
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 Annelis resor.  

Kultur & Vandring med Anneli Wiklund
Hälsingland, Slovakien, Österrike, Polen, Gomera



Fina upplevelser i härlig gemenskap. Det är de viktigaste 
ingredienserna när du reser med mig. Jag eftersträvar alltid 
att alla ska trivas och må gott. Och jag tycker det är SÅ roligt 
att överraska… 
Så vill du uppleva skratt och glädje och att resan ska vara ett 
äventyr från första stund så följ med mig till mitt Hälsing-
land eller på någon av de vandringsresor som arrangeras.
Jag bor i Hälsingland och det är klart att hjärtat klappar lite 
extra för mitt landskap. Jag vill visa dig det bästa av Hälsing-
land och jag lovar att här finns så mycket att se och uppleva. 
Du kanske vill lära mer om Hälsingegårdarna där sju av dem 
är världsarv, är du intresserad av Lill-Babs hänger du med till 
Järvsö, vill du fördjupa dig i konsthantverk och se linnetill-
verkning så besöker du Växbo tillsammans med mig. Ja, det 
här är bara några exempel av allt som Hälsingland har att 
erbjuda. Häng med mig så visar jag dig mer!
Gillar du att vandra? Då har jag flera alternativ att erbjuda. 

Att vandra i de svenska fjällen och njuta av förunderlig utsikt, uppleva naturen och den sällsamma tystnaden är 
magiskt. Jag reser till Bruksvallarna. Vi bor på Bruksvallsliden och gör kortare och längre turer. Här finns alterna-
tiven för dig som gärna njuter och för dig som går lite raskare. 
Jag har gjort många vandringar både i Sverige och i Europa. En av mina största upplevelser var när jag för ett 
par år sedan besteg Kilimanjaro. Så långt behöver man inte resa för att uppleva glädjen i att vandra. Varför inte 
följa med till Österrike, Slovakien eller La Gomera? Tänk dig en tur där du ansträngt dig för att nå målet och ser 
ut över landskapet. Aldrig har väl matsäcken smakat så gott!
Ja, du förstår- det är klart att du ska resa med mig!
 
	 	 	 	 	 	 	 Vi	ses	snart!
	 	 	 	 	 	 	 	 Anneli	Wiklund

Bästa Resenär!

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

BRA ATT VETA: 
I Baskien och Rioja rör vi oss i gamla städer och byar med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör 
kunna gå obehindrat i ca 3-5 km med stående vila utslaget på 2 timmar. Vi rekommenderar inte rullator.

Kalendarium 2021    Datum Gruppris:  Ord. pris 
Hälsingland 3 dgr    10 maj  4 650 kr  4 950 kr
Vandring Hälsingland  4 dgr   17 maj  9 550 kr  9 850 kr
Vandring Bruksvallarna 4 dgr   18 aug  7 150 kr  7 450 kr
   

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.   



Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och härliga upplevelser. Vi 
får en smakbit av Hälsingland längs Ljusnans dalgång, med lin, Hälsingegårdar, 
trädgård och hantverksskicklighet. Det blir en resa att minnas!

Hälsingland
 - tre härliga dagar fyllda med upplevelser

DAG 1: VäRlDSARVET hälSinGEGåR-

DAR På vägen till Hälsingland stannar vi 
för en kaffepaus. Så till Bollnäs där Anneli 
möter er. Vi far vidare längs Voxnans dal-
gång till Alfta och anrika Alfta Gästgiveri, 
där en god lunch väntar. Eftermiddagen 
ägnas åt Hälsingegårdarna. Vi tar en liten 
tur längs Stora Hälsingegårdars väg och 
gör sedan ett besök på Hälsingegård Ol-
Anders. Vi hör om dåtidens fester och ka-
las i de vackert smyckade rummen. Här 
finns också en intressant utställning om 
bygdens stora utvandring till Amerika i 
mitten av 1800-talet. Vi inkvarterar oss 
på Scandic hotel, vackert beläget vid 
sjön Warpen i Bollnäs. (L, M)

DAG 2: ljuSnAnS DAlGånG & BERG
Vi följer Ljusnans dalgång norrut och 
kommer till Järvsö och Järvsö kyrka, 
som sägs vara Sveriges största lands-
ortskyrka. Vi dricker förmiddagskaffe på 
trevliga Stenegård, som har en intressant 
utställning om Lill-Babs med bilder och 
minnen från hennes rika artistliv. Vi tar 
del av Hälsingegårdarnas historia och 
vackert hantverk på världsarvscentrum 
och kan ta en promenad i trädgården 
som nu börjar vakna till liv efter vinter-
vilan. Så mot Delsbo och vackra Dellen-
sjöarna. En tur upp på Avholmsberget där 
vi får en god lunch och kan njuta av den 

