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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 Jörans resor. 

Kultur- & Historiska resor med Jöran Nielsen
Sverige, Danmark, Tyskland, Italien, Frankrike, Skottland, Irland,  

Storbritannien, Holland



Bästa Resenär

BRA ATT VETA: 
På alla Jörans 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 kan vara svårt att komma fram med rullator.

På en del resor kan inte bussen köra hela vägen fram till hotell och sevärdheter. Det kan vara lämpligt att 
ha med någon medresenär som kan ställa upp och hjälpa dig om det skulle behövas. Vi reseledare har 
ju en hel grupp att ”ta hand om” och därför svårt att ägna oss åt enskilda resenärer.

Kontakta kontoret om ni eventuellt har allergier av olika slag till exempel mat, gångsvårigheter etc. 
ReseSkaparna och jag vill att våra gäster ska ha det så bra som möjligt på resan och komma hem nöjda!

F, L & M? 
De bokstäver, F, L & M som står under varje dag i programmet står för Frukost, Lunch och Middag och indikerar 
vilka måltider som ingår under dagen.

Kalendarium 2021    Datum Gruppris: Ord. pris 
Skåne 4 dgr     29 apr  7 950 kr 8 250 kr
Köpenhamn konstresa    01 jun  6 450 kr 6 950 kr
Skottland med Tattoo  8 dgr   12 aug   17 950 kr 18 450 kr
Skåne 4 dgr     sep  7 950 kr 8 250 kr
Skottland 8 dgr    sep

 

Under de över 30 år som jag varit reseledare och guide har jag sam-
lat på mig erfarenhet och kunskap om resmål som de Brittiska öarna 
samt från Norge till Toscana. Jag brinner för resmålen och vill gärna 
delge våra trevliga gäster mina upplevelser.

Jag försöker ge gästerna kunskap och insikt i resmålets 
historia, bakgrunder till hur det är idag, folket, politiken, mat och 
dryck...  
Så mycket det går om resmålet på den lilla tid vi har till förfogande 
under resan och i synnerhet det resenären är intresserad av. Jag är 
alltid öppen för frågor och förslag till ämnen från gästerna. 

Mitt mål är att ge det ”lilla extra" kompletterat med resmålets musik, 
lite anekdoter, humor, glädje och mycket mera. Att i alla avseenden 
ge en positiv och minnesrik upplevelse. Själv får jag så mycket till-
baka av våra intresserade, trevliga, positiva, glada resenärer som är 
ett nöje att resa med.
    Väl mött! 
    Jöran Nielsen

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

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.   



Sydvästra England 
  - med Cornwall och Morden i Midsomer

DAG 1: LONDON - OXFORD
Fyg från Arlanda till London. Väl i England 
möts vi av vår reseledare Jöran och tar oss 
västerut mot Oxford. På vägen stannar vi för 
bensträckare och lite mat. Väl i Oxford går vi 
en stadspromenad under några timmar för 
att lära känna universitetsstaden. Sedan är 
det dags att åka till vårt hotell för incheck-
ning och middag. (M) 

DAG 2: MORDEN i MiDSOMER
Bland lummiga trädgårdar och pittoreska-
hus löser den metodiska och eftertänk-
samma kommissarie John Barnaby mystiska 
mordfall i kriminalserien, Morden i Midso-
mer. Vi gör en tur i seriens tecken, ser olika 
inspelningsplatser. Lite egen tida att strosa 
runt och äta lunch under dagen. Gemensam 
middag på kvällen. (F, M)

DAG 3: OXFORD - cORNwALL
Till landskapet Devon och Exeter, där det 
ges möjlighet att besöka domkyrkan grun-
dad i början av 1100-talet och se sig om-
kring i denna stad byggd av romarna. Vidare 
genom Devon och in i Cornwall som har 
blivit trendigt och numera kallas Englands 
Riviera. Tidigare var det Storbritanniens fat-
tigaste landskap. Efter ankomsten till vårt 
hotell serveras vi en god middag. (F, M) 

DAG 4: ST iVES & LANDS END
En heldagstur i Cornwall. I närheten av Pen-
zance ligger St. Michaels Mount, klippön som 
utgör en närmast magisk syn där den höjer sig 
ur vattnet. Här gör vi fotostopp. Sedan vän-
tar ett besök vid granitklipporna Lands End, 
grevskapets mest besökta sevärdhet. I trev-
liga fiskebyn St Ives gör vi uppehåll för lunch. 
Ovanför lilla Porthcurno, ligger Rowena Cades 
livsverk, Minack Theatre, den unika, i klippan 
inhuggna utomhusteatern med havet som 
kuliss. Middag på hotellet. (F, M)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-London t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Heldagsutfärd i Midsomer området
• Besök Lands End & St Ives
Minack Theater
• Besök Trebah Garden
• Besök Eden Project
• Besök Bath
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum fr. 2 850 kr

DAG 5:  TREBAh GARDEN, TRuRO & EDEN
Idag är det trädgårdar som gäller. Efter färd 
på smala vägar besöks den spektakulära Tre-
bah gardens, ett subtropiskt paradis. Trebah 
är ett resultat av entusiastiskt arbete sedan 
1800-talet. Trädgården mynnar ut i en privat 
strand. Vi fortsätter till Cornwalls huvudort 
Truro. Här finns möjlighet att shoppa och 
äta lunch. Utvinning av porslinslera var en 
av få inkomster i Cornwall förut. I en av de 
övergivna lerkratrarna har Tim Smit skapat 
det så kallade Eden Project, en sänka full av 
skimrande jättebubblor. Det är gigantiska 
växthus med plats för såväl vattenfall som 
regnskog. Efter att ha imponerats återvän-
der vi till vårt hotell och middag (F, M) 

DAG 6: cORNwALL - BRiSTOL
Nu är det dags för ett besök på Cornwalls 
”Downton Abbey” - herrgården Lanhydrock, 
en pampig viktoriansk egendom, ansedd 
som den vackraste i grevskapet. Vi får tid att 
promenera runt i parken, trädgården och i 
några av husets 61 rum och kanske njuta ”a 
nice cup of tea”.  Vi kör över den vidsträckta 
Dartmoor heden och har vi tur får vi se de 
fritt gående ponyerna. Snart har vi lämnat 
Cornwall för sydvästra Englands största stad, 
Bristol. Efter incheckning blir det gemensam 
middag. (F, M)

DAG 7: BATh - hEMRESA
Förmiddagen ägnas åt Bath, en upplevelse 
för alla historieintresserade. Hela den gam-
la stadsdelen finns, som enda engelska ort, 
med på Unescos världsarvslista. Orten blev 
populär under 1700-talet när de rika drogs 
till staden och dess hälsobad och källor. Vi 
besöker de romerska baden samt katedra-
len och ges tid att på egen hand upptäcka 
Bath och äta lunch. Till Gatwick för hem-
resa. (F)

Vår resa tar oss till grevskapet Oxfordshire, vid övre Themsenfloden, och södra Englands 
grevskap Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon och Cornwall. Gröna kullar, låglänta hedar 
och romerska minnesmärken. Tillsammans med vår englandskännare Jöran Nielsen får 
vi uppleva vardagsliv, det lokala köket samt storslagen natur. 



Vår resa tar oss genom grevskapet Oxfordshire till den charmiga universitetsstaden Ox-
ford, ut på den Engelska landsbygden och till storstadslivet i London. Vi kryssar på Them-
sen, ser den berömda teatern ”Shakespeare´s Globe”  och får se hur det går till när det 
bryggs ett typiskt Engelskt öl på Young & Co’s Brewery. Allt detta tillsammans med vår 
Englandsspecialist, Jöran Nielsen. 

England
  - med Oxford, London & kryssning på Themsen

DAG 1: LONDON - OXFORD
I England möts vi av vår reseledare Jöran som 
tar oss västerut mot Oxford. Vi åker ut på den 
Engelska landsbygden till grevskapet, Berk-
shire och Slottet Windsor (Windsor Castle). 
Slottet är det äldsta och största bebodda 
slottet i världen och har använts i stort sett 
oavbrutet i över 900 år. Englands drottning 
kommer fortfarande hit ibland på helgerna 
för att koppla av. Vi ser slottet från utsidan 
och Jöran berättar mer om denna historiska 
plats. Under kvällen når vi vårt hotell i Oxford 
för incheckning och middag. (M)

DAG 2:  OXFORD & LONDON
Vi startar dagen med en rundtur i Oxford där 
Jöran berättar mer om denna charmiga uni-
versitetsstad. Fri tid  under dagen i Oxford. 
Under eftermiddagen fortsätter vi vår resa 
mot Englands huvudstad London. Vid an-
komst checkar vi in på vårt centralt belägna 
hotell  i närheten av Oxford street. Gemen-
sam middag.  (F,M)

DAG 3: LONDON &  ThE GLOBE ThEATRE
Vi börjar dagen med en stadsrundtur där 
vi ser sevärdheter som Buckingham palace 
och The Big Ben från bussen. Turen avslutas 
vid The Globe Theatre. Här uppfördes flera 
av Shakespeares pjäser. Den ursprungliga 
teatern uppfördes 1599 av Cuthbert och 
Richard Burbage men brann ner den 29 juni 
1613. The Globe Theatre rymde omkring 
3000 åskådare, man spelade under bar him-
mel och i dagsljus. Efter att den ursprung-
liga Globe Theatre brunnit ned uppfördes 
en ny teater med samma namn på samma 
plats 1614, men den revs 1644. Teatern är 

återuppbyggd på en ny plats omkring 200 
meter ifrån den ursprungliga platsen. Den 
nya byggnaden invigdes 1997 med namnet 
Shakespeare’s Globe och används idag åter 
till skådespel, och främst till Shakespeare-
pjäser. Entré till teatern och utställningen 
som finns här. Gemensam lunch under da-
gen. Kvällen är fri för egna aktiviteter i sta-
den. De som vill kan följa med Jöran på pub-
afton som betalas på plats.  (F, L)

DAG 4:  KRySSNiNG på ThEMSEN
Vi åker buss till Tower pier där vi kliver om-
bord på båten som ska ta oss på Themsen 
till Westminster pier. Denna majestätiska 
flod som rinner under broarna i centrala 
London. Den är 346 km lång, och därmed 
den näst längsta floden i Storbritannien och 
den längsta i England.  Vattenflödet har va-
rit artären för varutransporter, både inom 
landet och för export, och dessutom har 
floden varit en skyddad bas för den brittiska 
flottan. Det är fortfarande en flod som är 
starkt trafikerad på många ställen. Från käl-
lan i Cotswold Hills tar den sig 346 kilome-
ter på sin väg mot Nordsjön.  Vid ankomst 
till Westminster pier beger vi oss till Young 
& Co’s Brewery. Här får vi en visning där vi får 
se hur det går till när de brygger ett typiskt 
Engelskt öl. Vi får också en provsmakning. 
Under kvällen äter vi  trerätters avslutnings-
middag på restaurang. (F, M)

DAG 5:  LONDON - STOcKhOLM
Fri tid för utcheckning innan vi beger oss till 
flygplatsen där vi tar farväl av Jöran och fly-
ger direkt till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 12 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Transfer Falun - Arlanda t/r
• Svensk reseledare Jöran Nielsen, 5 dgr
• Flyg Arlanda-London t/r
• Bussresor i England enligt program
• Del i dubbelrum m frukost (F) 4 nätter
• 1 lunch (L) och 3 middagar (M)
• Rundtur i Oxford med Jöran
• Rundtur London och entré till The Globe
• Båttur på Themsen
• Entré, visning & provsmak på ölbryggeri 

TILLäGG
Enkelrum fr. 1 950 kr

Jöran Nielsen



Välkommen till kiltarnas, whiskyns, säckpipornas förlovade land. Underskön natur med vilda, öde hedar, majestätiska berg, djupa 
dalar, glittrande sjöar och havsvikar väntar dig. Skottland har en mycket intressant historia med många färgstarka personligheter som 
Maria Stuart, William ”Braveheart” Wallace, Robert the Bruce, Bonnie Prince Charlie, Robert Burns, Walter Scott, R.L. Stevenson m.fl. Du 
får även möjlighet till att handla genuint skotska produkter. Tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen upplever du landet 
och han ger dig på ett entusiastiskt sätt en inblick i landet. På denna resa har vi valt att ligga still flera nätter på samma hotell och plats 

DAG 1: EDiNBuRGh - hiGhLANDS
Flyg från Arlanda till Edinburgh. Vår svens-
ke reseledare möter oss på flygplatsen. Väl 
ombord på vår buss får vi en första smak 
av landet när vi kör norrut och lämnar låg-
landet för att ta oss upp genom det vackra 
landskapet i södra höglandet på väg till 
vårt höglandshotell. Omgivningen är be-
tagande med Grampian bergen och Cairn-
gorms nationalpark, med Skottlands näst 
högsta berg, Ben Macdui 1.309m. Vi stan-
nar för lunch på vägen och äter gemensam 
middag på hotellet. (M)

