
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  Zlatkos resor.

Kultur & Historiska resor av Zlatko Papac
Bosnien & Hercegovina, Kroatien, Montenegro,Serbien, Albanien



Mitt namn är Zlatko Papac. Fram till 1990-talet var 
mitt liv rätt ordinärt. Barndom i en trygg familj, ut-
bildning, arbete/karriär, lite på hemmafronten och 
lite utomlands men allt som allt, ingenting speciellt.  
Och ja, däremellan var det en och annan tjej, 
ett och annat litet band och orkester, lite resor 
för egen skull men "thats all folks"! Men så ham-
nade mitt hemland i krig! Inbördes eller inte, det 
var ett riktigt krig, värre än det ni ser på bio el-
ler TV. Och ja, jag hamnade i kriget. Av alla plat-
ser i världen hamnade jag just där mitt i kriget.  
Shit happens, eller hur? 
Nåväl, när man hamnar i krig, ett blodigt sådant, 
börjar man tänka till och i maj 1993 hade jag tänkt 
klart! Jag drar! Från början visste jag bara att jag 
ville dra. Vartsomhelst! Bara jag lämnar hemlandet 
och eländet och... allt skall bli bra. 

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

BRA ATT VETA: 
På många av Zlatkos resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör 
kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator.

Nu var det inte mycket jag kunde påverka, men när det kom till kritan i Polska Swinoujscie valde jag Sverige istället 
för Danmark. Livet i Sverige varade i 16 år. Allt från flyktingförläggningar till studietider. Olika flyttlass och adres-
ser från den ena till den andra staden i Sverige. Jag har hunnit studera igen, jobba igen, spela saxofon igen, vara 
egenföretagare igen osv. 
Någonstans på vägen förstod jag att jag vill tillbaka till resebranschen och någonstans ännu djupare inombords 
förstod jag att jag vill hem! Till Bosnien Hercegovina. 2009 har allt mognat och så fanns en ny tjej i bilden. En riktig 
pärla vill jag påstå. Så jag lämnade Sverige och flyttade till Mostar! Nästan, bara så där! 
Jag började om igen, denna gången med stort leende och många bekymmer, för jag förstod att mitt hemland var 
nu ett annat land och att mycket av det som gällde förr gällde inte nu. Då bet jag ihop och blev en ny Don Quijote 
som i mitt fall istället för Sancho Pansa hunnit få både en hustru och ett barn. Och så fanns Reseskaparna som, 
tack och lov, såg en potential i mig och med fullt förtroende satsade på resor till Balkanländerna.
Nu behöver ni inte undra vad som hände med mig. Som ni kan se, finns jag här och kan svara på alla frågor ni kan 
tänka ut och fråga mig. Om ni har tur, kan ni hamna hos min egen mor i min hemstad, som i år, 2021, fyller 88 år. 

          Väl mött!
          Zlatko Papac

Kära reseombud!

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.   



Albanien är något så ovanligt som ett outforskat hörn av Europa dit turismen knappt nått. 
Här finns massor att upptäcka – allt från små bergsbyar till arkeologiska skatter. Montene-
gros natur är imponerande med gröna berg som höjer sig över den vackra kusten vid Adri-
atiska havet. Mysiga kullerstensstäder, turkosblått skimrande vatten och trevliga restau-
ranger. Vår vän Zlatko Papac har satt samman en ny trevlig rundresa i dessa två outforskade 
länder. Tillsammans med Josif Paparisto från Albanien visar de sina länder.

Montenegro & Albanien 
 - två outforskade länder invid Adriatiska havet

FAKTA 

ca GRUPPRis:            14 950 kR
CA ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 7 DAGAR
i PRiset inGåR: 
• Svensktalande reseledare Zlatko Papac 
• Flyg Arlanda -  Pofgorica t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L)
• 6 middagar (M)
• 1 vinprovning
•  Båtutfärd Boka Kotorska
•  Alla besök enligt program

tiLLÄGG 
Enkelrum    + ca 1 800 kr

DaG 1: UtResa tiLL monteneGRo
Flyg via Belgrad till huvudstaden Podgorica. 
Här möts vi av Zlatko för färd mot  hotel Hun-
guest Hotel Sun Resort i Herceg Novi.  Check 
in på hotellet och sedan välkomstdrink och 
middag på hotellet. Vår guide tar oss med på 
en trevlig promenad för att lära känna Herceg 
Novi. Staden styrdes under olika perioder av 
Bosniska kungar, Hercegovinas hertigar, det 
ottomanska imperiet men även av Frankrike, 
Venedig, Ryssland, Spanien, Österrike-Ungern, 
Italien och Montenegro. Dagen avrundas med 
middag på restaurang i Herceg Novi. ( M)

DaG 2: BåtUtFÄRD Boka kotoRska
Båtutfärd i Kotorbukten med storslagna vyer 
över branta berg och stilla vatten. Vi besöker  
Perast, den lilla ön Gospa och Škrpjela där vi 
pratar om legenden som gjorde att människor-
na byggde ön. Halvdagsutflykten avslutas med 
en härlig lunch i den lilla byn Perast på fastlan-
det. Åter till vårt hotell och egen tid för sol och 
bad. Middag på hotellet. (F, L, M)