fantastiska utsikten över Dellensjöarna, 
de blånande bergen och bygden. Så går 
färden vidare till Ljustorget i Ljusdal. Här 
möts vi av en magisk värld av fantastiska 
handgjorda ljus från Løiten-Lys i Norge. Så 
åter mot Bollnäs och en god middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 3:  hAnTVERK & lin
Dagen börjar med ett besök hos Anny 
på Återbrukshyttan. En ung tjej som gör 
glas, lampor mm genom återbruk av 
gammalt bruksglas. Linet har en intres-
sant historia i Hälsingland och vi åker till 
Växbo och Växbo Lin, där vi får en guidad 
tur i väveriet, och besöker den inspire-
rande linnebutiken. Här äter vi en god 
lunch på Växbo Krog innan vi åker vi mot 
kusten. Vi kommer till Trönö, där en av 
landets bäst bevarade medeltidskyrkor 
finns och där också Nathan Söderblom 
växte upp. Så vidare till Söderhamn och 
en kort rundtur i staden. Efter rundturen 
gör vi ett besök på Hälsingegården Erik-
Anders, en av de sju gårdar som ingår i 
UNESCOs ”Världsarv Hälsingegårdar”. 
Vi får en visning och förundras över de 
vackra schablonmålningarna i de ljusa, 
fina färgerna. Vi dricker vårt eftermid-
dagskaffe här innan vi, fyllda av upple-
velser, börjar färden hemåt. Vi stannar 
för en middagspaus påvägen hem. (F, L)

FAKTA
GRUPPRIS: 4 650 KR*
ORD PRIS:  4 950 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR

I PRISET InGÅR
• Reseledare /Guide Anneli Wiklund
• Bussresa 3 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar (M)
• 4 kaffe
• Visning Hälsingegård Erik Anders
• Övriga besök enligt program

* Priset gäller vid minimum 30 deltagare

TIlläGG
Enkelrum: 600 kr

PRElIMInäRT HOTEll
Scandic Hotel Bollnäs
www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/
Bollnas

Detta är en gruppresa med ca 30 deltagare.



Välkommen till några dagar med skön vandring, kryddat med det Hälsingska 
kulturarvet. På den här turen vandrar vi längs älvar och sjöar, i härlig gammel-
skog och njuter av underbara utsikter över blånande berg och älvdalar. 

Vandring i Hälsingland
 - med boende på Orbaden Spa & Resort

Vandringarna anpassas efter väder och vind. Är vädret vackert så njuter vi av härliga 
utsikter och regnar det väljer vi leder där vi kan må gott och äta vår matsäck i en 
stuga vid en skön brasa.
Vandringarna varierar mellan 7 - 13 km och går mestadels i lätt terräng. Vi vandrar 
med utsikt över Hälsinglands blånande berg, nära vatten och i riktig vildmark. Vi får 
också del av den hälsingska kulturarvet genom bl a världsarvet Hälsingegårdar.

Vi vandrar alla dagar. Ankomst och avresedagen blir kortare turer.
Vi bor på Orbaden Spa och  Resort som ligger  mellan Bollnäs och Järvsö. Här kan vi 
efter vandringen njuta av underbart spa och skön avkoppling, med utsikt över Häl-
singlands blånande berg, eller så bokar du  in en skön behandling.
Sista kvällen blir det lite extra med musikunderhållning och andra trevligheter.

På denna resa bör man kunna vandra ca 8 km i varierande terräng. Vandringsk-
ängor rekommenderas och ta gärna med gåstavar som stöd. Kontakta oss om du 
har funderingar kring detta.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 9 550 KR
CA ORD PRIS:  9 850 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

I PRISET InGÅR
• Vandringsledare
• Bussresa enligt program
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher & 2 matsäck (L) 
• 3 middagar (M)
• Övriga besök enligt program

TIlläGG
Enkelrum: 900 kr

Detta är en gruppresa med ca 20-25 deltagare.

PRElIMInäRT HOTEll
Orbaden Spa & Resort*** (3 nätter) 
https://orbaden.se/



Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringad av vackra fjäll med många 
fina alternativ för strövtåg och vandring. Vi går i lättillgänglig och skön fjällter-
räng förbi gamla kulturmiljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. 

DAG 1: STOCKhOlM-BRuKSVAllAR-

nA
Vi åker norrut, stannar för en bussfika på 
vägen upp och kommer till Bollnäs där 
Anneli möter. Sedan vidare norrut längs 
Ljusnans dalgång till Ljusdal där vi stan-
nar för en god lunch på Restaurang Hem-
bygdsgården. Vi fortsätter följa Ljusnans 
flöde och passerar Funäsdalen där vi tar 
av till Bruksvallarna. Inkvartering och 
middag på Bruksvallslidens hotell. (L, M)

DAG 2-3: BRuKSVAllARnA
Det blir två härliga dagar för strövtåg i 
Funäsfjällen omkring Bruksvallarna. Mitt i 
hjärtat av Bruksvallarna ligger Vävstugan 
Design, en design- och inredningsbutik 
med tillhörande café. Här hittar du allt 
från inredningsprodukter och presenter 
till lokalt producerade praliner. Kariknal-
len (Knallen) är Bruksvallarnas toppstuga 
som ligger 1050 meter över havet, 5 km 

från byn och med en magnifik utsikt över 
fjällvärlden. Här serveras våfflor, lättare 
lunch, smörgåsar och hembakat. Turerna 
anpassar vi efter väder och vind. Med bus-
sen kan vi ta oss till bra startpunkter och 
avslut på turerna. Vi kommer absolut till 
Djupdalsvallen vid foten av Mittåkläppen. 
Där finns en mysig våffelstuga och vi har 
flera alternativa vandringsturer därifrån. 
En högfjällsupplevelse med underbara 
vyer. Säterturen är en lätt kulturvandring 
i fjällmiljö i ett välbevarad fäbodområde 
och Gruvturen, en vacker vandring med 
härliga utsikter med minnen från gruvdrif-
ten på 1700-talet. Middagar på hotellet. (F, 
L, M)