DAG 2-4: hiGhLANDS
Från vår bas gör vi dagliga utflykter i trakten. 
Under dagarna här kan du ta en promenad i 
byn och känna dig som ”höglandsbo”, gå i de 
lokala butikerna, ta en pint öl på den lokala 
puben och bekanta dig med traktens lokalbe-
folkning.

uTFLyKTER:
FOTVANDRiNG Och ”KARL FöR SiN KiLT”
Idag bekantar vi oss med trakten där vi 
bor. Vår buss kör oss till den närbelägna 
sjön Loch An Eilean, känd från ”Karl för 
sin Kilt”. Här går vi en fotvandring i egen 
takt på ca 1,5-2 km runt sjön och njuter 
av stillheten och att komma nära natu-
ren. Väl åter i bussen åker vi vidare för att 
bekanta oss med trakten där vi bor. Vi be-
söker en fårherde som visar oss hur han 
vallar får med hjälp av sina bordercollies. 
Vi byter färdmedel och åker veterantåg 
genom landskapet till ”GlenBogle”, sta-
tionen känd från Karl för sin Kilt. (F, M)

MyTERNAS LANDSKAp - LOch NESS
Dagens heldagsutflykt tar oss över hedar, 
berg och längs sjöar till den berömda Loch 
Ness. Kanske får vi syn på odjuret? Vi följer 
Caledonian Canal genom The Great Glen. 
Längs vägen tar vi stopp för foto och för 
att njuta av landskapet. Vi ser även monu-
mentet över de Commandosoldater som 
tränades i det karga landskapet. Under da-
gen gör vi en trevlig båttur på Loch Ness. 
För den hugade kan det bli möjlighet till ett 
dopp i den mytomspunna sjön. (F, M)

TILLVAL: SLoTT och WhISky
Vi åker in i Speyside, en av Skottlands mest 
berömda whiskyregioner. Här ska vi besöka 

ett av traktens ståtliga slott, där vi gör en 
rundvandring samt beundrar den vackra 
trädgården. Efter lunch besöks ett av trak-
tens berömda whiskydestillerier, där vi får 
en inblick i konsten att framställa denna 
ädla dryck. Givetvis får vi provsmaka den 
färdiga produkten. Visste du att det var en 
engelsk kung som bidrog till dryckens popu-
laritet och spridning? (F, M)

DAG 5: hiGhLANDS - EDiNBuRGh
Vi lämnar vårt ”hem” i det vackra höglan-
det och färdas söderut genom ett fascine-
rande varierande landskap över berg och 
genom dalar mot Perth till huvudstaden 
Edinburgh. Vi gör flera fotostopp samt 
stannar för möjlighet att äta lunch. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M)

DAG 6: EDiNBuRGh
Vi inleder med en stadsrundtur där vi ser 
den medeltida ”Old Town” med Royal Mile 
och 1800-talets Georgianska ”New Town” 
samt Leith där det blir tillfälle till shopping 
och lunch. Eftermiddagen på egen hand 
för ett besök på Edinburgh Castle, den 
stolta borgen är ett av de mest kända slot-
ten i världen, där du kan beskåda de skot-
ska kronjuvelerna och kröningsstenen. 
Eller besök den Kungliga lustjakten HMS 
Britannia, den fina Botaniska Trädgården 
eller palatset Holyrood. (F)

TILLVAL SkoTSk AfToN
En minnesvärd kväll med fyrarätters middag, 
dryck och medryckande föreställning med 
kända skotska sånger, danser och kiltar. Missa 
inte denna höjdpunkt! Reservera din plats när 
du bokar. Betala till reseledaren under resan.

DAG 7: EGEN DAG ELLER uTFäRD ST ANDREwS

TILLVALSuTfärd ST ANdreWS 
Dagens utflykt går till Skottlands längsta flod 
Tays mynning med berömda St Andrews med 
sin legendariska links golfbana och katedrals-
ruin, med utsikt över havet. Här gör vi uppehåll. 
Härifrån kan de som önskar åka med till Kings-
barns whisky och gin destilleri. Det är ett av de 
nya destillerier som dykt upp under senare år 
i Skottland. En chans att upptäcka något nytt 
för dig som älskar dessa drycker. Sedan kör 
vi till lilla söta byn Falkland där vi ska besöka 
renässans palatset och trädgården Falkland 

Palace. Detta var ett av kungaätten Stewarts 
favoritslott och här har Maria Stuart spelat det 
racketspel som sägs vara upprinnelsen till vår 
tids tennis och vi kan se vad som anses vara 
världens äldsta tennisbana. Trädgården är väl 
värd en promenad och slottet bedårar med 
sina väggmålningar, träpaneler, stuckaturer, 
fina möbler, kammare och salar. På väg till-
baka passerar vi den stora Forth viken norr om 
Edinburgh på den helt nya och imponerande 
bron. Här stannar vi för ett fotostopp och be-
undrar broarna. Det är inte bara en utan tre 
stycken, varav den gamla järnvägsbron Forth 
Railway Bridge från 1890 är ett mästerverk 
och med på UNESCOs världsarvslista.

DAG 8: hEMRESA
På förmiddagen transfer till flygplatsen. 
Efter många minnesvärda dagar längtar 
vi redan tillbaka till Skottland! (F)

Skottlands Högländer
 - med Edinburgh 

FAKTA 
CA GRUPPRIS:  16 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 middagar (M)
• Vallhundsuppvisning
• Båttur Loch Ness
• Ångtåg
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLäGG: 
Enkelrum ca 3 500 kr
Skotsk afton   
Utflykt St Andrews med Falkland Palace & 
trädgård samt destilleri
Utflykt Slott & Whisky

i höglandet. Därifrån upptäcker vi trakten, känd från tv-serien ”Karl för sin Kilt”, genom 
trevliga utflykter. Vi får lära känna Edinburgh och mycket mer med en trevlig avslut-
ning med den fina Skotska kvällen med musik och sång.



FAKTA - 8 dAgAr
CA GRUPPRIS:  18 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Military Tattoo
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLäGG: Enkelrum ca 3 500 kr
Skotsk afton
OBS ! Cirkaprisena ovan är för en resa i 
augusti, under högsäsong. Andra tider 
på året kan denna resa göras till ett 
förmånligare pris.

DAG 1: GLASGOw
Väl framme i Edinburgh möts vi av vår 
reseledare och åker mot Glasgow. Innan 
vi checkar in gör vi en kort stadsrundtur. 
Gemensam middag på hotellet. (M)

DAG 2: LOch LOMOND, GLENcOE 
Färden går från Glasgow till omsjungna 
Loch Lomond, som är den största insjön 
i Storbritannien. Vi gör en båttur på den 
vackra sjön. I lilla byn Inveraray gör vi ett 
längre stopp för lunch och shopping. Vi 
fortsätter längs sjöar, dalar och öde hedar 
till det undersköna bergspasset Glencoe, 
”tårarnas dal” där familjen MacDonald 
blev utsatta för en hemsk massaker 1692. 
Vidare till trakten av Fort William för över-
nattning och middag. (F, M)

DAG 3: SKyE 
Vidare till Skye. Vikingarna kallade denna 
ö Sky-öa på grund av att molnen låg så 
lågt över ön. Öns horisont domineras av 
the Cuillins - tre höga och mystiska bergs-
toppar. Vi gör en rundtur och njuter av 
de underbara vyerna samt den lilla fiske-
staden Portree. Under dagen gör vi foto-
stopp vid Skottlands mest fotograferade 
slott, Eilean Donan Castle. Vi bor på ön 
Skye en natt. Middag på hotellet. (F, M)

DAG 4: LOch NESS, AViEMORE
En dag av myt och spänning. Vår tur går 
längs Caledonska kanalen mot Inverness. 
Vi följer Loch Ness och gör ett uppehåll 
längs stranden för att hälsa på Nessie och 
kanske ta ett dopp. Svindlande att tänka 
sig att här står vi mitt i 500 miljoner års 
historia, mysterier och legenden om sjöo-
djuret Nessie. Övernattning söder om In-
verness i Aviemoreområdet och middag 
på hotellet. (F, M)

DAG 5: SpEySiDE
Vi tillbringar dagen i Speyside området 
där vi besöker ett av traktens slott. Här 
görs rundvandring och man kan se slot-

tets salar, samlingar av målningar, gobe-
länger, porslin och andra föremål som 
släkten samlat på sig genom hundratals 
år. Vi kan också njuta av slottsparken och 
trädgården. Och ta ”a nice cup of tea” i ca-
féet. Naturligtvis blir det också besök på 
ett av de många whiskydestillerier områ-
det är känt för. När vi fått följa processen 
från korn till lagring får vi också smaka på 
den slutliga produkten. Middag på hotel-
let. (F, M)

DAG 6: AViEMORE-EDiNBuRGh
Vi åker vidare söderut till huvudstaden 
Edinburgh. I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska 
bordercollies. Uppehåll för lunch längs 
vägen. Till Edinburgh där vi bor de sista 
två nätterna. Följ med på Skotsk afton* 
eller ha en kväll på egen hand. (F)

TILLVAL: SkoTSk AfToN
Skotsk afton - en minnesvärd kväll med fyra-
rätters middag, dryck och medryckande före-
ställning med kända skotska sånger, danser 
och vackra kiltar. Missa inte denna höjdpunkt! 
Betalas till reseledaren i lokal valuta.

DAG 7: EDiNBuRGh
Vi startar dagen med en stadsrundtur i 
Edinburgh. Vi ser medeltida ”Old Town”, 
1800-talets georgianska ”New Town” 
samt Leith med tillfälle till shopping och 
lunch. I den gamla delen ligger Royal 
Mile och Edinburgh Castle. Den som 
önskar kan på egen hand besöka den 
ointagliga borgen från 1300-talet. Edin-
burgh Castle, som vakar över staden 
från sin kulle, är ett av de mest kända 
slotten i världen. Här förvaras de skotska 
kronjuvelerna och kröningsstenen. Efter 
middag på lokal restaurang tar vi oss dit 
för att se Military Tattoo, Vaktparadernas 
Vaktparad. (F, M)

DAG 8: hEMFäRD
Efter frukost transfer till flygplatsen. (F)

Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser speciella Skye, som Vikingarna kallade Sky-öa, mystiska Loch 
Ness, vackra Loch Lomond samt Inverness och mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning 
blir det ett besök på det världsberömda - Military Tattoo, en av världens mest spektakulära föreställningar. Detta är en rundresa 
med boende i Glasgow, Fort William, höglandet och Edinburgh, en resa där du verkligen får se mycket av Skottland. I Edinburgh 
ser vi den medeltida ”Old Town”, 1800-talets Georgianska ”New Town” samt Leith. 

Skottland med Tattoo
 - med Skye, Loch Ness, höglandet och Edinburgh Tattoo



Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga männis-
kor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva två länder 
på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast. Dublin, republiken Eires 
huvudstad, en livlig och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv. Belfast, en ny upp-
väckt stad med dramatisk historia.  Vi besöker även Derry och Galway och färdas genom 
den vilda trakten kring Connemara. 

DAG 1: STOcKhOLM - BELFAST
Jöran möter oss på flygplatsen för vidare 
färd norrut längs Boyne Valley, utan tvekan 
den mest historiska regionen på hela ön. Vi 
stannar för lunch på vägen. Framme i Belfast 
checkar vi in på vårt hotell och äter en god 
middag på hotellet och besöker den beröm-
da puben the Crown Liquor Saloon. (L, M)

DAG 2: BELFAST
På förmiddagen upplever vi det pånyttfödda 
Belfast under en stadsrundtur och får höra om 
stadens dramatiska historia. Efter lunch besöks 
Titanic Experience som speglar fartyget, varvet 
och den tidens Belfast. Därefter åker vi norrut 
längs kusten till Carnlough där vi checkar in på 
vårt  hotell och äter middag. (F, M)

DAG 3: LONDONDERRy
Vi följer havet längs den vackra Antrim kus-
ten. Naturfenomenet ”Giant’s Causeway” 
är vårt nästa besök, en imponerande ba-
saltklippformation invid havet. Vi fortsätter 
till Londonderry, den sista muromgärdade 
staden att byggas på Irland, för en rundtur. 
Logi och middag. (F, M)

DAG 4: DERRy - wESTpORT 
På förmiddagen beger vi oss ut till de höga, 
vindpinade klipporna Slieve League vid Do-
negal. Vårt lunch stopp blir Killybegs landas 
fisk, bl.a. de krabbor vi får till Sverige. Vi åker 
vidare söderut genom Sligo regionen, med 
besök vid poeten W B Yeats grav i Drumcliff. 
Westport, ett mekka för den traditionella 
folkmusiken, blir vårt nästa stopp för över-
nattning och middag. (F, M)

DAG 5: cONNEMARA - GALwAy
Karga hedar, torvmossar, porlande bäckar, 
stengärdsgårdar, långa sand- & korallsträn-
der och betande ponnys präglar det öde 
landskapet på Connemarahalvön. Det är en 
del av ”Gaeltacht” där många fortfarande ta-
lar gaeliska. Via Killary Harbour, Irlands enda 
fjord, når vi Clifden, känt för sina fisk- och 

skaldjursrestauranger. Vi följer Galway Bay till 
staden Galway. Middag på hotellet. (F,M)

TILLVAL - TrAd oN The ProM
En traditionell föreställning med irländsk folk-
musik och dans, liknande Riverdance. 