DaG 3: aLBanien - sHkoDeR
Vi åker på en upptäcktsfärd till Albanien. Al-
banien har under de senaste 20 år genomlevt 
en övergång från den totalitära regimen till ett 
land som moderniseras med varje dag som går. 
Albanien är kontrasternas land. På vägen till 
Tirana stannar vi vid en trevlig etnogård i när-
heten av staden Shkodër för en stadig lunch. 
Efter incheckning på hotellet i Tiranas centrum 
och lite fri tid får vi en guidad rundtur i Tirana. 
En mer färgsprakande stad är svår att hitta i da-
gens Europa. Vi avslutar dagen på en av Tiranas 
bättre restauranger.  (F, L, M)

DaG 4: aLBanien - tiRana
Efter frukost på hotellet är det dags att göra 
ännu en guidad rundtur i Tirana. Vi börjar i 
själva centrum och pratar om den legendariska 
kommunistledaren Enver Hoxhas tid. Vi går ige-
nom det berömda kvarteret där Albanens par-
tipampar bodde avskilda från befolkningen. Vi 
avslutar vår rundtur med ett museum, beläget 
i en gammal bunker, ett stenkast från huvud-
torget och äter lunch. På eftermiddagen åker 
vi till staden Shkodër, även kallad ”Albaniens 
själ”. Under vår rundtur här passerar vi moder 
Thereses staty och pratar om den mest kända 
albanska personligheten genom tiderna.  Nu är 
det dags att resa tillbaka till vårt hotell i Mon-
tenegro och vi stannar för middag längs med 
vägen. Ankomst till hotellet sen kväll. (F, L, M)

DaG 5:  kotoR & cetinJe
Efter frukost på hotellet, åker vi till Montenegros 
mest kända stad, Kotor, för en guidad rundtur. 
Kotors äldsta delar är en av de bäst välbevarade 
medeltida städerna i Europa och finns med på 
UNESCO: s världsarvslista. Sedan fortsätter re-
san vidare mot Montenegros uppland, en gång 
ett av de få fria territorium under de ottoman-
ska tiderna på Balkan. På vägen till Cetinje, hu-
vudstaden i det en gång i tiden kungliga Mon-
tenegro, stannar vi i byn, Njeguši,  där vi provar  
den berömda montenegrinska prosciutton 
följd av en stor lunch med egenproducerat vin. 
Cetinje anses vara vaggan för den monteneg-
rinsk kultur. Här väntar en rundtur med besök 
till Konung Nikola Petrović residens. Efter lite fri 
tid i Cetinje åker vi tillbaka till vårt hotell. Mid-
dag på hotellet under kvällen. (F, L, M)

DaG 6:  monteneGRo - VinLanDet
Utflykt genom det vackra landskapet mot Vin-
producenten ”13 jul Plantaze” (13 juli) beläget 
i Montenegros huvudstad Podgorica, nära 
Skadarsjön på 500 meters höjd. för ett besök i 
deras fantastiska vinkällare. Företaget som star-
tades 1963 och är idag Montenegros största 
vinproducent, men även en av de största vin-
producenterna i hela världen. Numera täcker 
vingården 2200 hektar och produktionen är 20 
miljoner kilo druvor och över 18 miljoner flas-
kor om året. Vi avslutar besöket med en trevlig 
vinprovning av gårdens viner med bl. annat 
Procorde Vranac som även säljs på Systembola-
get i Sverige. Gemensam middag på en restau-
rang invid havet. (F, M)

DaG 7: PoDGoRica & HemResa
Frukost och fri tid fram till avresa. Vi rundar av 
vår resa med en rundtur med bussen i huvud-
staden. Podgorica är en ganska liten storstad 
med sina ca 200 000 invånare och här samsas 
serbisk-ortodoxa kyrkan med moskéer från så 
tidigt som 1400 tal. Staden tillkom under ro-
martiden och kallades Birziminum. På medel-
tiden intogs den av slaver som kallade staden 
Ribnica. Podgorica styrdes av det osmanska 
riket åren 1474-1878, då serberna befriade 
den. Formellt tillföll den Montenegro vid Ber-
linfreden år 1878. Under de båda världskrigen 
bombarderades Podgorica inte mindre än 
72 gånger och blev mer eller mindre jämnad 
med marken. Podgorica kallades under åren 
1946-1992 Titograd, för att hedra president Tito. 
Mer om honom och forna Jugoslavien får vi 
självklart veta under resans gång. Flyg  hem till 
Stockholm via Belgrad.  (F)



Låt oss och våra vänner från Montenegro guida er genom Montenegros historia, kultur och 
natur. Upplev de gröna bergen som stiger bakom den vackra kusten och njut av det turkosa 
glittrande vattnet i Adriatiska havet. Vi bor bekvämt på femstjärnigt hotell i Budva och till-
sammans med Zlatko Papac ser vi det bästa som landet har att erbjuda. 