DAG 4:  hEMRESA
Efter en god frukost tackar vi för oss, tar 
farväl av Anneli och börjar färden hemåt 
igen fyllda av härliga upplevelser. Vi stan-
nar på vägen för att smaka av matsäcken 
och gör även en paus lite senare där det 
finns möjlighet att köpa något mer ma-
tigt. (F, L)

Anneli Wiklund
Vandring bruksvallarna

Knallen toppstuga

FAKTA
CA GRUPPRIS: 7 150 KR
CA ORD PRIS:  7 450 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

I PRISET InGÅR
• Rese-/ färdledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch & 3 lunchpaket dag 2-4 (L) 
• 3 trerätters middagar (M)
• Bussfika
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

TIlläGG
Enkelrum (ej med kylskåp): 600 kr

HOTEll
Bruksvallsliden hotell & Stugby 
(del i dubbelrum med wc/dusch & kylskåp)
https://www.bruksvallsliden.se/



Den här turen är för dig som sätter värde på god mat och härliga upplevelser. Vi får en 
smakbit av Hälsingland längs Ljusnans dalgång, med lin, Hälsingegårdar, trädgård och 
hantverksskicklighet. Det blir en resa att minnas

DAG 1: linETS lAnDSKAP
Till Bollnäs där vi äter en god lunch i Lilla k´s 
Trädgårdskök på Mobackes Trädgårdscenter 
som är ett av Norrlands största trädgårds-
cener med allt inom trädgård. Linet har en 
intressant historia i Hälsingland och vi åker 
till Växbo och  Växbo Lin, där vi får en guidad 
tur i väveriet, och besöker den inspirerande 
linnebutiken. Eftermiddagen ägnas åt Häl-
singegårdarna med ett besök på Hälsinge-
gård Ol-Anders och hör om dåtidens fester 
och kalas i de vackert smyckade rummen. 
Här finns också en intressant utställning om 
bygdens stora utvandring till Amerika i mit-
ten av 1800-talet. Vi inkvarterar oss på Scan-
dic hotel, vackert beläget vid sjön Warpen i 
Bollnäs. (L, M)

DAG 2: hälSinGEGåRDAR
Vi följer Ljusnans dalgång norrut och kom-
mer till Järvsö och Järvsö kyrka, som sägs 
vara Sveriges största landsortskyrka. Här i 
Järvsö finns Lill-Babs Caffär med en intres-
sant utställning av bilder och minnen från 
hennes rika artistliv. Vi dricker förmiddags-

kaffe innan besöket på Stenegård, där vi 
njuter av den vackra trädgården och tar del 
av Hälsingegårdarnas historia och vackert 
hantverk på världsarvscentrum. Mot Delsbo 
och vackra Dellensjöarna. En tur upp på 
Avholmsberget där äter lunch och ser den 
fantastiska utsikten över Dellensjöarna, de 
blånande bergen och bygden. Vid Ljustor-
get i Ljusdal möts vi av en magisk värld av 
fantastiska handgjorda ljus från Løiten-Lys i 
Norge. Så åter mot Bollnäs och middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 3: KuSTEn, TRÖnÖ & SÖDERhAMn
Dagen börjar med ett besök hos Anny på 
Återbrukshyttan där det tillverkas glas, lam-
por mm genom återbruk av gammalt glas. 
Så  åker vi mot kusten och Söderhamn. 
Via Trönö, där en av landets bäst bevarade 
medeltidskyrkor finns och där också Nathan 
Söderblom växte upp, kommer vi till Restau-
rang Albertina i mysiga Skärså fiskeläge. Här 
äter vi en god lunch av havets läckerheter. 
Kort stadsrundtur i Södehamn innan färden 
hemåt börjar.  (F, L,)

På kurs mot Hälsingland 

 FAKTA

CA GRUPP PRIS: 4 450 KR
RESLÄNGD:   3 DAGAR 
 I PRISET InGÅR:
•  Bussresa 3 dagar
•  Anneli Wiklund som reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost
•  1 busskaffe
•  3 luncher
•  2 middagar
•  Alla besök & inträden enligt program

Må-bra-dagar i Hälsingland

FAKTA
CA GRUPP PRIS FR: 4 425 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Bussresa 2 dagar
• Anneli WIklund som reseledare 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• 2 kaffe 
• besök enligt program

Den här resan gör gott för både kropp och själ. Vi njuter av god mat, sköna promenader 
i naturen, spa och yoga på härliga Orbaden Spa och Resort. Vi kryddar med lin och häl-
singegårdar. Allt tillsammans gör den här resan till en skön och inspirerande upplevelse.