DAG 6: GALwAy - DuBLiN
Förmiddagen ledig för egna aktiviteter och 
lunch. Sedan korsar vi denna gröna ö och 
ser de stora torvmossar som ger 25 % av 
landets energi. Vi anländer Dublin på efter-
middagen. 

Kvällen på egen hand eller följ med Jöran 
som ordnar middag för de som önskar. (F)

DAG 7: DuBLiN
Under vår panoramatur ser vi både den nor-
ra och södra sidan av floden Liffey.  På den 
norra sidan finns imponerande monument 
och byggnader samt bl a Phoenix park och 
paradgatan O´Connell street. På den södra 
sidan ser vi platser som Grafton street, Trini-
ty College, parken St Stephens Green och vi 
besöker St Patrick´s katedralen. Resten av 
eftermiddagen är fri för egna upptäckter. 
Till exempel att besöka Trinity College och 
se det äldsta biblioteket på Irland samt Book 
of Kells. Jöran tar gärna med de som önskar 
på en promenad till olika marknader, shop-
pingdistrikt, gamla gallerior samt parken St 
Stephens Green och annat kul. Som en trev-
lig avslutning på resan äter vi en gemensam 

irländsk pubmiddag. (F, M)

TILLVAL - LIBerTIeS dISTeLLery 
Den som är sugen på att veta mer om whiskey 
kan på eftermiddagen följa med till Liberties 
distillery som är det nyaste destilleriet på ön. 
Här får du under en guidad rundtur se pro-
duktionen och därefter smaka på de gyllene 
dropparna. 

DAG 8: DuBLiN - STOcKhOLM
Vårt minnesvärda besök i Irland är över. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR: 
• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
Belfast, Carnlough, Derry, Westport &
Galway 1 natt, Dublin 2 nätter.
• 1 lunch
• 5 trerättersmiddagar & 1 pubmiddag
• Stadsrundturer Dublin, Derry, Belfast
• Entré Battle of the Boyne museum
• Antrimkusten med Giant Causeway
• Svensk reseledare 8 dagar
• Buss enligt program
• Besök & inträden enligt program

TILLäGG: 
Trad on the Prom -irländsk show: fr. 400 kr 
Whiskeydestilleri & provning.
Ovan anmäls vid bokning av resan.

Jöran erbjuder också under resans gång frivil-
liga luncher som bokas på plats.  

Norra Irland
- norra Irland med Belfast, Derry, Connemara & Dublin



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

DAG 1: STOcKhOLM - cLONMEL
Flyg från Arlanda till Dublin där vår reseleda-
re Jöran möter oss. Vi åker inåt landet till Kil-
kenny där vi ska få en rundtur och provsmak-
ning på bryggeriet Smithwicks. Irland är mer 
än Guinness… Efter denna trevliga start på 
resan kommer vi till vårt hotell i närheten av 
staden Clonmel där vi checkar in och sedan 
återsamlas för vår första gemensamma mål-
tid. (M)

DAG 2: cLONMEL & KERRy
Efter en riklig irländsk frukost äntrar vi åter 
vår buss och fortsätter västerut. Vi åker ge-
nom landskapet Tipperary, känt för den 
berömda sången. Vi kommer till Limerick 
och hoppas att någon i bussen skriver ihop 
en passande limerick. Här möter vi Irlands 
längsta flod Shannon som vi delvis följer. Vi 
ska nämligen göra ett trevligt uppehåll för 
att få veta mer om och smaka…Irish Coffee!  
Efter denna stärkande dryck åker vi till vårt 
hotell beläget i landskapet Kerry. Gemensam 
middag. (F, M)

DAG 3: DiNGLE
Idag blir det för de som önskar en heldags-
utflykt till halvön Dingle, som 2006 utnämn-
des till ”världens vackraste plats” av National 
Geographic. Halvöns centrala delar domine-
ras av bergen Slieve Mish med sina runda 
bergsformationer av röd sandsten. Inlan-
det bjuder på frodiga betesmarker och en 
mångfald av vilda blommor. På halvön finns 
mängder av forntida lämningar. Dessa be-

står allt från forntida stenhyddor sk Beehive 
huts, till senare tiders kristna gravstenar 
och keltiska kors. Den vilda och karga kust-
linjen kring halvön med karga klippor och 
vita stränder med Atlantens vågor var till-
håll för smugglare och pirater. Vi kör längs 
med kusten ända ut till Slea Head där nästa 
stopp är Amerika…  Vi gör uppehåll i fiske-
byn Dingle för att kunna äta lunch på någon 
av de många restaurangerna, caféerna eller 
pubarna. Ett måste är att prova Murphy´s Ice 
Cream, den berömda glassen gjord på mjölk 
från Kerry kor. Vi ska även besöka småskaliga 
Dingle distillery, ett av de nyaste på Irland. 
Här produceras whisky, gin och vodka. Vi får 
en guidad rundtur och givetvis provsmaka 
och chans att handla. Stärkta efter besöket 
återvänder vi till vårt hotell för gemensam 
middag. (F, M)

DAG 4: KERRy - GALwAy 
Vi byter nu landskap från Kerry till County 
Clare, kallat ”the singin´county”.  vi korsar 
Irlands längsta flod Shannon med färja och 
sätter kursen mot Irlands Atlantkust.  En bit 
inåt land ligger byn Lisdoonvarna som i över 
150 år varit känd för sin årliga ”Matchmaking 
Festival”. Den uråldriga traditionen lever fort-
farande kvar i Irland och singlar från hela lan-
det kommer i september till Lisdoonvarna 
för att roa sig – och kanske dessutom hitta 
en man eller fru. Här ska vi njuta av en lättare 
lunch hos svenska Birgitta på Burren Smo-
kehouse, där vi bjuds på deras prisbelönta 
rökta lax och därtill makens egenproducera-

Stora Irlandsresan
- Syd och norr, öst och väst - två länder, två huvudstäder på samma vackra ö Ceud Mile Failte gu Eirann!

de öl. Birgitta kan berätta hur det är att som 
svenska komma till och leva i Irland. Detta är 
porten till The Burren, ett märkligt kalkstens-
landskap med unik flora. Subtropiska, alpina 
och arktiska arter växer i bergsskrevorna. 
Här finns forntida begravningsplatser med 
sk ”Dolmen”. Längs omsjungna Galway Bay 
når vi Galway, denna livliga och ungdomliga 
stad med universitet, trevliga musikställen, 
pubar och ett myllrande folkliv. Galway har 
en lång handelstradition med kontakter över 
haven vilket präglar staden. (F)

Ikväll har du möjlighet att följa med på en 
Medeltida Bankett på en gammal borg, 
dunguaire castle. en upplevelse. här får du 
njuta av en god middag inkl dryck, poetiska 
berättelser, musik och sång. 

DAG 5: GALwAy - cAVAN
Färden går norrut genom det vackra irländ-
ska landskapet. Vi besöker herrgården Stro-
kestown med sin park och trädgård samt 
muséet över den hemska svälten som drab-
bade Irland 1845-49 och som krävde över en 
miljon döda och en stor utvandring. Befolk-
ningen var beroende av potatis som basföda 
eftersom det mesta av jordbruksproduk-
terna exporterades till England. När skörden 
slog fel på grund av pesten som drabbade 
potatisen och sedan utsädet blev resultatet 
svält. Vi får veta mer om detta på muséet. Vi-
dare till Cavan invid Killykeen Forest Park där 
vi ska äta middag och övernatta. (F, M)



DAG 6: cAVAN - BELFAST
Vi inleder dagen med att åka till Armagh 
för att besöka St Patricks Catholic Cathedral 
som är den viktigaste platsen för den irländ-
ska katolska kyrkan och där det sägs att Ir-
lands skyddshelgon St Patrick verkade. När 
vi kommer till Belfast finns det möjlighet att 
äta lunch på stadens äldsta pub och därefter 
upplever vi det pånyttfödda Belfast under en 
stadsrundtur och får höra om stadens dra-
matiska historia. Vi ser de berömda väggmål-
ningarna, fredsmuren och stadens centrum. 
Sedan checkar vi in på vårt hotell. (F)

DAG 7: BELFAST - DuBLiN
Förmiddagen kan du ägna åt Belfast på egen 
hand eller följa med och besöka det intres-
santa Titanic Experience som speglar farty-
get, varvet och den tidens Belfast.  Därefter 
går färden söderut längs Boyne dalen och 
vi passerar omärkligt gränsen till Republi-
ken Eire och kommer till Dublin Väl i Dublin 
erbjuder vi lunch på en känd pub. Dublin, 
grundad av vikingarna, är en intressant stad 
med sjudande kulturliv och en imponerande 
litterär tradition. Härifrån kommer stora för-
fattare som Shaw, Wilde och Joyce.  Under 
eftermiddagens panoramatur ser vi både 
den norra och södra sidan av floden Lif-
fey.  På den norra sidan finns imponerande 
monument och byggnader och paradgatan 
O´Connell street med postkontoret känt från 
påskupproret 1916 och Europas största park 
Phoenix park med presidentpalatset. På den 

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET InGÅR: 
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
Clonmel (1 n), Waterford (2 n), Galway (1 n), 
Cavan (1 n), Belfast (1 n), Dublin (1 n)
• 4 middagar
• Stadsrundtur I Belfast & Dublin 
• Entré Titanic Experience i Belfast
• Utflykt till Dingle
• Irish Coffee där den skapades
• 1 Laxlunch med ölprovning
• Bryggeribesök med provning
• Destilleribesök med provning
• Besök på herrgård, trädgård & famine museum
• Färja över floden Shannon
• Besök i St Patricks Catholic Church, Armagh*
• Besök i St Patricks Katedralen i Dublin*
• Buss enligt program
• Besök & inträden enligt program

*Under förutsättning att det inte pågår 
Gudstjänst

TILLäGG: 
Enkelrum ca 2 300 kr
Medeltida bankett:  pris ej fastställt
Whiskeydestilleri & provning: ca 200 kr

ovan anmäls vid bokning av resan.
Jöran erbjuder under resans gång frivilliga 
luncher som bokas på plats.  

södra sidan besöker vi St Patrick´s katedralen 
och vi ser platser som Grafton street, Trinity 
College, parken St Stephens Green och par-
lamentet och några av stadens fina museer.  
Som en trevlig avslutning erbjuder vi en Ir-
ländsk Afton denna kväll. (F)
Tillval irländsk afTon 
En kväll med middag, traditionell Irländsk 
sång, musik & dans i stil med ”Riverdance”. 

DAG 8: DuBLiN Och hEMRESA
Sovmorgon och tid för egna upptäckter, 
kanske lite shopping innan bussen tar oss till 
flygplatsen för hemresa. (F)
det finns möjlighet till ett besök på Pearse 
distillery, dublins nyaste. intresseanmälan 
görs i samband med bokningen av resan.



En upplevelserik kulturresa till ”dejliga” Köpenhamn med god mat, konst och kultur. Vår 
reseledare är väl bekant med Köpenhamn och beledsagar oss genom stadens kulturliv 
och in i Louisianas värld av konst samt Karen Blixens hem i Rungstedlund. 