Montenegro 
 - ett outforskat land invid Adriatiska havet

FAKTA
ca GRUPPRis:            14 450 kR
CA ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 7 DAGAR

i PRiset inGåR: 
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda - Tivat t/r
• Del i suite med frukost på 5***** hotell (F)
• 4 luncher (L) 
• 4 middagar (M)
• 1 vinprovning 
• Stadsrundtur Budva
• Båtutfärd till Kotorbukten
• Utfärd till Cetinje
• Utfärd till vingård 

tiLLÄGG:
Enkelrum    + ca 1800 kr

DaG 1: stockHoLm - BUDVa
Flyg via Belgrad till Podgorica med ankomst 
på eftermiddagen där vi möter vår resele-
dare. Vi börjar med en trevlig välkomstd-
rink i Herceg Novi, en gammal stad med en 
mycket turbulent historia. Resan fortsätter 
sedan till Budva dar vi kommer att bo under 
vår tid i Montenegro. Gemensam middag 
på hotellet. (M)

DaG 2: BUDVa
Eftersom vi ska bo i Budva är det på sin plats 
att lära sig allt om staden.  Budva är egentli-
gen en av de äldsta städerna vid Adriatiska 
havets kust men har inte lyckats behålla 
stadskärnan på samma sätt som andra stä-
der. Ändå lockas många turister hit.  Vi lyss-
nar till spännande berättelser om Budvas 
historia och utveckling. Resten av dagen 
är fri för att koppla av på stranden framför 
hotellet eller på hotellets spa. Lunch i egen 
regi. Gemensam middag på hotellet. (F, M)

DaG 3: BåtUtFÄRD
Kombinerad utfärd med buss och båt i Ko-
torbukten med storslagna vyer över branta 
berg och stilla vatten. Vi besöker  Perast, den 
lilla ön Gospa och Škrpjela där vi pratar om 
legenden som gjorde att människor bygg-
de ön och kyrkan. Efter en härlig lunch i den 
lilla byn Perast på fastlandet åker vi in till Ko-
tor för en guidad rundtur. Kotors gamla stad 
är med på UNESCO: s världsarvslista och en 
av de bäst bevarade medeltida städerna i 
Europa. Efter guidningen hittar vi en trevlig 
uteservering i någon av Gamla stans grän-
der där vi bjuds på eftermiddagsfika. Mid-
dag på egen hand i Budva. (F, L)

DaG 4: BUDVa
Egen dag att koppla av på stranden framför 
hotellet eller på hotellets spa. Rakt utan-
för bukten ligger också ön Sveti Nikola, dit 
det går badbåtar från strandpromenaden. 
Lunch i egen regi. Gemensam middag på 
hotellet. (F, M)

DaG 5: cetinJe
Idag går färden till Montenegros uppland. 
En gång ett av de få fria territorium under 
Osmanska tiderna på Balkan. Resan går till 
Cetinje, huvudstaden i det en gång i tiden 

kungliga Montenegro. Innan vi når Cetinje 
stannar vi i byn Njeguši där vi provar den 
berömda montenegrinska prosciutton följd 
av en riktigt rustik lunch. Under eftermidda-
gen gör vi en rundtur i Cetinje med besök till 
Konung Nikola Petrović residens. Staden an-
ses vara vaggan för montenegrinska kultur. 
Efter lite fri tid i Cetinje åker vi tillbaka till vårt 
hotell. Middag på egen hand. (F, L)

DaG 6:  monteneGRo - VinLanDet
Utflykt genom det vackra landskapet mot 
Vinproducenten ”13 jul Plantaze” (13 juli) 
beläget i Montenegros huvudstad Podgo-
rica, nära Skadarsjön på 500 meters höjd. 
för ett besök i deras fantastiska vinkällare. 
Företaget som startades 1963 och är idag 
Montenegros största vinproducent, men 
även en av de största vinproducenterna 
i hela världen. Numera täcker vingården 
2200 hektar och produktionen är 20 miljo-
ner kilo druvor och över 18 miljoner flaskor 
om året. Vi avslutar besöket med en trevlig 
vinprovning av gårdens viner med bl. annat 
Procorde Vranac som även säljs på System-
bolaget i Sverige. Gemensam middag på en 
restaurang invid havet. (F,  M)

DaG 7: PoDGoRica & HemResa
Frukost och fri tid fram till att det är dags att 
checka ut och resa mot flygplatsen. Vi run-
dar av vår resa med en rundtur med bus-
sen i huvudstaden. Podgorica är en ganska 
liten storstad med sina ca 200 000 invånare 
och här samsas serbisk-ortodoxa kyrkan 
med moskéer från så tidigt som 1400 tal. 
Staden tillkom under romartiden och kall-
lades Birziminum. På medeltiden intogs 
den av slaver som kallade staden Ribnica. 
Namnet Podgorica styrdes av det osman-
ska riket åren 1474-1878, då serberna be-
friade den. Formellt tillföll den Montenegro 
vid Berlinfreden år 1878. Under de båda 
världskrigen bombarderades Podgorica 
inte mindre än 72 gånger och blev mer el-
ler mindre jämnad med marken. Podgorica 
kallades under åren 1946-1992 Titograd, 
för att hedra president Tito. Mer om honom 
och forna Jugoslavien får vi självklart veta 
under resans gång. Flyg hem till Stockholm 
via Belgrad.  (F)



DAG 4: POSTOJNA & LJUBLJANA
Vi lämnar kusten och åker mot den berömda 
Postojnagrottan för en tur med tåg genom 
grottan. Vi njuter av den storslagna synen 
samt tittar på den märkvärdiga olmen (pro-
teus anguinus)* som bara bor i kalkgrottor. 
Efter lunchen i Postojna vidare till Slovenien 
huvudstad Ljubljana för guidad rundtur. La-
gom till middag kommer vi till vårt hotell i 
Zagreb. (F, L, M)