DAG 1: MOT hälSinGlAnD
Färden går norrut, efter busskaffe kommer 
vil till Söderhamn där Anneli möter. Vi äter 
en god sopplunch på Glösbolagret. Det är 
ett socialt företag där människor som som 
haft svårt på arbetsmarknaden nu har hit-
tat sin plats. Vi får del av hembakt, glädje 
och inspiration. Kanske en skön promenad 
innan vi åker till Orbadens Spa och Resort.
Efter inkvartering finns tid avslappnande 
aktiviteter.  Hotellets  spaavdelning erbjuder  
pool, bastu, mineralsaltsbad samt utomhus-
jacuzzi. Det finns också möjlighet att boka in 
en skön behandling. Efter en god middag så 
piggar vi upp oss med lite sång och musik.

(L,M)

DAG 2: VAnDRinG
Frukost och morgonyoga för den som vill. 
En skön och avslappnad morgon innan vi 
tar en kortare vandring i naturen. VI kan 
också besöka en av de vackra Hälsingegår-
darna som finns i trakten. Den som hellre 
stannar vid spat kan göra det. Om Vädret 
tillåter så kan vi äta lunchen utomhus. Så tar 
bussen oss till Växbo där vi gör ett besök på 
Växbo Lin. Linet har en intressant historia 
i Hälsingland och vi besöker den inspire-
rande linnebutiken innan färden går hemåt 
igen.Vi stannar för eftermiddagskaffe på 
hemresan. (F,L,M)

Sju teman som du kan lägga upp så att det passar din grupp. Ett tema per träff eller så väljer ni ut 
de teman som intresserar er mest. Varje tema har också förslag på besöksmål, diskussionfrågor 
och litteraturhänvisning.läS OCh RES

- studiecirkelmaterial till din  förening
Info: Fredrik Nilsson ABF Västra Hälsing-
land 0278-174 30, fredrik.nilsson@
abf.se Kostnad: Nedladdning av materia-
let från ABF kostar 150,-. Därefter fritt att 

användas.

- Det tidiga Hälsingland
- 16-1700-talet 
- Linets berättelse i Hälsingland
- Hälsingegårdar

- Industrialismen
- Hälsingland idag
- Berättelser och skrönor från   
   Hälsingland



Lill-babs Järvsö
- En resa till minnet av Lill-Babs

På den här resan minns vi Barbro Lill-Babs Svensson som under flera decennier 
underhållit oss. Hon har satt ett varmt avtryck i vår populärhistoria som få an-
dra och delat med sig av sin kärlek till alla som varit i hennes närhet. Vi följer i 
hennes ”anda” och det blir en resa i varma känslor och härlig gemenskap. 

FAKTA
GRUPP PRIS FR: 3 650 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Reseledare Monika Lilja & Anneli Wiklund
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher  & 1 middag
• 2 Fika
• Musikunderhållning 
• Besök på Glösbolagret, Lill-Babs Caffär
• Besök på Jarseost
• Besök på Hälsingegård Ol-Anders i Alfta
• Övriga besök enligt program

DAG 1: TRÖnÖ, VäXBO lin & jäRVSÖ
På vägen upp mot Hälsingland stannar vi 
för en busskaffepaus. Vi åker kustvägen och 
kommer till Trollharens fiskeläge för en god 
lunch på havets läckerheter. I Söderhamn 
möter Anneli oss. Efter en kort stadsrundtur 
åker vi till Trönö gamla kyrka, som är en av 
Sveriges bäst bevarade medeltidskyrkor. VI 
får en härlig musikstund, där Monika Lilja 
sjunger några av Lill-Babs finstämda me-
lodier i den unika, fantastiska miljön. Efter-
middagskaffet dricker vi på Glösbolagret. 
Ett ställe helt i ”Lill-Babs anda”, ett socialt fö-
retag där människor som på grund av språk 
eller funktionsnedsättning haft svårt på ar-
betsmarknaden nu har hittat sin plats. Vi får 
del av hembakt, glädje och inspiration. Så 
fortsätter vi norrut längs Ljusnans dalgång 
till Lill-Babs hembygd Järvsö. Vi inkvarterar 
oss på Järvsöbaden. Hotellet grundades 
som kuranstalt 1905 och har gått i släkten i 
generationer. Idag är det ett moderna turist- 
och konferenshotell med nybyggd spa-av-
deling. Vi äter en 3-rätters middag och får en 
härlig konsert av Monika Lilja, med godbitar 
ur Lill-Babs rika repertoar. (F, L, M)

DAG 2: jARSEOST & lill-BABS CAFFäR
Efter en god frukost åker vi upp på Öjeber-
get för att njuta av den fina utsikten över 
Järvsö och Ljusnans dalgång. Barbro gil-
lade att man handlade lokalt och i hennes 
anda besöker vi sedan Jarseost, som är ett 
litet småskaligt mejeri, som tillverkar många 
goda och smakrika ostar. Så till Järvsö kyrka, 
som så stolt reser sig på kyrkön i Ljusnan. 
Förutom ett besök i kyrkan så kan vi också 
besöka Lill-Babs grav. Kaffesugna är det 
nu dags för ett besök på Lill-Babs Caffär. 
Vi dricker kaffe och tar del av museet som 
berättar om Barbro Lill-Babs Svenssons rika 
artistliv. Massor av bilder och kläder berättar 
om ett rikt och fullspäckat artisliv. Vi fortsät-
ter sedan söderut för ett besök på Hälsinge-
gård Ol-Anders i Alfta. Vi tar del av världsar-
vet Hälsingegårdar och ser bland annat på 
vackert interiörmåleri. I emigrantmuseet 
kan vi följa Ersk Jansarna på sin resa över till 
Amerika. Innan färden bär hemåt så äter vi 
en god lunch. (F, L)

Monika Lilja
Kommer från västkusten men boende i 
Stockholm. Arbetat länge som frilansande 
musiker, sångerska och reseledare. Är ock-
så diplomerad coach. Komponerar egna 
resor, gärna med musikaliska insla.