Konstresa till Köpenhamn

DAG 1: KöpENhAMN
Under morgonen kliver vi på tåget i Stock-
holm som tar oss till Köpenhamn. Väl framme 
gör vi en stadsrundtur med buss varefter vi 
tar oss till vårt hotell som är centralt beläget 
med gångavstånd till Rådhusplatsen och Ti-
voli. Efter incheckning blir det tid för egna 
strövtåg.  Vi äter en gemensam middag. För 
den som orkar väntar Köpenhamns rikhal-
tiga och spännande nattliv runt hörnet, med 
många frestelser. (M)

DAG 2: LOuiSiANA & KAREN BLiXENS hEM
Efter en god frukost gör vi en utflykt  tillLoui-
siana Museum of Modern Art. Väl framme 
får vi en intressant visning och sedan ro att 
flanera runt och se all sköns fantastisk konst.  
Vi beger oss vidare till Gamle Humlebæk 
Kro, där vi äter Danmarks nationalrätt, Smør-
rebrød.  Mätta och belåtna tar bussen oss till 

Karen Blixenmuseet. Här skall vi fördjupa oss 
mer om Karen som var dansk författarinna 
och som flera gånger var nominerad till No-
belpriset, men aldrig fick det. Efter mycket 
intressant information och tid att ströva runt 
i både hennes trädgård och hem återvänder 
vi till Köpenhamn och vårt hotell. Kvällen fri 
för egna strövtåg och fri tid i Köpenhamn. 
Efter denna upplevelserika dag sover nog 
de flesta av oss gott i våra bekväma hotell-
sängar. (F, L)

DAG 3:  hEMRESA
Frukost och utcheckning. Vi har fri tid i sta-
den innan det är dags att promenera till 
tågstationen och ta tåget tillbaka till Stock-
holm. De som vill kan besöka konstmuseet 
Ny Carlsberg Glyptotek, grundat av bryg-
garen Carl Jacobsen, tillsammans med vår 
reseledare. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS:  5 450 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR

I PRISET InGÅR
•  Svensk reseledare
•  Tåg Stockholm-Köpenhamn t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  1 lunch
•  1 middag
•  Entré & visning av Louisiana
•  Entré till Karen Blixens hem
•  Stadsrundtur i Köpenhamn
•  Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum fr. 1 400 kr

På denna resa får ni uppleva Irlands två huvudstäder, irländsk musik, mat och dryck samt 
irländsk historia. Dublin, republiken Eires huvudstad, är en livlig och ungdomlig stad med 
rikt musik- och kulturliv. I det nyuppväckta Belfast, NordIrlands huvudstad, ser vi det nya 
utställningscentrat som visar historien om Titanic samt får en inblick i stadens drama-
tiska historia. 

Dublin & Belfast
 En ö - två huvudstäder

DAG 1: DuBLiN
Ankomst till Dublin Airport. Det bär av norr-
ut mot Belfast. På vägen besöker vi den his-
toriska Boynedalen med minnen från det för 
Irland så viktiga slaget 1690. Här kan man 
även äta lunch i deras café. Omärkligt passe-
rar vi den en gång så bevakade gränsen. Väl 
framme i Belfast checkar in på vårt hotell. 
Gemensam middag och därefter kanske ett 
pubbesök på berömda Crown Liquor Salon 
för de som vill. (M)

DAG 2: BELFAST
Vi gör en stadsrundtur i denna fascinerande 
och pånyttfödda stad och får se sevärdhe-
ter som Queens University, Belfasts lutande 
torn Albert Clock, City Hall, väggmålning-
arna mm. Vi ges möjlighet att äta lunch och 

får tid på egen hand att utforska Belfast. (F)

DAG 3: BELFAST-DuBLiN
På förmiddagen besöker vi Titanic Expe-
rience, där varvets, fartygets och dess byg-
gares historia berättas. Detta är världens 
största utställning om Titanic, varvet och 
1900-talets Belfast. Här finns även café där 
man kan äta lunch. Under eftermiddagen 
lämnar vi Belfast och åker mot Dublin. (F)

TILLVAL - IrLäNdSk AfToN
Denna kväll erbjuder vi Irländsk afton, för de 
som önskar, med middag, sång, musik och 
dans i stil med ”Riverdance”. En trevlig och 
minnesvärd föreställning.

DAG 4: DuBLiN
Under vår panoramatur besöker vi både 
den norra och södra sidan av floden Lif-
fey som delar Dublin. På den norra sidan 
finns imponerande monument och bygg-
nader samt Phoenix park och paradgatan 
O´Connell street. På den södra sidan ser vi 
platser som Grafton street, regeringsbygg-
naderna, parken St Stephens Green och vi 
besöker St Patrick´s katedralen. Efter lunch 
besöker vi ett av Dublins destillerier för att 
få provsmaka. Vi har resten av eftermidda-
gen på egen hand att upptäcka Dublin. T.ex. 
besöka Trinity College med The Book of 
Kells, en av världens äldsta skrifter, och The 
Long Room, det gamla biblioteket. Vi äter 
avslutningsmiddag på en trevlig pub inne i 
stan. (F, M) 

DAG 5: hEMRESA 
Tidig frukost och därefter transfer till flyg-
platsen för hemresa.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 9 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Belfast 2 nätter,  Dublin 2 nätter
• 2 middagar
• Stadsrundturer i Dublin & Belfast
• Entré på Titanic Belfast
• Entré Battle of the Boyne museum
• Besök Whiskeydestilleri
• Svensk reseledare
• Buss enligt program
• Besök & entréer enligt program

TILLVAL
Irländsk afton



DAG 1: STOcKhOLM - LANDSKRONA
Resan går genom ett vackert svenskt land-
skap till det gemytliga Skåne. Vi stannar för 
frivilligt kaffestopp och sedan för lunch i trak-
terna kring Norrköping och Braehus. Vår rese-
ledare möter oss vid ankomst till Landskrona 
och visar oss sin stad med slott och vackra 
trädgårdar, Sveriges äldsta koloniträdgårdar, 
som under denna tid prunkar av blommor. 
Jöran berättar om ”landets krone” en gång 
tänkt som Kalmarunionens huvudstad och 
senare som vårt försvarsfäste mot Danmark. 
Vi ser även det idylliska fiskeläget Borstahu-
sen. Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: VEN/hVEN
Idag ska vi upptäcka Hven. Jöran Nielsen
visar oss runt på denna före detta danska ö 
i Öresund. Till lunch serveras en lokalt pro-
ducerad måltid. Vi får veta mer 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, kommer vi 
närmare astronomen, astrologen och mul-
tivetenskapsmannen som levde på Hven på 
1500-talet. Vi lämnar Ven under eftermidda-
gen med färjan till Landskrona och äter ge-
mensam middag.Kanske tar vi en stärkande 
kvällspromenad längs ”linjen”, precis som 
Selma Lagerlöf brukade göra, som bodde i 
Landskrona under 13 år.  (F, L, M)

DAG 3: SOFiERO & LOuiSiANA
Sofieros historia börjar 1864 när prins Oscar 
och hans hustru Sophia av Nassau besöker 
sundets pärla – Helsingborg. Det unga paret 
förälskar sig i den vackra utsikten, de skogs-
klädda ravinerna och närheten till Danmark 
och köper hemmanet Skabelycke, ett stycke 
norr om Helsingborg, för att där bygga sitt 

Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och konstmuséet Louisiana.  Vår rese-
ledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmedlar regionens intres-
santa historia och betydelse.

sommarslott Sophie-Ro. Här får vi en guidad 
rundtur i parken och har lite fri tid innan det 
är dags att resa vidare till Helsingborg för 
att ta färjan över till Helsingör. I Humlebæk 
finner vi Louisiana Museum of Modern Art. 
Fri tid för lunch, därefter tid för visning och 
sedan ro att flanera runt och se allsköns fan-
tastisk konst på Louisiana. Vi tar färjan tillba-
ka till Helsingborg och fortsätter tillbaka till 
Landskrona där vi äter middag. (F, M)

DAG 4: BiRGiT NiLSSON, MäRTA  
MååS- FJETTERSTRöM & hEMRESA
Vi tar farväl av Jöran och reser vidare mot 
Båstad där vi finner Birgit Nilssons museum. 
Här tar vi del av utställningen - ”Ögonblick 
och toner” med en ljudguide som ger dig en 
fördjupad upplevelse av utställningen med 
berättelser om vad som visas i tittskåpen 
och anekdoter om Birgit; uppväxten, opera-
världen och kärleken till maken Bertil samt 
musik och arior från några av de mest väl-
kända operorna. Efter besöket som ger oss 
nya insikter om Birgit Nilssons spännande 
liv stannar vi till vid Märta Måås-Fjetterström 
innan vi fortsätter vår resa hem igen. Märta 
var en känd textilkonstnär. Under hela sin 
levnadstid fick Måås-Fjetterström och hen-
nes vävverkstad ta emot flera prestigefyllda 
uppdrag, men det definitiva kritikergenom-
brottet kom 1934 med en utställning på Lil-
jevalchs konsthall tillsammans med bland 
andra Elsa Gullberg, Carl Malmsten och 
Svenskt Tenn. Vi stannar för frivillig lunch, 
fika och bensträck innan vi når hemorten 
under kvällen. (F)

Landskrona, Hven & Louisiana
- med besök på Birgit Nilsson museum och Märta Måås-Fjetterström i Båstad

FAKTA
CA GRUPPRIS:   7 550 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter 
•  1 lunch 
•  3 middagar 
•  Entréer till Louisiana, Sofiero & Birgit  
   Nilssons museum
•  Visningar på Louisiana, Sofiero, Birgit 
Nilssons museum & Måås-Fjetterström

TILLäGG
Enkelrum fr. 550 kr

Jöran Nielsen



Följ med på en resa i vinets, flodernas och borgarnas tecken. Upplev hösten i Mosel- och 
Rhendalarna. Imponeras av de branta vinsluttningarna och njut av ett gott och guld-
skimrande Moselvin. Vår vinkunnige reseledare Jöran Nielsen har lång erfarenhet av resor 
i dessa trakter och bibringar er sina kunskaper med stor entusiasm.

Rhen och Mosel 
 - under vinskörd

DAG 1: ARLAnDA - BERnKASTEL KUES
Vår reseledare, Jöran, möter er på flygplat-
sen i Frankfurt. Vi passerar floden Main och 
åker till Sankt Goar för att ta färjan över Rhen 
till Sankt Goarshausen där vi äter lunch. I 
mån av tid åker vi upp till Loreley klippan där 
det är en magnifik utsikt över Rhen. Vi korsar 
Rhen och kör över höjddraget Huhnsrück. 
Framåt kvällen når vi den lilla byn Bernkas-
tel-Kues vackert belägen vid Mosels strand. 
Vi checkar in på vårt hotell och äter gemen-
sam middag på vårt hotell. Här passar det så 
klart fint med ett gott Moselvin till maten. Er 
reseledare ger gärna tips. (L, M)

DAG 2: MOSEL Och DESS ViNER
Dagen börjar med en promenad i byn innan 
vi stiger ombord i flodbåten för en färd på 
Mosel. Det blir en stillsam tur, floden slingrar 
sig genom det vackra landskapet i Moselda-
len, fylld av små romantiska byar och vinod-
lingar på de branta sluttningarna. På båten 
kan man inta något att äta och dricka med-
an man njuter av turen. Vi stiger av i tvilling-
staden Traben-Trarbach där vår buss möter 
upp för vidare färd till Zell med sitt kända vin 
”Zeller Schwarze Katz och här får vi prova 
traktens vin och äta en lättare lunch. Vi åker 
vidare längs Mosel och vinbergen och kom-
mer till Kröv, känt för sitt speciella vin med 
det ytterst speciella namnet ”Nacktarsch” 
som du kan prova här. (F, L, M)

DAG 3: SAGOBORGEN
Den medeltida borgen Burg Eltz, sägs ha 
varit förebilden för Disneys sagoslott. Vi be-
söker borgen och får en guidad rundtur där 
vi invigs i den tidens liv och mysterier. Här 
finns det även tid att inta lunch. Vi åker tillba-
ka till Bernkastel-Kues där den som önskar 
sedan kan deltaga i en vinprovning i Bern-

kastel där vinodlaren berättar om vedermö-
dorna med att producera denna ädla dryck. 
Möjlighet att handla med sig hem finns på 
samtliga vinprovningar.  (F, M)

DAG 4: TRiER 
Vi ger oss av söderut längs Mosel till Tysk-
lands äldsta stad Trier, grundad av den ro-
merske kejsaren Augustus år 16 f.Kr. 
I denna trevliga stad med många sevärd-
heter gör vi en liten rundtur med vår buss 
och ser bland annat en del av kvarlämning-
arna efter romarna som den romerska am-
fiteatern och den gamla stadsporten Porta 
Nigra. Efter en kort orienterande stadspro-
menad, blir det tid för lunch på egen hand 
och tillfälle till besök i den stora Domkyrkan 
samt shopping. Kanske lockar även en god 
bakelse på något av stans många kaféer? På 
eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell 
för middag. (F, M)

DAG 5: KOBLENZ, LORELEy
Vi lämnar vårt hotell på morgonen och föl-
jer delvis Moselweinstrasse till Koblenz där 
vi gör fotostopp vid Deutsches Eck där Mo-
sel möter Rhen. Koblenz är en av de mest 
betydelsefulla orterna för vinhandeln. Vår 
färd fortsätter längs ”Vater Rhein” till Rüdes-
heim i vinområdet Rheingau. Här besöks en 
vingård för provning av gårdens Rhenviner.  
Vi erbjuder att boka lunch hos reseledaren 
som intas i samband med vinprovningen. 
I mån av tid åker vi upp till monumentet 
Niederwalddenkmal där vi kan njuta av 
den magnifika utsikten över Rhen. Sedan 
fortsätter vi till flygplatsen för vidare färd 
hemåt efter en resa med många trevliga 
upplevelser (F).