DAG 5: STADSRUNDTUR ZAGREB
Zagreb var redan år 1094 ett biskopssäte, 
vilket innebär att det finns en lång och rik 
historia. Här finns samtidigt charm, själ, tradi-
tion och vacker atmosfär som energin hos en 
modern storstad med många studenter och 
livligt kaféliv. Och staden lockar allt fler turis-
ter. Vår rundtur sker både med buss och till 
fots. Efter rundturen kan ni utforska Zagreb 
på egen hand. Dagen avslutas med middag 
på hotellet. (F,M) 

DAG 6: ETNOBY KUMROVEC
Kumrovec är välbevarad etnoby där man 
kan se hur livet såg ut i gamla kroatiska byar. 
Här är också forna Jugoslaviens ledare Tito 
född. Vi besöker hans barndomshem och får 
nya insikter om hans liv. Dagen avslutas på 
restaurang Ventek där man serverar tradi-
tionella maträtter från Zagorje (Nordvästra 
Kroatien). Efter nya matupplevelser återvän-
der vi till vårt hotell. (F, M)

DAG 7:  VARAžDIN 
Varaždin är en typisk centraleuropeisk ba-
rockstad i nordvästra Kroatien.  Staden 
grundades på 1100-talet och känneteck-
nas av låga byggnader, barockgator, kyrkor 
med sina vackra kyrktorn, slott och parker. 
Gemensam lunch på restaurang med rustik 
atmosfär. Gemensam middag på hotellet. (F, 
L, M)

DAG 8: HEMRESA
Direktflyg hem till Stockholm Arlanda.  (F) 

DAG 1: ZAGREB-KARLOVAC-OPATIJA
Vi möts på Zagrebs flygplats av Vanja och 
åker till Karlovac för lunch och tillfälle 
att prova det kända ölet Karlovacko som 
bryggts här sedan år 1854. Vi besöker Aqua-
tica (Karlovac´ sötvattensakvarium) och gör 
också en lättsam stadsvandring. Färden går 
sedan till Opatija där vi checkar in på trev-
ligt hotell. Välkomstdrink och gemensam 
middag på hotellet (L,M).

DAG 2: OPATJA
Efter sovmorgon och frukost är det dags 
att lära känna Opatija. Under andra hälften 
av 1800-talet blev detta den mest eleganta 
badorten för eliten från Österrike och Ung-
ern – främst den kejserliga familjen av huset 
Habsburg, men också alla i deras omkrets. 
Många eleganta hus, i s k belle époquestil, 
med tillhörande parker och trädgårdar upp-
fördes från år 1845 och framåt. Man njöt av 
det milda, behagliga klimatet och de natur-
sköna omgivningarna. Under de förändrade 
tiderna på 1900-talet förföll parker och om-
givningar, men på 2000-talet har man rustat 
upp Opatija och gäster kan åter njuta av det 
behagliga klimatet och SPA-njutningar. Och 
är åter ett av regionens mest efterfrågade 
turistmål! Vi gör en stadsvandring i lugn takt 
med reseledaren och sedan är dagen fri för 
behagliga promenader, SPA, fika eller lunch 
på något av de kaféer eller restauranger 
som finns att välja bland. Och tillfälle till 
shopping till förmånliga priser! Middag på 
hotellet. (L,M)

DAG 3: PULA & ROVINJ
I dag ska vi lära känna Istrien, region vi be-
finner oss i. Vi besöker Pula för en guidad 
stadsrundtur och fika nära stadens romers-
ka amfiteater, en av de sex största amfite-
atrarna som finns bevarade. Lunchen intar 
vi i Rovinj, en av Kroatiens vackraste städer. 
Vanja visar oss staden och vi har lite egen 
tid att njuta av atmosfären. Åter Opatija sen 
eftermiddag. (F,L)

Istrien & Zagreb -Nyhet
- med Opatija, Postojna och Ljubljana  

En speciellt framtagen resa för att få uppleva norra Kroatien med Zagreb och den fashionabla gamla kurorten Opatija, även kallad 
”Adriatiska kustens drottning”. Resan är en kombination av livfull storstad och elegant badort med besök till fina kustorter i Istrien som 
Pula och Rovinj. Sloveniens huvudstad Ljubljana är en grön, mysig och pittoresk stad med en intressant historia. Vi avlsutar resan med 
att upptäcka norra Kroatiens inland med den vackra barockstaden Varaždin, Etnoby Kumrovec samt huvudstaden Zagreb. Här ser vi 
stadens vackra katedral, smala gränder och gamla stad. Staden har ett rikt kulturliv och ett levande folkliv med ett stort utbud av ute-
serveringar. Vanja kommer visa sitt Zagreb, han har valt ut sina smultronställen.