Anneli Wiklund



La Gomera 
-  en vandringsresa med vackra vyer, regnskogar och Palmdalar
Mystiska La Gomera är en sagolikt vacker ö med höga berg, djupa raviner, trolska skogar, söta byar och gröna dalar där terrassodlingar-
na klättrar längs bergssidorna. Mitt på ön finner man den spektakulära och dimhöljda nationalparken Garajonay. Den subtropiska regnskogen 
”Bosque del Cedro” är den bäst bevarade Lagerträdskogen i världen, en av de sista urskogarna och känd för sina säregna ljungträd med sina skäg-
glavstäckta toppar. Den täta skogen är populär bland vandrare, fågellivet är rikt och det finns ett stort antal endemiska växter.  Ön är den 
näst minsta av de sju Kanarieöarna och har en helt egen kultur, här har man gamla traditioner och ett eget språk “visselspråket”. Förr i tiden 
förflyttade man sig mellan dalarna med hjälp av långa stänger och hivade sig fram. På denna resa får du verkligen uppleva den vackra om-
växlande naturen, men du kommer även närmare den lokala kulturen och får prova på lokal mat som Almogrote, grillad ost med honung, 
fisk och patatas con mojo. Den stora skillnaden mot öarna Teneriffa och Gran Canaria är att Gomera inte har långa stränder, så massturism 
finns inte på ön. Hit kommer man för att njuta av naturen. Vårt hotell ligger på den södra sidan invid havet i  Playa de Santiago, denna sida av ön 
är  torr och varm även under vinterhalvåret. Vi bor på ”Hotel Jardin Tecina” ett trevligt hotell med flera pooler som har en hög standard, perfekt att kop-
pla av här efter härliga vandringar. Vi flyger till Teneriffa Syd och tar  den snabba färjan till grannön La Gomera. Vår omtyckta vandringsledare Anneli 
Wiklund, har vandrat på La Gomera. Det är en av hennes favoriter. Denna resa är för dig som är van att vandra. Vi erbjuder två olika nivåer om vi är fler 
än 15 personer.

DAG 1: TEnERiFFA, GOMERA
Vi flyger till Teneriffa syd, buss till hamnen i Los Cristianos för vidare färd med färjan till La Gomera, båtturen tar ca 50 minuter. Väl framme i San 
Sebastian, tar det cirka 45 minuter med buss till Playa Santiago och vårt hotell. Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: EPinA VATTEnKällA, SAnTA ClARA, VAllEhERMOSA ”vackra dalen”
Bussresa på ca 50 min till Epina, en vattenkälla som har en mystisk legend. Detta är en vandring genom både busklandskap och små skogs-
dungar med bananpalmer.  Vid Santa Clara hermitage får vi njuta av den spektakulära utsikten över Arguamul. Efter ett tag får vi härliga vyer 
över ett terrasserat landskap med gamla vinodlingar på vår väg ner till byn Vallehermoso. Vägen ner mot Vallehermosa, kräver en del koncen-
tration. I utkanten av Vallehermosa, finns ett antal gamla hus, täckta av arabiska keramikplattor, som visar vilken stor betydelse denna by en 
gång haft då detta var det gamla kulturella centrat på La Gomera. En stund att uppleva byn, ta något gott innan bussen tar oss hem till hotellet 
igen. Åter till vårt hotell för middag. (F,M) Vandring: 10,8 km, 245 m upp, 186 m ner. 4 tim

DAG 3: lOS niEVES, ARGAnDO, nEBChijiGuA, iMADA
Vår startpunkt är Ermita de La Nieves (Snöns eremitage), på södra sidan av byn. Vi vandrar mot Roque Agando, här möter vi en brant nerförs-
backe som gradvis planar ut tills vi kommer till Benchijigua. Efter detta har vi en bit uppför till Imada. Detta är en vacker rutt men fantastiska 
vyer av den södra ravinen. Åter till vårt hotell för middag. (F,M) Vandring: 9,7 km, ca 3,5 – 4 tim, 693 m ner, 428 m upp. Högsta punkter 1100 m, 
lägsta 600 m. 

DAG 4: RASO DE BRuMA, lOS CRECES,lAS hAYAS, El CERCADO, GERiAn
Vår vandring startar I den äldsta delen av Laurel skogen – Raso de Brumas, omgiven av en lätt dimma. Vi går genom denna lite mystiska skog 
ut i solen, där vi får vackra vyer av byarna Las Hayas och El Cercado (känd för sin keramik) och det vackra landskapet. Vår vandring slutar vid ett 
erimitage som heter Guará, byn är en av de mest unika på öns södra sluttningar.
Vandring: 11,5 km, 4-5 tim, ner 454 m upp 335.  Åter ca 40 min med buss. Start 1100 m lägsta 940 m.