FAKTA
CA GRUPPRIS:  10 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Frankfurt t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 4 middagar (M)
• 3 vinprovningar
• Besök på sagoborgen Burg Eltz
• Båttur Mosel
• Utfärd Trier
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum fr. 450 kr (MAX 5 ST)

Jöran Nielsen

Övrig info: 
Denna resa går att kombinera med Alsace 
och blir då en 7-dagarsresa.



DAG 1: FRANKFuRT, TuRcKhEiM
Vi korsar Rhen och via Mainz färdas vi söderut 
längs den tyska vinvägen. Vårt första stopp 
blir i Worms för att se en så kallad Kaiserdom. 
Worms är även känt för Wagner och sagan 
om Niebelungens ring. Nära Landau passeras 
gränsen vi fortsätter mot Colmar och lilla byn 
Turckheim, beläget vid foten av de berömda 
Brand vinbergen. Vi bor ett mysigt familjeägt 
hotell. Gemensam middag på hotellet. (M)

DAG 2: cOLMAR 
På förmiddagen upptäcker vi byn Turck-
heim/Kaysersberg. Idag skall vi besöka Col-
mar, under enstadspromenad lär vi känna 
staden.Colmar är kvällstid vackert upplyst 
och därför stannar vi för middag på en trev-
lig restaurang i området ”Petite Venice” dvs 
pittoreska Lilla Venedig. Mätta och nöjda 
återvänder vi till Turckheim. (F, M)

TILLVAL- VINProduceNT
För de som önskar kan Jöran anordna ett 
besök hos en vinproducent med vinprovning i 
en angränsande by på förmiddagen.  I Colmar  
kan du boka lunch som Jöran arrangerar. 

DAG 3: ROuTE Du ViN
Alsace är i allra högsta grad ett distrikt för vita 
viner, från den torraste riesling till den sötaste 
gewurztraminer. Alsace kan vid första anblick 
framstå som ett traditionstyngt område, men 
här har alltid blåst förändringens vindar. Vi åker 
vinrutten och börjar med att besöka Eguis-
heim, vinodlingens födelseort, där vi gör en 
rundvandring i den söta lilla byn. Vi fortsätter 
upp till byn Huesseren-Le-Chateau där vinprov-
ning hos Vins Kuentz-Bas väntar. Färden går till 
Sigolsheim med fin utsikt över området. Här 
gör vi ett besök vid den allierade krigskyrko-
gården. I pittoreska Riquewihr äter vi en riktig  
Alsace-lunch. Middag på egen hand. ( F, L)

TILLVAL- VINProVNING 
På hemvägen frivilligt besök hos Blanck för 
vinprovning ledd av en av bröderna Blanck.

Välkomna på denna resa för livsnjutare till det härliga området Alsace i nordöstra Frank-
rike som bjuder på historia och kultur, vacker natur, god mat, gott vin och många upple-
velser. Vi kommer att bo på samma plats hela tiden, i en av de små, söta byarna med sina 
typiska korsvirkeshus. Dagarna fylls av innehållsrika utflykter där vi får flera aspekter på 
livet i Alsace. Med på resan finns vår populäre reseledare Jöran Nielsen som själv är för-
tjust i området och som kan delge oss sin kunskap och erfarenhet därifrån.

DAG 4: VOGESERNA
Vi åker “Routes des Crêtes” genom dalgång-
arna och upp i bergen med vacker utsikt över 
Vogeserna. Området är både vackert och rym-
mer mycket historia. Vi besöker Le Linge, en av 
försvarslinjerna från första världskriget och kör 
genom Munster där en av Alsaces goda ostar 
görs. Vi kommer allt högre, vid krönet av Grand 
Ballon, 1424 meter över havet har vi en fantas-
tisk utsikt över landskapet.  Väl tillbaka i Turck-
heim väntar vår middag. I kväll kan vi följa med 
den berömda Nattvakten i Turckheim runt byn. 
Denna tradition sedan medeltiden hålls fortfa-
rande vid liv varje kväll klockan 22.00. (F, M)

TILLVAL - PIckNIck:
Idag kan vår lunch bli en picknick om intresse 
finns och vädret tillåter.

DAG 5: STRASBOuRG
Vi ska idag besöka huvudstaden i Alsace som 
ibland omnämns som Europas huvudstad 
eftersom den är det officiella sätet för viktiga 
institutioner som Europaparlamentet, Euro-
parådet och Europadomstolen. Vi inleder vårt 
besök med en stadsrundtur med bussen och 
gör fotostopp vid EU parlamentet. Grundad 
av romarna år 12 är  Strasbourg en av Europas 
äldsta städer och en viktig handelsstad be-
lägen nära Rhen. Gamla stan i Strasbourg är 
med på UNESCOs världsarvslista. Vi beundrar 
Notre Dame katedralen med sitt 142 meter 
höga torn. Vid sidan av katedralen finner man 
Maison Kammerzell,  en enastående medel-
tida korsvirkesbyggnad från 1427. Strasbourgs 
universitet är Frankrikes största och känne-
tecknas av samexistens av katolsk och protes-
tantisk kultur. Allt detta har bidragit till stadens 
symbolvärde inte bara för den fransk-tyska 
vänskapen utan för hela den europeiska sa-
ken. Det var i Strasbourg den franska national-
sången skrevs. Vi gör en båttur genom staden 
längs floden och kanalerna. På kvällen serve-
ras det middag på vårt hotell i Turckheim. (F M)

Alsace 
- Vin, Mat & Kultur

FAKTA
CA GRUPPRIS: 12 950 KR  
RESLÄNGD: 6 DAGAR

I PRISET InGÅR: 
•  Flyg Arlanda-Frankfurt t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  5 måltider varav 1 lunch(alla 3-rät-
ters)
•  Två vinprovningar
•  Besök på Le Linge
•  Kanalbåttur i Strasbourg
•  Svensk vinkunnig reseledare
•  Besök & inträden enligt program

Jöran Nielsen

TILLVAL - LuNch 
Lunch i ”Petite France” specialiteten ”Baecke-
offe” en kött- och grönsaksgryta tillagad i de 
speciella kärlen.  

DAG 6: ALSAcE - FRANKFuRT
Efter sista frukosten på vårt hotell ger vi oss 
av från Turckheim till Markolsheim där vi gör 
ett stopp för att se en del av Maginot-linjen. 
Därefter korsar vi Rhen till Tyskland och vid 
Neckardalen stannar vi i Drottning Silvias Hei-
delberg. Här får vi lite tid på egen hand i gamla 
stan för att titta på denna välbevarade univer-
sitetsstad och kanske shoppa innan vi fortsät-
ter till Frankfurts flygplats för hemresan. (F)

TILLVAL - LuNch 
I Heidelberg anordnar Jöran en lunch.

Övrig info: 
Denna resa går att kombinera med Rhen & 
Mosel  och blir då en 7-dagarsresa.



Välkomna på denna resa för livsnjutare till Mosel, Alsace och Rhen. Lär känna områdenas historia och kultur, se vacker 
natur, njuta av god mat, gott vin och många upplevelser. Vi kommer att bo i små, söta byar med sina typiska korsvirkes-
hus. Dagarna är innehållsrika och vi får flera aspekter på livet i vid Mosel, Rhen, Lorraine och Alsace. Med på resan finns 
vår vinkunnige reseledare Jöran Nielsen som själv är förtjust i dessa områden och som delger oss sin kunskap och erfaren-
het med stor entusiasm. OH GUD, GE MIG ETT LÅNGT LIV, KÄRLEK DÅ OCH DÅ, JOBB INTE ALLTFÖR OFTA, MEN ALLTID VIN FRÅN 
RHEN, MOSEL OCH ALSACE.

Mosel, Rhen & Alsace 
 - en härlig resa med vin, mat och kultur

DAG 1: ARLAnDA - BERnKASTEL KUES
Vår reseledare, Jöran, möter oss på flyg-
platsen i Frankfurt. Vi korsar Rhen med 
färja och färden fortsätter längs ”Vater 
Rhein” till Sankt Goarshausen där vi pas-
sar på att äta lunch. Därefter åker vi upp 
till Loreley klippan. Uppifrån klippan får vi 
en magnifik utsikt över Rhen.  Vi kör pa-
rallellt med Rhen till Koblenz, där vi gör 
fotostopp vid Deutsches Eck där Mosel 
möter Rhen. Koblenz är en av de mest 
betydelsefulla orterna för vinhandeln.  
Därefter följer vi delvis Moselweinstrasse 
och framåt kvällen når vi den lilla byn 
Bernkastel-Kues vackert belägen vid Mo-
sels strand. Vi checkar in på vårt hotell 
och äter gemensam middag. Här passar 
det såklart fint med ett gott Moselvin till 
maten. Er reseledare ger gärna tips. (L, M)

DAG 2: MOSEL OCH DESS VInER
Dagen börjar med en liten promenad i 
Bernkastel som är en idyll med sina kors-
virkesbyggnader. Renässansrådhuset 
byggt 1608 är en praktfull byggnad. 
Du kan se det lutande huset invid, den 
vackra kyrkan Sankt Michel och magiska 
Michaels brunnen. Här finns det små bu-
tiker, kaféer och vinstugor. Förmiddagen 
fortsätter med en stillsam båttur på den 
slingrande Mosel med sina branta vin-
berg och vi får uppleva en slussning. Vi 
stiger av i tvillingstäderna Traben-Trar-
bach där vi äntrar vår buss och kör till 
Zell med sitt kända vin ”Zeller Schwarze 
Katz. Hos en ung och entusiastisk vin-
odlare får vi prova goda viner och äta 
en lätt lunch. På återfärden kan de som 
vill under vårt stopp i Kröv prova vinet 
med det ytterst speciella namnet ”Nack-

tarsch”. Väl åter i Bernkastel har vi tid att 
strosa runt i byn. De som önskar har möj-
lighet att delta i en extra vinprovning i där 
vinodlaren berättar om sina vedermödor 
att producera denna ädla dryck. Nu inne-
har vi god kunskap om Mosels fina viner. 
Kvällen är på fri fot att äta middag på nå-
gon av byns trevliga restauranger. (F, L).

DAG 3: BERnKASTEL KUES - ALSACE
Nu ger vi oss av söderut längs Mosel till 
Tysklands äldsta stad Trier. Här görs en 
bussrundtur där vi ser de romerska baden 
och den romerska amfiteatern.  Givetvis 
ska vi se den romerska stadsporten Porta 
Nigra och göra ett besök i den stora Dom-
kyrkan men du kanske hellre vill njuta av 
en god bakelse med vispgrädde på något 
av stans många caféer? Så ger vi oss iväg 
genom det böljande tyska landskapet in i 
Frankrike och genom Lorraine där vi pas-
serar Maginotlinjen i närheten av Thionvil-
lee. I pärlan Nancy görs lunchstopp. I det 
medeltida centrumet vid floden Meurthe 
kan du ta en titt på den fina katedralen och 
Hertigpalatset som är med på UNESCOS 
världsarvslista. Så går färden vidare över 
och genom de skogsklädda och vackra Vo-
geserna till vårt Alsace hotell där vi äter vår 
första Alsacemiddag. (F, M)

DAG 4: COLMAR
Efter vår franska frukost kan du på förmid-
dagen ta sovmorgon, upptäcka ”vår” by, 
åka på vinprovning, eller bara vila ut efter 
resan. Vid lunchtid sätter vi oss i bussen 
och åker till Colmar. Vi börjar med en lätt 
lunch där du kan njuta av en Tarte Flam-
bée eller Tarte L´Oignon och ett gott Al-
sace vin. Sedan går de som vill en lättsam 

stadspromenad med Jöran och får lite 
kännedom om staden. Tycker du det låter 
jobbigt kan du åka med rundturståget. Ef-
ter det blir det tid på egen hand att till ex-
empel besöka saluhallen, katedralen eller 
något museum t.ex.Unterlinden, Musée 
Bartholdi (frihetsgudinnan) och leksaks-
muséet. Kanske lockar en ”promenad på 
vattnet” som fransmännen kallar en båt-
tur med de små flatbottnade båtarna, så 
kallade ”punts” på kanalerna? Eller koppla 
av med ett cafébesök eller shoppa. Col-
mar är kvällstid vackert upplyst och där-
för stannar vi för att uppleva staden. Vi 
äter middag på en trevlig restaurang i 
området ”Petite Venice” dvs pittoreska 
Lilla Venedig. Mätta och nöjda återvänder 
vi till vårt hotell. (F, M)

dagens möjliga tillägg: för de som önskar 
ordnar Jöran på förmiddagen ett besök 
hos en vinproducent i en angränsande 
by. Mer info och pris kommer med avre-
semeddelandet ca 3 veckor innan avresa.  