FAKTA
CA GRUPPRIS:  14 950  kR
CA ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
i PRiset inGåR
• Reseledare Vanja Devčić 
• Flyg Arlanda- Zagreb t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 4 luncher 
• 6 middagar
• Utfärd Pula och Rovinj
• Utfärd Postojnagrottan och Ljubljana
• Utfärd Etnobyn Kumrovec
• Utfärd Varazdin
• Stadsrundtur Zagreb

Enkelrum    + ca 1600 kr



Med bas i lilla Gradac, vid Adriatiska havet, kommer Zlatko Papac och Stipe Milic visa er sina favoriter längs Dalmatiens kust, i vackra 
Neretvadalen och charmiga Mostar. Stipe är född och uppvuxen i Sverige, men flyttade till Kroatien 1993. I dag äger han det flerfaldigt 
belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden i Gradac. Stipe och Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsam-
mans har de skapa denna unika resa vad gäller mat, vin och kultur.

Med hjärtat i Dalmatien
 - vin, mat & kultur i Kroatien

DAG 1: DUBROVNIK
I Dubrovnik möts vi av vår guide och åker in till 
det historiska centrumet för en guidad rund-
tur. Dubrovnik, som är ett världsarv, är en fac-
sinerande stad med doftande citronträd, mag-
nifika palmer och vackra renässansträdgårdar 
i de gamla stenpalatsen. Lunch på egen hand 
och lite tid för shopping och fika innan vi åker 
till Gradac och vårt hotell. Välkomstdrink och 
middag på hotellet. Dagens värd är Zlatko. (M

DAG 2: TROGIR & SPLIT
Efter frukost åker vi till Trogir, ett världsarv och 
en pärla på den dalmatiska kusten. Vi pro-
menerar genom den pittoreska staden till en 
restaurang där vi intar vår lunch och njuter 
av utsikten mot strandpromenaden, hamnen 
och det gamla vakttornet. På eftermiddagen 
åker vi till Split, för en guidad visning i det pa-
lats som den romerske kejsaren Diocletianus 
lät bygga i slutet av 200-talet e. Kr. Palatset är 
också ett världsarv. Lite egen tid att strosa i 
Split innan vi återvänder till hotellet. Gemen-
sam middag. (F,L,M)

DAG 3: INSPIRATION HERCEGOVINA
I dag blir det vacker natur, historia, mat och vin 
i Hercegovina. Vi börjar med en båttur i natur-
parken Hutovo Blato, alternativt de makalösa 
vattenfallen i Kravica och sedan till den, lilla 
medeltida staden Pocitelj, med dess orienta-
liskt inspirerade arkitektur. Vidare till Mostar, bl 
a känd för den gamla bron (Stari Most). Lunch. 
Dagen avslutas med middag på restaurangen 
Udovine, strax utanför Mostar. Vi besöker vin-
källaren, provar husets viner och dess grappa, 
ser hur man bakar bröd på traditionellt sätt 
och njuter av middagen tillsammans med re-
gionens viner. Dagens värd är Zlatko. (F, L, M)

DAG 4: PODACA
En avkopplande förmiddag i Gradac, med tid 
för bad och promenader. På eftermiddagen 
åker vi till byn Podaca. Där får vi lära mer om 
oliver, från odling till provsmakning av olivol
Enkelrum:   +ca 1 600 kr jor. 
Vi provar också på olika dalmatiska delikates-
ser, innan vi åker tillbaka till Gradac. På kvällen 
väntar en lite annorlunda överraskning a la 

Dalmatien!  (F, L ,M)

DAG 5: EGEN DAG ELLER UTFäRD
En ledig dag för vila och bad eller följ med på 
en utfärd. Vi samlas igen på hotellet till kvällen 
för gemensam middag. (F, M)

UTFäRDER DAG 5
*Vintur tillval: Exklusiv (heldagsutfärd) inkl 
lunch, med båtfärd, besök på ostronodling & 
provsmakning, besök hos tre olika vinprodu-
centermed provsmakning. (L)

Makarska (halvdagsutfärd) inkl lunch. 
Guidad tur till den kända badorten som även 
är rik på kultur och historia. Lunch och sedan 
lite egen tid innan återresa. (L)

DAG 6: NERETVADELTAT
I dag åker vi till det spännande Neretvadeltat. 
Romarna anlade här 200 år f.Kr staden Narona. 
800 år senare angreps den, förstördes och 
glömdes. I slutet av 1800-talet återupptäcktes 
staden och grävdes ut. Vi besöker bl a Naronas 
arkeologiska museum och gör en båttur på 
deltats kanaler bland stora mandarinodlingar.  
Vi äter lunch, typisk för området, bestående av 
en traditionell fiskgryta. Under eftermiddagen 
är vi tillbaka på hotellet. Dagens värd är Stipe. 
(F, L, M)

DAG 7: FRILUFTSDAG & MUSIK
Vi gör en vandring (ca 5 km) mot naturparken 
Biokovo. Vår guide lär oss om djur, insekter, 
blommor, örter och annat som växer och lever 
i omgivningarna. Vandringen avslutas med en 
enkel picknick på en av de finaste utsiktsplat-
serna i området. Åter till Gradac och hotellet 
för lite vila. Till kvällen väntar oss en ”slow-
food-gala-middag” med enbart regionala rå-
varor traditionellt tillagade. Det blir sju rätter 
med det bästa som huset och regionen kan 
erbjuda. Varje rätt ackompanjeras av ett antal 
olika viner och sång och musik.  Dagens värd 
är Stipe. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Frukost och transfer till Dubrovnik för direkt flyg 
hem till Arlanda. Transfer från Arlanda. (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS:  14 450 kR
CA ORD PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
i PRiset inGåR
•  Svensktalande reseledare
•  Flyg Arlanda-Dubrovnik t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  4 luncher (L)
•  7 middagar (M)
•  Vinprovning
•  Grappaprovning
•  Guidad rundtur Dubrovnik
•  Heldagsutfärd Hercegovinia
•  Halvdagstur Båttur i Neretvadeltat
•  Övriga besök enligt program

tiLLVaL*
*Exklusiv vinutfärd hel dag:  €140 /pp
**Makarska halv dag: €45 /pp
Utfärderna bokas och betalas på plats

