framme vid sandstranden kan 
man bada och njuta av havet. Vår buss häm-
tar oss och vi skall besöka Rabat och Citadel-
let. Här möter vi Ricardo som visar oss hur 
man gör traditionell, ost på Gozo, sk Gbejna. 
Vi får smaka på lite lokala specialiteter till 
lunch. Åter till Xlendi för avkoppling och mid-
dag på hotellet. (F, L, M) 
Vandring cirka 5 km, upp 200 m och ner 350 m.

DAG 4: VANDRING XLENDI – DWEJRA
Idag vandrar vi en bit upp över klipporna mot 
Dwejra, mot platsen där det ”Blå Fönstret” 
en gång fanns. Vi ser kalkbrott, hur man tar 
byggnadsmaterial från stora kalkstensbrott. 
Väl framme får vi se vackra klippformationer 
och det lilla fiskebåtläget, som ligger väl skyd-
dat vid ”Inland Sea”. Här kan man om vädret 
tillåter ta en båttur ut genom grottan längs 
de höga klipporna.  Vår minibuss hämtar upp 
oss för färd åter till Xlendi.  Egen kväll i Xlendi. 
(F) Vandring: 8 km, upp 135 m ner 140 m ner

DAG 5: NORRA MALTA, VALLETTA
Vi lämnar Xlendi och Gozo för återfärd till Mal-
ta. Vi stannar på Norra Malta, vid marfa Ridge. 
Här skall vi vandra längst havet och vi får en 
vacker utsikt utöver Comina, Gozo och mot 
Mellieha Bay. Längst kusten finns flera Vakt-
tor, de flesta från riddartiden på Malta. Vidare 
till Maltas huvudstad Valletta, som på senare 
tid fått ett nytt liv med trevliga restauranger 
och mysiga gågator. Valletta är verkligen i sig 
en sevärdhet, en stad från riddartiden med 
en hög ringmur, smala mysiga gator och här-
bärgen från Riddarnas tid. Vi bor centralt vid 
ringmuren i Valletta 3 nätter.  (F)  Vandring: Ca 
6 km, 50 m upp 80 m ner.

DAG 6: VALLETTA & SLIEMA
Guidad stadsrundtur med Fredrik i den pam-
piga huvudstaden Valletta, som byggdes av 
Johanniterriddarna på 1500-talet. Här kan 
man verkligen känna historiens vingslag. Vi 
lever oss in i riddartiden när vi besöker St. 
John katedralen och flera andra sevärdheter. 
Vi avslutar turen med att se Malta 5D, en un-
derhållande och färgstark bildshow om Mal-
tas historia. På eftermiddagen kan de som 
önskar följa med Erik till Sliema som ligger 
på andra sidan Marxamxett hamnen. Vi tar 
en båt över och promenerar läng vattnet på 
strandpromenaden. Man kan ta en lokal buss 

tillbaka till Valletta. Egen kväll i Sliema eller 
Valletta. (F)Vandring: 3-4 km, längs strandpro-
menaden i Sliema.

DAG 7: MDINA, SIĠĠIEWI & DINGLI
Idag skall vi besöka den gamla huvud-
staden Mdina och de pampiga klipporna 
vid Dingli. Vår buss tar oss till den lilla byn 
Siġġiewi, härifrån vandrar vi ner mot Dingli 
Cliffs, vi går uppe på de pampiga klipporna 
och njuter av den vackra utsikten ut över ha-
vet och den lilla ön Filfla. Vår buss möter oss 
vid Dingli och tar oss in till Mdina. Här väntar 
en intressant guidad rundtur med Fredrik, 
vi får uppleva stadens färgstarka historia. Vi 
avslutar dagen med lite egen tid i Mdina, 
kanske vill man prova på Café Fontanellas 
goda jordgubbsmarrängskaka med utsikt 
över hela Malta. Till kvällen avslutningsmid-
dag i Valletta. (F,M)
Vandring: 6 km, 166 m upp och 39 m ner

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

Fredrik Hammenborn
Bor med sin familj på 
Malta sedan 2000. Är 
auktoriserad lokalguide 
och älskar att visa sitt nya 
hemland.  

Malta & Gozo 
 - lätta vandringar och lokal natur



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

Eriks Dagsresor

Sala Silvergruva 
- med lunch och konsert på Sätra Brunn

I Sala Silvergruva bröts silvermalm un-
der nästan 800 år. Vi besöker gruvan ner 
till 155 meters djup där vår guide ger 
en mycket levande beskrivning av livet 
i gruvan. Vi får smakprov på gruvans 
akustik, när Erik spelar musik från gruvti-
den på en kopia av en 1500-talsflöjt. Vår 
lunch serveras på anrika Sätra brunn och 
avslutar dagen med besök vid Agueli-
museet. Här spelar Erik ett solostycke av 
Debussy. Allt på en gammal fransk flöjt 
byggd 1912. 

CA PRIS:  950 KR
I PRISET INGÅR:
• Bussresa 
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Tvårätterslunch, Sätra brunn
• Visningar, entréer och konserter   
  enligt program

I vallonernas fotspår
- Strömsbergs bruk & Leufsta Herrgård

Upplev Vallonernas tid. Ståtliga herrgår-
dar, blomstrande parker och hisnande, 
djupa dagbrott vitt- nar om vallonbru-
kens storhetstid på 1700-talet. Under 
denna spän- nande resa får vi uppleva 
allt, från de hårda arbetsvillkoren för 
arbe- tarna i Strömsbergs bruk till livet 
i överflöd hos brukspatronen på herr-
gården i Leufstabruk. Idag präglas dessa 
bruk av fridfullhet, vacker natur och god 
mat.  Överraskningsmoment! 

CA PRIS:  950 KR
I PRISET INGÅR:
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Förmiddagskaffe & smörgås
• Lunch inkl måltidsdryck och kaffe
• Visning Leufsta Herrgård