DAG 5: VAnDRinGSFRi DAG
Ett bra tillfälle att njuta av det sköna vädret och kanske ligga vid poolen med en spännande bok. Hotellet erbjuder ett digert program av ak-
tiviteter såsom vattengymnastik, yoga eller badminton. Alternativt kan man ta sig till La Gomeras lilla huvudstad San Sebastian med båt eller 
lokalbuss. Anneli ger tips och visar.  Egen kväll. (F)

DAG 6: hERMiGuA, MOnTORO, PAlMDAlEn Till PlATA DE lA CAlETA
Vi startar i Hermigua, på Gomeras nordöstra sida. Detta område är mycket grönt med banan plantager som möter det blå havet. När vi kom-
mer till toppen så får vi vackra vyer av Teneriffa. Vandringen avslutas med en lättare nedväg till Playa Caleta. Åter till vårt hotell för middag. 
(F,M) Vandring: 9, 8 km,  ca 3.5 – 4 timmars vandring.  Upp 381 m och ner 575 m. 

DAG 7: AGAnDO, TAjAQuE, AlTO DE GARAjOnAY, ChiPuDE
Denna vandring erbjuder en av de vackraste utsikterna. Vi börjar vid Agando berget och går över bergkedjan via utsikten Tajaque till toppen 
av Garajonay och fortsätter sedan nedåt mot Chipude.. Till kvällen avslutningsmiddag på lokal restaurang.
Vandring: 11,2 km, 554 m upp och 627 m ner.

DAG 8: hEMRESA

Observera att två nivåer av vandring er-
bjuds då gruppen är över 15 personer och 
att ordning och program kan ändras pga 
av väder och dylikt



Följ med på en upplevelserik resa till södra Österrike med spännande utflykter 
där vi får uppleva fantastiska vyer och små pittoreska byar och städer. Vi erbjuder 
en tur till Österrikes sydligaste förbundsland Kärnten, som på grund av sin höga 
medeltemperatur och sina 1270 sjöar med dricksvattenkvalitet kallas för Österri-
kes riviera. Varje dag erbjuder vi två vandringar, en lättare och en lite tuffare. Vår 
vandrings- och reseledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull resa 
tillsammans med vår lokale vandringsguide Rudolf. 

Vandringsresa Österrike 
 - Kärnten och Salzburg

DAG 1: SAlZBuRG-SPiTTAl
Flyg från Arlanda tidigt morgon. Mellan-
landning i Wien innan vi är framme i Salz-
burg. Vid ankomst möts vi av vår buss och 
börjar med lunch på restaurang i Salzburg. 
Vi gör en stadsrundtur till fots med svensk-
talande lokalguide innan vi återvänder till 
bussen och reser till vårt hotell i Spittal.  
Middag på hotellet. (M)

DAG 2: GOlDECK
Utsikten från toppen av Goldeck är fantastisk.
Lättare: Golddeck. Längd 7,1 km, ca 2 h 45 
min. Upp: 350 hm / Ner: 355 hm. 

Tuffare: Golddeck. Längd 7,3 km. Upp: 402 
hm / Ner: 402 hm. Gemensam middag på 
restaurang. (F, M)

DAG 3: SChwAiGER hüTTE
Lättare: Sommereggerhütte - Tschierwe-
gernock -Alexander Hütte - Schwaiger-
hütte. Längd: 7,1 km, ca 2 h. Upp: 458 hm 
/ Ner: 545 hm. 

Tuffare: Tschiernock - Sommeregger 
Hütte - Alexanderhütte- Millstätterhütte. 
Längd: 12,7 km, ca 4 h. Upp: 520 hm / 
Ner: 519 hm. Gemensam middag på res-
taurang. (F, M)

DAG 4:  nOCKBERGE
Lättare: Bergstation Biosphärenpark-
bahn Brunnach - Brunnachhöhe - Rote 
Burg - Pfannseen - St. Oswalder Bock-
hütte - Bergstation Biosphärenparkbahn 
Brunnach. Längd 7,8 km, ca 2 h 45 min. 
Upp: 292 hm / Ner: 292 hm. 
Enkel vandring på åsen. Vi åker linbana 
från St. Oswald till Brunnachhöhe. Vi pas-
serar en idyllisk bergsjö och har vi tur ser 
vi murmeldjur på nära håll. Man kan höra 
dom vissla fram till slutet av september 
när de flesta går i ide. De klara bergsbäck-

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 950 KR 
PRIS 15 450 KR
I PRISET InGÅR
• Svensktalande rese- & vandringsledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Salzburg t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 Middagar, varav 2 på hotellet (M)
•  1 Lunch i Salzburg (L)
• 2 h rundtur till fots i Salzburg
• Alla transporter på resmålet

TIlläGG
Enkelrum: 1100 kr

PRElIMInäRT HOTEll
Pension Frankhofer*** (6 nätter) 
http://www.frankhofer.at/

Salzburg

arna med vatten av dricksvattenkvalitet, 
den sunda bergsluften, de trevliga män-
niskorna du möter och den fantastiska 
maten på St. Oswalder Bockhütte är im-
ponerande. 