Enkelrum:   +ca 1 600 kr

Zlatko Papac och Stipe Milic



FAKTA
ca GRUPPRis: 14 950kR
CA ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD: 9 DAGAR
i PRiset inGåR: 
• Svensktalande reseledare Zlatko Papac
• Flygresa Stockholm–Sarajevo och
  Split-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost 8 nätter
• 4 luncher
• 6 middagar
• Stadsrundtur Sarajevo
• Utfärd nationalparken Sutjeska
• Stadrundtur Dubrovnik
• Stadsrundtur Mostar
• Utfärd till Zadvarje med grappaprovning

TILLVAL:
Brač      ca   40 Eur
Bokas och betalas på resmålet

TILLäGG
Enkelrum:   +ca 1 600 kr

DAG1: STOCKHOLM - SARAJEVO
Vi möter vår reseledare vid ankomsten till 
Sarajevos flygplats. Vi ankommer under 
middagstid och första stopp i Sarajevo är en 
restaurang som bjuder på middag. Kort pro-
menad till hotellet som ligger i närheten och 
incheckning. (M)

DAG 2: SARAJEVO - TREBINJE
Dagen börjar med en guidad rundtur i Sara-
jevo där vi får veta mer om dess spännande 
historia. Folk med olika nationaliteter, religi-
oner och bakgrund har levt och arbetat till-
sammans och format denna multikulturella 
stad som förenar öst och väst. Vi besöker det 
gamla centrumet Baščaršija och fortsätter 
förkovra oss i stadens historia nu med fokus 
på den Österrikiska Ungerska perioden. Vi 
avrundar vid hörnet där Gavrilo sköt ärkeher-
tigen Franz Ferdinand. Innan vi lämnar Sa-
rajevo besöker vi Hoppets tunnel och får en 
inblick i tiden under belägringen av Sarajevo 
(1992 - 1995). På vägen till Trebinje besöker vi 
nationalparken Sutjeska, här finns en av sista 
urskogarna i Europa. Vi besöker även plat-
sen för ett av de största slagen under andra 
världskriget. Lunch serveras på lokal restau-
rang. Väl framme i Trebinje får vi våra rum och 
äter gemensam middag. (F, L, M)

DAG 3: TREBINJE - DUBROVNIK
Dubrovnik, beläget på Kroatiens yttersta 
sydspets, har genom århundraden begåvats 
med de bästa av arkitekter och konstnärer. 
Doftande citroner, magnifika palmer och aga-
ver pryder de vackra renässansträdgårdarna i 
de medeltida stenpalatsen. Vi gör en guidad 
stadsrundtur och har egen tid för lunch. Vida-
re till Trebinje för en guidad rundtur Staden 
har många sevärdheter från den tid då Öst-
erike/Ungern regerade landet. På kvällen 
besöker vi en familjeägd vinkällare Anđelić 
som har ett mycket gott renommé. Vi avslu-
tar med en trevlig forellmiddag vid floden 
Trebišnjica. (F, M)

kroatien & Bosnien - Hercegovina
- från storstad till byar längs med kroatiska kusten
Följ med på en rundresa som ger en inblick i den tidiga historien till dramatiska händelser utspelades i vår tid. Vi besöker fascinerande städer 
i Dalmatien och Hercegovina. Längs Kroatiens kust finns de vackraste och mest välbevarade antika städerna i världen. Vi möter den serbiska, 
kroatiska och bosniska kulturen under en och samma resa. I Bosnien-Hercegovinas huvustad får vi veta hur olika nationaliteter och religioner 
har levt och arbetat tillsammans och format denna multikulturella stad som förenar öst och väst. Vi njuter även av god mat och dryck och ser 
stora sevärdheter som den kända bron, Stari Most, i Mostar och en av de sista urskogarna i Europa. Under en frivillig utfärd kan vi åka med på en 
båttur till ön Brač.

DAG4: TREBINJE - STOLAC - MOSTAR
Efter utcheckning skall vi mot Stolac men 
först stannar vi vid Vjetrenica grotta där vi 
skall få se olm en sällsynt fisk som bor i kalk-
grottorna. Vid lunch besöker vi staden Stolac. 
Den guidadade rundturen avslutas vid Ra-
dimlja (UNESCO) där vi pratar om Stećci och 
livet i landet under tidiga medeltiden. Check 
in eftermiddagsguidning i Mostar. Middag 
och overnattning pa hotellet. (F, L, M)

DAG 5: MOSTAR - SPLIT - PODGORA
Idag åker vi till Split, Kroatiens näst största 
stad. Vi gör en rundtur i den charmiga Dio-
cletianus palatset som avslutas med lunch 
i en restaurang bakom Jupitertemplet. På 
vagen till vårt hotell stannar vi i staden Omiš 
för fika. Omiš har en spännande historia 
då det var piratnäste under medeltiden. Vi 
checkar in på hotell i Podgora och avslutar 
dagen med middag. (F, L, M)