DAG 5: ROUTE DES VInS
Alsace är i allra högsta grad ett distrikt för 
vita viner, från den torraste Riesling till den 
sötaste Gewurztraminer. Runt 7 procent av 
vingårdsarealen är planterad med pinot 
noir. Dessa viner blir riktigt bra om de får 
en lång torr sommar och det  är just  
klimatet som gör Alsace så framgångsrikt. 
Crémant d’Alsace är ett mousserande vin 
som görs enligt traditionella metoder. Al-
sace kan vid första anblick framstå som ett 
traditionstyngt område, men här har alltid 
blåst förändringens vindar. Man har bytt 
överhöghet gång på gång; kelter, romare, 
allemaner och fransmän har styrt. 



Bernkastel Colmar

FAKTA
CA GRUPP PRIS 14 450 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Frankfurt t&r
• Del i dubbelrum m. frukost (F)
• Bussresa enligt program
• 4 luncher (L) • 4 middagar (M)
• Minst 5 vingårdsbesök m. provningar 
• Besök i Koblenz, Trier, Heidelberg,  
   Nancy, Mainz, Colmar, Maginotlinjen
• Båttur på Mosel
• Linbana i Rüdesheim
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum:                    ca 2 550 kr
Information och priser för frivilliga 
tillägg kommer med avresemed-
delandet ca 3 veckor innan avresa.

Alsace, som vindistrikt, har också varit 
föregångare i förändringen att skriva ut 
druvnamnet på etiketten. Ett ”marknads-
föringstrick” som varit framgångsrikt. Vi 
åker vinrutten och börjar med att besöka 
Eguisheim, vinodlingens födelseort, där 
vi gör en rundvandring i den söta lilla byn 
byggd som en cirkel där husen skyddar 
varandra mot inkräktare. Vi fortsätter upp 
till byn Huesseren-Le-Chateau där vi gör 
vinprovning hos en kvalitetsproducent.  
Färden går vidare till Sigolsheim med fin 
utsikt över området. Här gör vi ett besök 
vid den allierade krigskyrkogården.  I bör-
jan av 1945 gick frontlinjen runt Colmar. I 
pittoreska Riquewihr äter vi en riktig ”lång-
sam” Alsace-lunch. Därefter får vi tid att på 
egen hand se oss om i byn, beundra korsvir-
keshusen, blomsterprakten, kanske besöka 
någon vinbutik, köpa gåslever eller ta en ef-
termiddagsfika. På hemvägen gör vi ett be-
sök hos välrenommérade Domaine Blanck 
för vinprovning ledd av en av de humoris-
tiska bröderna Blanck som presenterar sina 
goda viner på ett underhållande sätt. Mid-
dag på egen hand på kvällen. (F, L)

DAG 6: ALSACE – RÜDESHEIM
Efter sista frukosten på vårt Alsacehotell 
ger vi oss av till Markolsheim där vi gör ett 
stopp för att se en del av Maginot-linjen. 
Därefter korsar vi Rhen till Tyskland och vid 
Neckardalen stannar vi i Drottning Silvias 
Heidelberg. Här blir det tillfälle till lunch och 
lite tid på egen hand i gamla stan för att titta 
på denna välbevarade universitetsstad och 
kanske shoppa.  Färden går vidare längs 
tyska vinvägen från Pfalz via orter som Bad 

Dürkheim med sina goda rödviner och Nier-
stein med sina vita viner innan vi kommer 
till ”franska” Mainz där vi om tiden medger 
gör ett stopp för att se Gutenbergmuséet 
och den romanska Domkyrkan. Invid ligger 
Jörans smultronställe Domcafé med goa 
bakverk med ”viel Sahne”… Och här finns 
goda shoppingmöjligheter. Efter ankomst 
till Rüdesheim blir det avslutningsmiddag. 
(F, M)

dagens möjliga tillägg:  I heidelberg an-
ordnar Jöran en lunch. 

DAG 7: RÜDESHEIM - FRAnKFURT–
STOCKHOLM
Efter gårdagens firande har vi sovmorgon 
och tid att ta en titt på Rüdesheim. Sedan 
samlas vi för att åka linbanan ”über die 
Reben schweben” till Niederwalddenk-
mal och häpna över den vidunderliga 
utsikten över Rhen vid detta stortyska 
monument från slutet av artonhundra-
talet. En syn vi kommer att ha som ett av 
många goda minnen från vår händelse-
rika resa. Vi kan inte lämna Rheingau utan 
att prova dess Rieslingviner och Jöran har 
här en pärla till vingård att besöka. Vi pro-
var inte bara goda viner utan det blir här 
lunch i vinplockarnas anda. Efter detta 
besök har du förhoppningsvis resväskan 
full av viner du inte finner i Systembola-
gets sortiment. Det tråkiga är att det nu 
är dags att åka till Frankfurts flygplats för 
hemresan. Vi tar farväl av Jöran och flyger 
direkt till Stockholm Arlanda. Med oss i 
bagaget hem har vi många fina minnen 
av Mosel och Alsace. (F, L)

Vinodling Heidelberg Eguisheim



Holland
 - med Amsterdam och Blomstertåget

FAKTA
CA GRUPPRIS: 13 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Reseledare Jöran Nielsen
•  Flyg Arlanda-Amsterdam t/r 
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L) och 2 middagar (M)
•  Stadspromenad i Haarlem
•  Stadspromenad i Amsterdam
 •  Kanalkryssning i Amsterdam 
•   Blomsterparaden 
•   Besök Keukenhof 
•   Besök Muiderslot
•   Utfärd Delft 
•   Utfärd till Alkmaar & Volendam 

TILLäGG
Enkelrum ca 3 300 kr

Övrig info:
Priset är beräknat för resa i april när bloms-
tertåget går. Resan kan genomföras andra 
tider på året men då utan Blomstertåget.

Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten med växter i överflöd – tulpaner, 
hyacinter och andra vårväxter. Vi ser den årliga blomsterparaden som går från Noordwijk till 
Haarlem, där miljontals blommor pryder de olika ekipagen. Den vackra parken Keukenhof 
bjuder in till blomsterfest. Vi bor i Haarlem, kallat ”lilla Amsterdam”, för sina kanaler, konst-
skatter, sitt trevliga gamla centrum och sina shoppingmöjligheter. Från Haarlem gör vi ut-
flykter till Blomstertåget, blomsterparken Keukenhof, Amsterdam, ostmarknaden i Alkmar 
med sin medeltida gamla stad och fina shoppingmöjligheter. En upplevelserik och trevlig 
resa. 

DAG 1: STOcKhOLM - hAARLEM
Flyg till Amsterdam på morgonen. Vi åker 
till Haarlem där vi ska bo fyra nätter. Efter 
ankomst till Haarlem äter vi lunch varefter 
vi checkar in på hotellet. De som önskar 
kan sedan vara med på en stadsprome-
nad i Haarlems gamla centrum och kan-
ske besöka Frans Hals muséet. Därefter 
blir det gemensam middag på vårt hotell, 
beläget strax utanför centrum. (L, M)

DAG 2: OSTMARKNAD & VOLENDAM
Idag åker vi för att se den berömda ost-
marknaden i trevliga Alkmaar, där det även 
finns tid att promenera i den gamla stads-
delen, och shoppa längs stadens långa 
shoppinggata. Vi fortsätter till Volendam, 
ett litet fiskeläge vid Markenmeer/Ijselme-
er, känt för sin tillverkning av ost och träskor. 
Vi besöker en ostbonde och smakar på den 
berömda holländska osten samt ser hur 
man tillverkar de speciella holländska trä-
skorna. Lunch och egen tid i byn. (F, L)

DAG 3: BLOMSTERTåGET & DELFT 
I dag ser vi ett av vårens mest berömda 
evenemang, blomstertåget, en 40 km 
lång blomsterfest. Miljontals blommor 
pryder ekipagen och vi får se de mest fan-
tasifulla skapelser, en sann fröjd för ögat. 
Tåget startar på förmiddagen i Noordwijk 
vid havet. Efter detta åker vi ut till kusten 
och badorten Zandvoort, känd för sina 
Formel 1 tävlingar. Här tar vi lunchpaus 
och du kan köpa din egen picnic i de 
många fiskstånden längs stranden eller 
äta på någon av strandpromenadens res-
tauranger och caféer. Vi fortsätter sedan till 
den pittoreska staden Delft, där vi besöker 
en fajansporslinstillverkare och får fri tid 
att upptäcka stans gamla centrum. Delft 
kallas Prinsstaden eftersom alla medlem-

mar av den kungliga familjen är begravda 
här. Konstnären Johannes Vermeer föd-
des och verkade i Delft och här finns även 
Vermeer Centrum där du kan upptäcka 
mer om konstnären. Han ligger begravd i 
Oude Kerk i centrum. Därefter återvänder 
vi till Haarlem. Blomstertåget når Haarlem 
på kvällen som vi har på egen hand, fritt 
att se mer av tåget, uppleva folklivet i cen-
trum och att äta middag på någon av stans 
trevliga restauranger. (F)

DAG 4: KEuKENhOF & MuiDERSLOT
Förmiddagen tillbringar vi i blomsterpar-
ken Keukenhof, som bjuder på en skön-
hetsupplevelse utan motstycke. I den 32 
hektar stora parken kan vi i lugn och ro be-
undra alla vackra blomsterarrangemang 
med över 7 miljoner tulpaner, hyacinter, 
narcisser i över 800 varianter och Tulipma-
nia utställningen i Juliana paviljongen. Ef-
termiddagen ägnar vi åt sagoslottet Mui-
derslot utanför Amsterdam. Slottet med 
anor från 1200 talet har intressanta histo-
riska rum och samlingar från medeltiden 
och 1600-talets ”Gyllene period” och fina 
trädgårdar med skulpturpark omgiven av 
vallgravar. Slott och park har använts som 
inspelningsplats för åtskilliga filmer. Ge-
mensam middag. (F, M)

DAG 5: AMSTERDAM & hEMRESA 
Vi avrundar vår resa med att bekanta 
oss närmare med den huvudstaden. Vi 
ser den under en båttur på kanalerna, 
som till en del ersatt det traditionella 
gatunätet. De som önskar kan gå med 
på en guidad stadsvandring till fots. Du 
kan upptäcka staden och äta lunch på 
egen hand. Kanske ett besök på Rijks-, 
Van Gogh- eller  Tulpanmuseet kan vara 
intressant. (F)



bodensjön & mainau
 - med tågresa ombord kända Bernina Expressen

FAKTA
CA GRUPPRIS: 15 950 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Zürich t/r
• Bussresor enligt program
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 4 middagar (M)
• 1 ostprovning
• 1 vinprovning och måltid på vingård 
• Båttur på Bodensjön
• Entré Blomsterpark & Zeppelinmuséet
• Tågresa med Bernina Expressen
• Österikisk kväll med underhållning
• Besök Bregenz, Lindau & Fredrichshafen

TILLäGG
Enkelrum ca 1 400 kr

Följ med på en resa genom tre centraleuropeiska länder. Tillsammans med vår reseledare Jöran 
Nielsen reser vi runt den vackra Bodensjön. Vi får uppleva den prunkande blomsterparken 
Mainau, vi gör en båttur på Bodensjön, besöker den gamla staden Lindau, besöker Zeppelin-
muséet i Friedrichshafen och gör en tur upp i bergen runt Bregenz. Vi får lära oss mer om trak-
tens historia och folk och provar vin och ost. Under en tur med den kända Bernina Expressen får 
vi njuta av det omgivande landskapets fantastiska vyer. 