Tuffare: St. Oswald - Rundwanderung - 
Mallnock - Klomnock. Längd 10,7 km, ca  
5 h. Upp: 505 hm / Ner: 1079 hm. 
Vi åker upp med Brunnach Biosphere 
Park Railway. Vandringen går längs 
Brunnachhöhe till Mallnock (2226m), 
Klomnock (2331m) och över Flat Scharte 
går WW 1611 nedför Lärchenhütte och 
Falkerthaus till St. Oswald. Gemensam 
middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: EGEn DAG
Egen dag att utforska Spittal. Rudolf och 
hotellet kan tipsa om vandringar ni kan 
göra på egen hand. Eller varför inte ta en 
båttur på Millstättersee. (F)

DAG 6: MAllniTZ
Lättare: Fjällsjön Stappitzer. Längd: 9 km, 2 
h 40 min. Upp: 320 hm / Ner: 310 hm. 

Tuffare: Topptur. Från Hannoverhaus till 
Grauleitenspit. Längd: 4 km, ca 1 h. Upp: 
430 hm / Ner: 430 hm. Gemensam middag 
på restaurang. (F, M)

DAG 7: DOBRATSCh
Lättare: Topptur. Dobratsch via Rosstrat-
te. Längd 4,3 km, 3 h 30 min. Upp: 519 
hm / Ner: 519 hm. 

Tuffare: Naturpark Dobratsch. Längd 9, 1 
km, 3 h 15 min. Upp: 542 hm / Ner: 542 
hm. Gemensam middag på restaurang. (F, 
M)

DAG 8: hEMRESA
På förmiddagen avgår bussen till flygplat-
sen för hemresa. Åter Sverige till kvällen. (F)



Anneli Wiklund
Hälsingetös som gärna visar er sitt Hälsingland eller tar er med på vandringsresor både i Sverige och till 
Tatrabergen. Anneli är en frisk fläkt med otrolig kunskap om Hälsingland. Det är Anneli som skapat stora 
delar av ABF:s studiematerial om Hälsingland. Tillsammans med Anneli kan vi erbjuda många olika upp-
lägg både på resor i Hälsingland och vandring i Europa.

På den här resan får du vandra i fantastisk natur och lära känna ett land med en fascinerande historia. Vi vandrar både i de låga och i 
de höga Tatrabergen och vi har valt en härlig kombination av trevliga, kortare eller längre, vandringar kryddat med lite av all den kul-
tur som finns i området. Vår vandringsledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull resa till ett lite mindre känt land i Europa.

Vandringsresa slovakien 
 - i vackra Tatrabergen

DAG 1: BAnSKÁ ŠTiAVniCA 
(världsarv ,UNESCO)  
Ankomst till Budapest, transfer till bergen 
och den gamla gruvstaden Banska Stiavnica. 
Här gör vi en stadsrundtur och besöker de 
underjordiska gångarna från 1600-talet. Se-
dan väntar oss en traditionell middag och 
ett härligt folkmusikprogram, som ger oss 
en inblick i traktens historia och kultur. Över-
nattning i Banska Stiavnica. (L, M)

DAG 2: VlKOlÍnEC, ChOCBERGEn 
(världsarv, UNESCO)
Vi åker norrut över låga Tatras bergskam till 
bergsbyn Vlkolínec (Vargby) där den väl-
bevarade traditionella träarkitekturen fått 
vara orörd i mer än 200 år. Här smakar vi 

den traditionella och unika Vlkolínec, sur-
kålspaj, som ni bara hittar i den här i byn.  
Vi fortsätter till Chocbergen där vi vandrar i 
en av Slovakiens vackraste dalar, Kvačianska. 
Övernattning i Liptov. (F, L, M)

Enklare vandring: Vandring längs Vacianska 
dalen till Oblazy där vi besöker ett gammalt 
vattenbruk från början av 20-talet. Stigen fort-
sätter genom Kvacany bergspass till byn Velke 
Borove där vi får vår lunch. 
Höjdmeter:  300 m, mest uppför
Vandringstid: 2,5 h + besöket på vattenbruket
Mer avancerad vandring:  Vi går från Prosieck-
adalen till Kvacianska-dalen (fin väg i skogen 
med utsikt över floden Vah-dalen och de låga 
Tatrabergen)
Höjdmeter: 530 m uppför, 350 m nerför
Tid: 4 h + besöket på vattenbruket

DAG 3: låGA TATRA
Den här dagen börjar vi med att ta oss ner i 
underjorden till Demänovská Jaskyňa. Det 
är ett 35 km långt grottsystem, det längsta i 
hela Slovakien.  Nu väntar vandring i Låga Ta-
tra. Vi tar linbanan upp till bergskammen där 
vi  njuter av den vackra utsikten över Höga 
Tatras bergskammar. Här kan vi välja vilken 
typ av vandring vi önskar göra. Vi äter lunch-
paket på berget och tar linbanan tillbaka ner. 
Åter till Liptov och vårt hotell. (F, L, M)
Enklare vandring: Längs bergskammen till 
toppen av Dumbier och sen tillbaka till linba-
nan. Höjdmeter:   570 m , Vandringstid:  3,5 
h Alternativ: Vandring till toppen av Chopok  
Mer avancerad vandring: längs åsen till  Ste-
fanikova alpstuga och tillbaka till linbanan 
(Eftersom det här är en avancerad tur så kan 
man också vända när man vill och gå tillbaka 
till linbanan) 