DAG 6-7: LEDIGA DAGAR ELLER BRAč 
Brač lockar som en av de vackraste öar i 
Adriatiska havets skärgård. Vi åker båt från 
hamnen i Podgora till Brač. Med oss åker 
några musiker som underhåller oss under 
det vackra båtutflykten. Väl pa Brač får vi ser-
verad lunch följd av fri tid för sol och bad. Fri 
kväll för middag på egen hand i Podgora. (F)

DAG 8: EN TIDSRESA BAKÅT I TIDEN
Halvdagsutflykt till Zadvarje, som bjuder pa 
fantastiks vyer tills vi nar till en avlagsen by i 
Biokovo pa andra sidan av havet. Vi besoler 
en liten gard, och ser pa hur man gor Sop-
arnik (en paj gjord pa mangold och vitlok) 
vi skall forutom att vi skall prova pa sopar-
nik prata om arkitektur i gamla dalmatin-
ska byar, vi skall prova pa Zadvarjes egna 
grappa och vin valunderhallna av en sack-
pipaspelare. Efter Peka en traditionell lunch 
i Dalmatiens Zagora aker vi till hotellet. Fri 
efter middag for bad i Podgora. Gememsam
middag pa hotellet. (F, L, M)

DAG 9:  HEMRESA
Efter frukost åker vi till flygplatsen i Splitoch 
flyger direkt till Stockholm Arlanda. (F)



DaG 1: stockHoLm - BeLGRaD
I Belgrad möts vi av vår reseledare Marko och 
åker mot city för en kort tur med bussen för att 
orientera oss lite samt att äta lunch. Sedan till 
hotellet för incheckning och sedan har vi lite 
egen tid. De som vill kan hinna ut och känna 
på stadens puls innan vi samlas för gemensam 
välkomstmiddag i det berömda och mysiga 
Skadarlijaområdet. Middagen ackompanjeras 
av traditionell sång och musik. (L, M)

DaG 2: BeLGRaD
Efter frukost lär vi känna Belgrad på en rundtur 
både till fots och med buss. Vi besöker St Sava 
Templet, Blommornas Hus med Titos grav och 
Kalemegdanborgen, vackert belägen i parken 
med samma namn och med utsikt över floder-
na Sava och Donau. Turen avslutas med lunch. 
Bussen går tillbaka till hotellet för de som vill. 
Middag på en flotte med utsikt over Kalemeg-
danborgen uppe på sin kulle.  (F, L,M)

DaG 3: noVi saD
Heldagsutfärd till Novi Sad. Vi gör en rundtur 
i den söta lilla staden och ser Frihetstorget 
som domineras av den vackra Mariakatedra-

len. Egen tid att äta lunch och strosa omkring. 
Strax utanför Sremski Karlovci besöker vi Biod-
lingsmuseet där familjen Živanović välkomnar 
oss på vinprovning. Bland annat får vi prova 
Bermetvinet som serveras på hovet i London. 
På vägen tillbaka till Belgrad åker vi till Fruška 
Gora där familjen Miljević bjuder pa egenpro-
ducerade grappor och vin från gården. Här 
äter vi även en traditionell middag till tonerna 
från ett lokalt band som sjunger sånger från 
trakten. (F, M)

DaG 4: DoRćoL  & HemResa
Vi går en historisk promenad till Dorćol, Bel-
grads gamla stadsdel, där vi först besöker ett 
museum. Promenaden fortsätter sedan ge-
nom stadsdelen där vi pratar om samlevnad 
mellan kristna, judar och muslimer. Vi passerar 
judiska museet och Bajraklimoskén, den enda 
bevarade moskén från de ottomanska tiderna 
i Belgrad. Vi avslutar vår guidning med ett be-
sök på den äldsta parfym-verkstaden och buti-
ken, ”Sava” , där vi träffar ägaren som berättar 
om sin verksamhet historiskt fram till idag. Ge-
mensam lunch innan vi checkar ut och åker till 
flygplatsen för hemresa. (F, L)

   

Belgrad, Serbiens huvudstad och en av Europas äldsta städer. Den kallas Balkans 
New York och jämförs med populära Berlin. Serberna är kända för sin gästvän-
lighet och sin goda mat. Influenserna kommer från hela världen men allt har en 
”serbisk knorr”. Resan är kryddad med kultur, traditionell mat, lokala viner och 
musik. Här finns något för alla, det är till och med möjligt att bada mitt i staden.Marko Arsenijevic 

Marko är född och uppvuxen i Belgrad. Han 
pratar flytande svenska och har studerat 
Skandinavisk kultur, litteratur och språk. 

oförglömliga Belgrad
- Balkans New York

FAKTA
ca GRUPPRis: 8 950 kR
CA ORD PRIS: 9 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
i PRiset inGåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Belgrad t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L)
• 3 middagar (M) 
• 1 vinprovning och 1 ölprovning
• Besök Titos grav i blommornas hus
• Utfärd Oplenac
• Utfärd Novi Sad
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tiLLÄGG
Enkelrum                    +ca. 1 250 kr

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



oförglömliga Belgrad
- Balkans New York

Resan kombinerar Kroatiens huvudstad Zagreb med några av de mest attrak-
tiva sevärdheterna som norra Kroatien har att erbjuda. Vi går på en mäktig Ny-
årskonsert, besöker en utställning om Nikola Tesla och kryddar resan med kroa-
tiska viner som serveras till goda middagar som vi avnjuter på Zagrebs bästa 
restauranger. Resan avslutas med några avkopplande dagar på SPA. Vår resele-
dare Vanja Devčić talar flytande svenska och visar oss sin hemstad.