DAG 1: SVERiGE - FELDKiRch
Direktflyg till Zürich där vi vid ankomst  
möts av vår reseledare, Jöran Nielsen. Vi 
åker längs vackra Zürichsee och Walen-
see till Feldkirch. Längs vägen stannar 
vi för lunch och toalettbesök. Vidare till 
Feldkirch i Österrike där vi ska bo 5 nät-
ter. Gemensam middag på hotellet.  (M)

DAG 2: BODENSJöN
Bregenz är beläget vid Bodensjöns öst-
errikiska ände. Här stiger vi ombord på 
en båt som ska ta oss till pittoreska Lin-
dau på den tyska sidan. Vi fortsätter till 
Friedrichshafen där vi besöker Zeppelin-
muséet. Det blir tid att  äta lunch (Jöran 
erbjuder att följa med på lunch – anmä-
lan och betalning till honom).  Dagens 
utflykt avrundas med ett besök hos en 
vinproducent där vi under sakkunnig 
ledning provar deras viner och äter en 
god vinodlarmåltid. Passa på att handla 
vin med hem. (F, M* måltid)

DAG 3: BODENSJöN & MAiNAu
Inklämd mellan tre länder ligger den 
vackra Bodensjön. Vi kör längs den 
Schweiziska, södra sidan och via Kon-
stanz kommer vi till Mainau där vi får 
njuta av blomsterprakten. Från bus-
sparkeringen promenerar vi över till 
ön. De som önskar kan gå med Jöran 
genom parken upp till restaurangerna, 
slottet och slottskyrkan och på det sät-
tet orientera sig. Har man lite besvär att 
gå rekommenderar vi att ta ö-bussen 
till slottet. Egen tid för att gå runt i par-
ken. Lunch på egen hand. På eftermid-
dagen lämnar vi Mainau och åker färja 

från Konstanz till Meersburg där vi gör 
kortare kaffepaus. Från färjan kan man 
njuta av panoramat över sjön och alper-
na. Via den tyska norra sidan återvänder 
vi sedan till hotellet. Middag och Öster-
rikisk underhållning på hotellet.  (F, M)

DAG 4: BERNiNApASSET & TiRANO
Tidig frukost för att i tid komma till järnvägs-
stationen i Chur för att åka med den kända 
Bernina Expressen. Tåget går upp över 
Berninapasset 2.253 meter över havet. Ge-
nom panoramafönstren ser vi ut över de 
underbara naturscenerierna. Bergspass, 
vilda vattenfall, vidsträckta glaciärer och 
många små söta byar passerar vårt tåg-
fönster.  Vid lunchtid är tåget framme i Ti-
rano i Italien. Här erbjuder Jöran att följa 
med på en italiensk restaurang för att äta 
lunch (förbokas hos Jöran), innan vi än-
trar vår buss och ger oss iväg tillbaka till 
vårt hotell. Sen middag på hotellet. (F,M)

DAG 5: OST & BERG
Vi åker upp genom Bregenzerwald för ett 
besök hos en ostproducent med prov-
smakning. Vi tar oss vidare upp genom 
bergen till Brezau där vi åker kabinba-
nan upp på bergstoppen på 1.648 m och 
runtom oss har vi en enastående 360° pa-
noramautsikt över bergskedjor, dalgång-
ar och ängar bort mot Bodensjön. Stopp 
för frivillig lunch på vägen. Avslutnings-
middag på en trevlig restaurang. (F,M)

DAG 6: FELDKiRch – ZÜRich - SVERiGE
Vi lämnar hotellet och kör till Zürich där 
vi får en stadsrundtur samt tid att äta 
lunch på egen hand och se lite av staden 
innan vi åker till flygplatsen för återresan 
till Stockholm. (F)

Jöran Nielsen



Norra Tyskland längs Östersjökusten har under hundratals år haft en oerhörd  betydelse för Sverige. Några av de 
många namn som dyker upp är Knut Eriksson, Birger Jarl, Gustaf Wasa, Magnus Stenbock, Gustaf II Adolf, Carl Gustaf Wrang-
el, Erik Dahlberg, Scheele, Tessin, Karl XII, Karl-Johan Bernadotte, m.fl.  Området har en rik historia med många anknytningar 
till Sverige och vi ska bekanta oss med några av dessa under 6 innehållsrika dagar.  Vi bor bekvämt på samma hotell i Güstrow 
under hela resan och gör utflykter därifrån.  Som reseledare har vi Jöran Nielsen.

Norra Tyskland 
  - med Wismar, Rostock, Rügen & Stralsund

DAG 1: hAMBuRG - GÜSTROw
Transfer till Arlanda och direktflyg till Ham-
burg där Jöran och vår buss möter upp. På 
vår väg stannar vi för ett frivilligt lunchstopp 
i Lüneburg. Vi är då inne på ”Alte Salzstras-
se” där det ”vita guldet” fraktades upp till 
Lübeck och vidare till Köpenhamn, Skanör 
och Falsterbo där det användes att salta 
fisken när sillfisket var som störst och vik-
tigast. Vårt nästa stopp är Gadebusch. Här 
stod 1712 ett ytterst viktigt slag mellan Sve-
rige och Danmark. Den svenska hären, med 
Magnus Stenbock i täten, segrade - den 
sista stora segern för det svenska stormakts-
väldet. Vi slutar denna första dag med att 
checka in på vårt hotell i Güstrow, en annan 
av de ”svenskstäder”  vi ska besöka. Middag 
på hotellet. (M)

DAG 2: GÜSTROw, wiSMAR & RO-

STOcK
Efter frukost tar vi oss en titt på Güstrow och 
besöker stadens fina slott med anor från 
1500-talet. Därefter beger vi oss till en annan 
svenskstad, Wismar, som har ett större skepps-
varv och här grundades den stora tyska varu-
huskedjan Karstadt. Fri tid för lunch i  Wismar.  
Eftermiddagen tillbringar vi i hamnstaden Ro-
stock. Vi går en rundtur i gamla stan och vid 
den medeltida stadsmuren, ser de två stora 
torgen Alter Markt med Petrikyrkan och på 
andra sidan den långa gågatan Neuer Markt 
med sitt vackra sjutorniga Rådhus. Universite-
tet från 1419 har nordisk anknytning. Här stu-
derade astromen Tycho Brahe och det var här 
han i ett studentbråk miste delar av sin näsa! 
I Rostock kan vi inhandla den lokala snapsen 
”Man un Fru” och prova lokala ölen Störte-
becker, döpt efter den ökände piraten. Åter till 
Güstrow för  middag. (F, M)

DAG 3: MEcKLENBuRGSchE SchwEiZ
Idag tar vi en lugn tur runt i naturområdet 
Mecklenburgische Schweiz med dess sjöar där 
vi åker en båttur. Vi äter gemensam lunch. Här 
ligger även Wittstock där svenskarna 1636 
besegrade den tyska kejserliga armén. I 
staden finns ett intressant museum om tret-
tioåriga kriget och vår inblandning, samt en 
välbevarad stadsmur. På eftermiddagen åter 
till Güstrow för att koppla av eller upptäcka 
staden och äta middag på egen hand. (F, L)

DAG 4: RÜGEN
Idag ska vi ägna hela dagen åt ön Rügen. Vi 
kör en rundtur och besöker nationalparken 
Jasmund och Königstuhl med sina 119 me-

ter höga kritklippor där det påstås att  kung 
Karl XII satt och betraktade sjöslaget mellan 
svenska och danska flottan. Rügen var en 
populär semesterort för Berlinarna, i syn-
nerhet före första världskriget vilket många 
byggnader längs kustlinjen vittnar om. Vi 
ska även ta en titt på ett helt annat tänkt 
semesterboende, det kilometerlånga  Prora, 
tänkt som ferieboende för trogna nazister. 
I orterna Binz, Sellin och Göhren håller da-
gens turister till. Mellan Binz och Putbus går 
veteranjärnvägen ”Rasende Roland” som vi 
tar en tur med. På ön startar även den långa 
turistvägen ”Deutsche Alleenstrasse” som går 
långt ner i Tyskland. Därefter återvänder vi till 
vårt hotell för gemensam middag. (F, M)

DAG 5:  STRALSuND, GREiFSwALD & uSE-

DOM
Vi startar med besök i Stralsund där vi under 
en stadspromenad får se Gustaf II Adolfs byst 
i Rådhuset, Nikolai- och Mariakyrkorna och 
de många olika byggnadstilarna i staden, 
svenska kommendanthuset, det pittoreska 
området kring det gamla klostret samt Sche-
elehuset där den berömde apotekaren och 
kemisten föddes. Vidare till Sveriges äldsta 
universitetsstad Greifswald, en gång en av de 
absolut viktigaste städerna i det Svenska Öst-
ersjöväldet. Selma Lagerlöf blev här heders-
doktor. Vi stannar i den gamla stadskärnan  
där vi får lite egen tid för att äta lunch och se 
oss omkring. Nästa anhalt är Peenemünde på 
ön Usedom. Peenemünde är känt för utveck-
lingsbasen för V1 och V2 raketerna under an-
dra världskriget. Här leddes arbetet av Wer-
ner von Braun som efter kriget kom att arbeta 
för USA och atomvapnets tillkomst. Här gör vi 
ett besök. Därefter sätter vi kurs mot Güstrow 
och vårt hotell där vi på kvällen avnjuter en 
middag på lokal restaurang. (F, M)

DAG 6: LÜBEcK & hEMRESA
Efter frukost går färden till marsipanstaden 
Lübeck. Här kan de som vill följa med vår re-
seledare på en informativ stadspromenad. 
Staden har många sevärdheter och vi ser 
bland annat huset där Gustav Wasa bodde 
under sin exil 1621. I Lübeck finns det gott 
om varuhus och trevliga butiker samt caféer 
och restauranger att ägna tid åt.  Transfer till 
Hamburg för hemresa efter en innehållsrik 
men inte för stressig resa. Direktflyg till Ar-
landa och transfer till hemorten. (F) 

FAKTA
cA GRuppRiS: 12 950 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Arlandatransfer t/r
• Flyg Arlanda-Hamburg t/r
• Bussresor enligt program t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
 •  4 middagar (M) • 1 lunch (L)
• Besök i Wismar, Rostock, Wittstock,  
  Rügen, Stralsund, Griefswald & Lübeck
• Entré till slottet i Güstrow
• Båttur i Mecklenburgische Schweiz
• Tur med ångtåg på Rügen
• Entré till Peenemünde på Usedom
• Övriga besök enligt program

TILLäGG      
Enkelrum  ca1 650 kr



På denna resa får vi uppleva Nordens till ytan minsta land, vårt grannland Dan-
mark. Vi besöker Danmarks nordligaste stad Skagen med sitt magiska ljus och my-
siga stämning, ser vackra trädgården Jespershus Blomsterpark, Nordsjöns långa 
sandstränder, H.C. Andersens Hus, Egeskov Slot, för att sedan avsluta i ”dejliga” Kö-
penhamn. Vår reseledare och guide Jöran Nielsen har stor kunskap om Danmark.

DAG 1: hEMORTEN-FREDRiKShAMN
Vi reser västerut med ett lunchstopp i Marie-
stad. Väl framme i Göteborg tar vi kvällsfärjan 
över Kattegatt mot Fredrikshamn. Middag på 
egen hand ombord. Framme i Danmark reser 
vi med vår buss till hotellet.

DAG 2: FREDRiKShAMN-SKAGEN-åLBORG
Förmiddagen ägnar vi åt Skagen. Vi ska åka 
med Sandormen till Grenen för att få be-
skåda när vågorna från Skagerak och Katte-
gatt möts. Egen tid att allt efter intresse be-
söka Skagens museum, Anchers Hus, kanske 
handla lite och luncha. Sedan kör vi längs 
”Vesterhavet” (Nordsjön)  stannar på vägen 
för att uppleva naturen. Vi dricker eftermid-
dagskaffe med ”kransekage” på Lökkens 
Badehotel. Teve serien ”Badehotellet” har 
haft många tittare i Sverige. Härifrån är det 
ca 1 timmes resväg till Aalborg dit vi kommer 
vid 17-17:30 tiden, äter gemensam middag 
och övernattar. (F, E, M)

DAG 3:  åLBORG-SKANDERBORG
Besök på Bryghuset FUR, ett mindre bryg-
geri än Carlsberg och Tuborg, med ett antal 
goda ölsorter. Ett gemytligt bryggeri på en 
naturskön ö. Jespershus Blomsterpark ligger 
ca 1 timmes resväg härifrån. Här stannar vi för 
lunch och har fri tid att titta på blommorna. 
Från Jespershus kör vi på eftermiddagen sö-
derut till Skanderborg. Gemensam middag 
och övernattning. Skanderborg ligger vack-
ert i kuperad terräng vid Skanderborgsjön, 
några få kilometer från Ejer Bavnehöj, en av 
Danmarks högsta punkter. Ungefär mitt-

emellan ligger ”Himmelbjerget” som är värt 
att köra upp på för den vackra utsikten. (F, M)

DAG 4: SKANDERBORG-ODENSE-KöpENhAMN
Vi kör via Lillebältsbron till Fyn där vi stannar i 
Odense, och besöker H.C. Andersens Hus och 
har tid till att få förmiddagsfika, titta på Dom-
kyrkan och ströva runt lite.
Färden går sedan lite söderut till Egeskov Slot 
med sina fina samlingar och museer av olika 
slag bl.a. ett av Danmarks finaste fordonsmu-
seer. Slottet har en av Europas bäst bevarade 
vallgravar och en trädgård som måste ses. Här 
finns det tid för lunch. Vidare på motorvägen 
över den imponerande Stora Bältsbron till 
Själland och Köpenhamn. Vi checkar in på vårt 
centrala hotell varefter vi har tid att vila eller 
se oss omkring på egen hand. Vi återsamlas 
på kvällen och äter en ”avslutningsmiddag” 
med danskt tema. (F, M)

DAG 5: KöpENhAMN - STOcKhOLM
På förmiddagen erbjuds en stadsrundtur med 
buss med stopp vid kungliga palatset Ama-
lienborg, den Lille Havfrue och Langelinje. El-
ler så upptäcker du Danmarks huvudstad på 
egen hand. Vi avrundar vistelsen i København 
med att äta gott smørrebrød i en av de ”hyg-
gelige familiehaver” vid Frederiksberg park. 
Efter lunchen kör vi via Öresundsbron och E6-
E4 hemåt med kaffepaus på vägen. Väl hem-
ma har vi många glada minnen med oss från 
den ”Danske Hygge”. Velkommen Hjem! (F, L)

På våra resor besöker vi både små och 
äldre städer med trappor och ojämna 
markförhållanden. Många guidade 
rundturer sker till fots, ibland utan möj-
lighet att vila sittandes. Kontakta oss om 
du har funderingar kring detta.