DAG 1: ZAGREB
Vår reseledare Vanja möter oss på Za-
grebs flygplats. Väl framme till vårt cen-
tralt belägna hotell får vi våra rum. Ge-
mensam välkomstmiddag på hotellet. 
(M)

DAG 2: ZAGREB, NYÅRSAFTON
Under en intressant rundtur får vi lära 
känna landets långa och spännande 
historia. Vi får uppleva stadens charm 
och trevliga atmosfär under nyårstiden. 
Rundturen sker både till fots och med 
buss och avslutas vid julmarknaden med 
sina festliga marknadsstånd. Här kan 
man smaka på glögg, korv och traditio-
nella kroatiska rätter. Julmarknaden har 
vunnit pris två år i rad och lockar allt fler 
besökare. Till kvällen ska vi fira nyår och 
stämmningen i Zagreb är på topp. Ge-
mensam nyårsmiddag på hotellet bestå-
ende av en stor nyårsbuffé, drycker och 
underhållning. (F, M)

DAG 3:  VARAžDIN & NYÅRKONSERT
Vi börjar vårt nya år med ett besök i 
Varaždin, en typisk centraleuropeisk ba-
rockstad i nordvästra Kroatien.  Idag är 
staden mest känd för sin barockmusik-
festival. Staden grundades på 1100-talet 
och kännetecknas av låga byggnader, 
barockgator, kyrkor med sina kyrktorn, 
slott och parker. Vi besöker de viktigaste 
platserna tillsammans med vår guide. 
Gemensam lunch på restaurang med 
rustik atmosfär. Tillbaka till hotellet och 
egen tid i Zagreb. På kvällen beger vi oss 
till Nationalteatern för att lyssna till årets 
nyårskonsert som arrangeras av Kroatisk 
TV och staden Zagreb. Middag på hotel-
let. (F, L, M)

DAG 4: KRAPINA
Vi åker till Krapina för ett spännande be-

sök. I slutet av 1800-talet grävdes om-
kring niohundra mänskliga fossila ben 
fram i närheten av Krapina, vilket mot-
svarar den största och rikaste samling 
av Neanderthalsmänniskan samlat på 
ett och samma ställe. Här får vi lära oss 
om hur upptäckten i början av 1900-ta-
let gick till och vad man vet om stenål-
dersmänniskan idag. Åter Zagreb och 
en egen eftermiddag. Alla känner vi till 
professor Baltazar – han är skapad i Za-
greb. Vi avrundar dagen med en mysig 
middag på restaurangen uppkallad efter 
honom.  (F, M)

DAG 5: SPA TERME TUHELJ
Vi lämnar vårt hotell efter frukost och 
flyttar till Spahotellet Well i närheten av 
Zagreb. En dag för spa och avkoppling 
på hotellets spacenter. Gemensam mid-
dag. (F, M)

DAG 6: ETNOBY KUMROVEC
Kumrovec är välbevarad etnoby där man 
kan se hur livet såg ut i gamla kroatiska 
byar. Här är också forna Jugoslaviens 
ledare Tito född. Vi besöker hans barn-
domshem och får nya insikter om hans 
liv. Dagen avslutas på restaurang Ventek 
där man serverar traditionella maträtter 
från Zagorje (Nordvästra Kroatien). Ef-
ter nya matupplevelser återvänder vi till 
vårt spahotell. (F, M)

DAG 7: SPA TERME TUHELJ
En dag för spa och avkoppling på hotel-
lets spacenter. Gemensam middag. (F, M)

DAG 8: NIKOLA TESLA & HEMRESA
Frukost och utcheckning. Vi besöker en 
utställning som handlar om Nikola Tesla: 
”Mind from the Future”. Vi avslutar vår 
resa med en god lunch på vägen till flyg-
platsen.  (F, L) 

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

FAKTA
ca GRUPPRis 13 950 kR
CA ORD PRIS: 14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
i PRiset inGåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Zagreb t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 7 middagar varav 2 på restaurang & 
   nyårsmiddag med dryck (M)
• Stadsrundtur
• Utfärd Varazadin
• Utfärd Etnoby Kumrovec
• Utfärd Krapina
• Nyårskonsert
• Fri tillgåmg till Spa avd på spa  
  hotellet
• Övriga besök enligt program

tiLLÄGG
Enkelrum:   +ca 1 600 kr
Spa behandlingar

Övrig info:
Priset är räknat på en nyårsresa. Resan 
går att göra andra tider på året utan 
nyårsfirande. 

vanja Devčić
Vanja är född i Zagreb, utbildad lärare 
samt läst svenska och historia. Han älskar 
att guida och är nu en mycket omtyckt 
och erfaren guide på heltid som visar sin 
stad med stor entusiasm med bra svenska.

Nyår i Zagreb  
 - med kultur, konsert & avkoppling på spa