FAKTA
CA GRUPP PRIS 12 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare
• Bussresa enligt program
•  Färjor Göteborg-Fredrikshavn och till    
   ön Fur.
• Överfart Stora Bältbron.
• Överfart Öresundsbron/Helsingör-  
  Helsingborg färjan
• Tur med Sandormen till Grenen, Skagen
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Smörrebrödslunch i Köpenhamn
• Eftermiddagskaffe i Lökken (E)
• 3 middagar (M)
• Bryggeribesök med provning
• Jespershus Blomsterpark
• H.C. Andersens Hus
• Stadsrundtur i Köpenhamn
• Övriga besök enligt program

TILLäGG
Enkelrum: ca 2 400 kr

Detta är en gruppresa med ca 25-35 deltagare.

PRELIMInäRA HOTELL
Scandic The Reef **** (1 natt) 
First hotel Aalborg *** (1 natt) 
hotel Skanderborghus *** (1 natt) 
First hotel Kong Frederik **** (1 natt) 

Jöran Nielsen

Danmark 
 - med Fredrikshamn, Skagen, Ålborg & Köpenhamn



DAG 1: STOCKHOLM - LAnDSKROnA
Resan går genom ett vackert svenskt land-
skap till det gemytliga Skåne. Vi stannar 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 Kalmaru-
nionens huvudstad och senare som vårt 
försvarsfäste mot Danmark. Vi ser även det 
idylliska fiskeläget Borstahusen. Gemensam 
middag. (M) 

DAG 2: VEn
Idag ska vi upptäcka Hven. Vi tar morgonfär-
jan 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 be-
söka de minnen som finns av Tycho Brahe på 
Ven, kommer vi närmare astronomen, ast-
rologen 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 eftermiddagen 
med färjan till Landskrona. Resten av dagen 
är fri till att upptäcka Landskrona, dess se-
värdheter, butiker och kanske vila en stund. 
De som önskar kan gå en trevlig promenad 
med Jöran längs ”linjen”, lustbåtshamnen 
och till medeltidsborgen Citadellet och det 
vackra koloniområdet. Middag är på egen 
hand på någon av stadens restauranger. (F, 
L)

Upplev vårens fagra Skåne, blommande Sofiero, Tycho Brahes ö Ven och en tur till konst-
museet Louisiana på andra sidan Öresund. Vår reseledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i 
Skåne och Danmark förmedlar regionens intressanta historia och betydelse.

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 
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 fantastisk 
konst som är samlad på Louisiana. Sen efter-
middag är det dags att via färjan Helsingör - 
Helsingborg resa tillbaka till Landskrona där 
vi äter middag. (F, L, M) 

DAG 4: BIRGIT nILSSOn & HEMRESA
Vi checkar ut från vårt hotell och reser vidare 
mot Båstad där vi finner Birgit Nilssons mu-
seum. Här tar vi del av utställningen -”Ögon-
blick och toner” med en ljudguide som ger 
dig en fördjupad upplevelse av utställ-
ningen med berättelser om vad som visas i 
tittskåpen och anekdoter om Birgit; uppväx-
ten, operavärlden och kärleken till maken 
Bertil samt musik och arior från några av de 
mest välkända operorna. Efter besöket som 
ger oss nya insikter om Birgit Nilssons spän-
nande liv börjar vi vår hemresa.
Vi stannar för frivillig lunch, fika och ben-
sträck innan vi når Stockholm under kvällen. 
(F)

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

InFORMATIOn OM RESAn
Detta är en gruppresa med ca 28 deltagare. Under resan besöker vi bland annat Sofiero 
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). 

FAKTA
CA GRUPP PRIS:   7 950 KR
ORD PRIS:  8 250 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
I PRISET InGÅR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter (F)
•  2 Luncher (L)
•  2 Middagar (M) 
•  Heldagsutfärd till Ven
•  Entréer till Louisiana, Sofiero & Birgit  
   Nilsson museum*
•  Visningar på Louisiana & Sofiero 

TILLäGG
Enkelrum:              660 kr

PRELIMInäRT HOTELL
Hotel Öresund ***
www.hoteloresund.se

* Vi reserverar oss för att besöket till Birgit 
Nilsson museum kan bli inställt beroende på 
restriktioner i samband med Covid-19



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

Välkommen att uppleva och upptäcka Skåne med Hven. Vi har lagt tonvikten vid att göra 
denna resa lite annorlunda än de sedvanliga resorna på detta håll. Lite mer personligt 
och skräddarsytt. Skåne är inte bara platta åkrar, utan ett landskap som är rikt på om-
växling med mjukt kuperat backlandskap, bokskogsklädda åsar, blänkande sjöar och 
milsvida sandstränder. Förutom detta skall tilläggas dess intressanta historia med stora 
byggnadsverk, från både danska och svenska byggherrar. Från småstadsidyller med väl 
bevarade korsvirkeshus till storstädernas pulserande liv. Skåne är känt för sin matkultur, 
på denna resa skall ni få smaka på landskapet och uppleva det tillsammans med vår 
omtyckte och kunnige reseledare Jöran Nielsen, själv en glad Skånepåg. Vi skall prova på 
en del av de Skånska delikatesser som Skånskt smörgåsbord, äggakaga, spiddekaga, sill-
lanrättningar & Vens färska fisk samt smaka på lokala drycker som whisky & akvavit. Följ 
med på en kulinarisk resa i Skåne.

FAKTA

GRuppRiS: 10 650 KR
PRIS:  11 950 KR
I PRISET InGÅR
• Ciceron Jöran Nielsen
• Tågresa Stockholms C - Skåne t/r
• Bussresa 4 dgr i Skåne
• Del i dubbelrum & frukost 3 nätter (F)
• 3 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• 3 provsmakningar (P)
• Utfärd till Ven med båt & rundtur
• Rundturer: Snälleröds destilleri,
Klacka backens bryggeri, Spirit of
Hven, Lunds Domkyrka, Ystad,
Landskrona

TILLäGG: Enkelrum:    950 kr

HOTELL
Hotel Öresund ***
www.hoteloresund.se
Hotel Continental, Ystad
www.hotellcontinental.se
Vi reserverar oss för ev. förändringar i programmet.

Skåne – mat, dryck och kultur
- med traditionella Skånska Gästgiverier, destillerier, ön Ven, Lunds Domkyrka

Jöran Nielsen

DAG 1: LUnD, LAnDSKROnA
Resan går med tåg genom ett vackert svenskt landskap till det gemytliga Skåne. Vi anlän-
der till Lund, där Jöran välkomnar på stationen med buss. Vi tar oss en titt på studenternas 
stad Lund. En styrkande eftermiddagsfika på något av de trevliga caféerna innan vi besöker 
den 900 år gamla Domkyrkan med det medeltida uret Horologium Mirabile Lundense, ”Det 
underbara uret i Lund”. Därefter har vi en halvtimmes bussfärd till Landskrona där vi ska bo 
två nätter. Jöran visar oss sin stad, Landskrona med slott och vackra trädgårdar, Sveriges 
äldsta koloniträdgårdar. Jöran berättar om ”landets krone” en gång tänkt som Kalmarunio-
nens huvudstad och senare som vårt försvarsfäste mot Danmark. Vi ser även det idylliska 
fiskeläget Borstahusen. På kvällen kanske en kvällspromenad 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. Gemensam middag. (F, M)

DAG 2: VEn
Idag ska vi upptäcka Tycho Brahes ö Ven. Jöran Nielsen och en lokalguide visar oss runt på 
denna före detta danska ö i Öresund. Vi får veta mer om Ven, dess historia och livet på ön för 
de ungefär 360 fast boende. Här finns minnen av astronomen, astrologen och multiveten-
skapsmannen Tycho Brahe som levde på ön på 1500-talet. Ven har ett eget destilleri, Spirit 
of Hven vars produkter prisbelönats världen över. Rundtur, information om produkterna 
och provsmakning. Ven är även känt för att ha Europas nordligaste odling av durumvete 
till pasta. Under dagen serveras en lokalt producerad måltid till lunch. Vi lämnar Ven under 
eftermiddagen med färjan till Landskrona. De som önskar kan gå en trevlig promenad med 
Jöran längs ”linjen”, lustbåtshamnen och till medeltidsborgen Citadellet och det vackra ko-
loniområdet. Eller så tar du en sväng i centrum med dess 1800-tals rådhus och flera butiker. 
Gemensam middag. (F, P, L, M)

DAG 3: SOFIERO, SPÅnGEn, SnäLLERöDS DESTILLERI, YSTAD 
Vi följer Öresund till Sofiero, vars historia börjar 1864 när prins Oscar och hans hustru So-
phia av Nassau besöker sundets pärla – Helsingborg. Det unga paret förälskar sig i den 
vackra utsikten, de skogsklädda ravinerna och närheten till Danmark och köper Skabelycke, 
ett stycke norr om Helsingborg, för att där bygga sitt sommarslott Sophiero. Vi fortsätter ge-
nom vackra Skäralid till Spångens Gästgiveri, känt från filmen med Edvard Persson. Här äter 
vi deras välkända Skånska smörgåsbord. På vägen till Ystad gör vi ett besök vid Snälleröds 
destilleri, som har anor från 1700-talet och har idag återupplivat traditionen och hantverket 
att tillverka snaps på traditionellt sätt och med svenska smaker. Vi fortsätter färden genom 
det leende och böljande skånska landskapet med ett kort stopp vid Frithiof Nilsson Piratens 
Vollsjö till Wallanders och Ernst-Hugo Järegårds Ystad där vi checkar in på vårt hotell. Vi bor 
på Hotel Continental, där Wallander hade sin egen plats. På kvällen avnjuts en god middag 
med tema ”Wallander”. Gemensam middag. (F, L, P, M)

DAG 4: WALLAnDERS YSTAD, BRöSARPS GäSTGIFVERI, KLACKABACKEn BRYGGERI
Vi börjar dagen med en guidad rundtur av Ystad med tema Wallander och får en djupare in-
blick i seriens miljö. Stan har många fina äldre hus som vittnar om ett rikt historiskt förflutet.
Succén med Wallanderserierna har gett Ystad många turister från när och fjärran.
Lite egen tid att utforska Ystad, och ta gärna en fika på Fridolfs konditori.
Vi lämnar Ystad och beger oss mot Brösarp Gästgifveri, där vi skall få smaka deras specialitet 
Skånsk Äggakaka med varmrökt Fläsk och rårörda Lingon. Brösarp var utsedda till Årets 
Krog i Skåneland 2018 - ”Med skånelands bästa äggakaka och ett hemtrevligt bemötande 
är detta det mest klassiska gästgifveri man kan tänka sig” – Skåneländska gastronomiska 
akademien
Vi stannar till i Åhus och får njuta av havsutsikten innan vi besöker Klackabackens Bryggeri, 
kända för sin goda öl, vi avslutar vår resa med en trevlig ölprovning. Vi får veta mer om deras 
produktion och filosofi. Sen eftermiddag beger vi oss till Hässleholm för hemresa med tåg. 
Åter Stockholm sen kväll. (F, L, P)