DAG 4: hÖGA TATRA
Idag ska vi vandra i de fantastiska Höga 
Tatrabergen. Vi tar liften upp till insjön Skal-
nate Pleso där vi vandrar och njuter av utsik-

ten. Vi äter lunch i en stuga på berget och 
vandrar sedan ner till de mest berömda vat-
tenfallen i Tatrabergen innan vi tar liften ner 
igen. (F, L, M)
Enklare vandring (till Stary Smokovec)
Höjdmeter:  830 m ner, 80 m upp, Tid: 3,5 h Mer 
avancerad vandring: (till Tatranska Lomnica) 
Höjdmeter:   1060 m ner, 210 m upp, Tid:   4:30 h

DAG 5: lESSER FATRA 
(världsarv, UNESCO)
Vi åker till Lesser Fatra bergen. De är verk-
ligen fantastiska och erbjuder många olika 
möjligheter från enkla promenadstråk till 
avancerad vandring och klättring. Vi går 
den kända leden Janosik holes och kan välja 
mellan två alternativ, en lättare eller en mer 
krävande, för vana vandrare som vill ha lite 
mer utmningar. Efter ett (h)ärligt dagsverke 
tar vi oss till vårt  hotell i Trencin. (F, L, M) 
Enklare vandring: vandring längs åsen.
Höjdskillnad: 280 m upp/ner.
Tid: 2,5 h (Det finns stugor på åsen där man 
kan vänta på resten av gruppen) 
Mer avancerad vandring: vandring längs åsen.
Alternativ 1: Höjdmeter: 600 m upp/ner;  Tid: 
4,5 h Alternativ 2: Höjdmeter: 600 m upp/ner, 
Tid: 5 h 

DAG 6: SZEnTEnDRE
Vi åker söderut till Ungern till Szentendre, 
en liten, väldigt mysig, stad som ligger 2 mil 
från Budapest. Eftermiddagen är ledig för 
upptäcksfärd bland gallerier och små butiker. 
Mest känt är det etnografiska friluftsmuseet. 
På kvällen vinprovning med traktens bästa 
viner och middag vilket blir en härlig avslut-
ning på en minnesvärd resa. Övernattning på 
ett annat spahotell i Szentendre. (F, L, M)

DAG 7: hEMRESA
Beroende på flygtiderna kan vi hinna 
med en stadsrundtur i Budapest på vä-
gen till flygplatsen. (F)

FAKTA
CA GRUPP PRIS 12 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Banska Stiavnica 1 natt, Liptov 3 nätter, 
Piestany 1 natt, Szentendre 1 natt.
• Helpension (L, M)
• Guidad tur i Banska Stiavnica
• Fyra vandringsdagar med engelsk-
  talande lokal guide & vandringsledare
• En vinprovning
• Alla transporter på resmålet
• Besök enligt program

TIlläGG
Enkelrum: ca 1000 kr



Polen erbjuder en vacker natur, vi vandrar både i de låga och i de höga Tatrabergen. 
Landets kultur fascinerar och vi lär känna dess historia. Vandringarna erbjuds i en härlig 
kombination av trevliga, relativt lätta vandringar kombinerat med lite av all den kultur 
som finns i området. Vi avslutar vår resa i Krakow, av många betraktad som Polens vack-
raste stad. 

Vandringsresa Polen

DAG 1: AnKOMST POlEn
Direktflyg från Arlanda till Krakow. Vid an-
komst möts vi av vår buss som tar oss till vårt 
hotell centralt beläget i Zakopane.  Middag 
på hotellet. (M)

DAG 2: låGA TATRABERGEn
Idag gör vi en lättare vandring i de låga de-
larna av bergen. Vi börjar i Strazyska Valley 
och under vandringen ser vi toppen Gie-
wont, vattenfall och fantastiska  klippforma-
tioner. Vi har lunchpaket med oss. Vi är åter 
på hotellet på eftermiddagen. Gemensam 
middag på hotellet.  (F, L, M) Stigning: 450 
m, Längd: ca 8-14/18 km

DAG 3: hÖGA TATRABERGEn
Idag beger vi oss mot de två mest populära 
topparna i Zakopane. Vi kommer att se vack-
er panoramautsikt över hela Tatrabergen. 
Giewont, bergskedjor och den lugna och 
pittoreska dalen Mała Łąka. Vi åker bergs-
bana mellan Kuźnice och Kasprowy berget. 
Tillbaka till hotellet för gemensam middag. 
(F, L, M) Stigning: 200 m, Längd: 8-14 km

DAG 4:  hÖGA TATRABERGEn
Idag gör vi en vandring i de höga delarna av 
bergen. Vi kommer att beundra glaciärrelie-
fer, de största vattenfallen i Polen, de största 
bergssjöarna i Tatrabergen, det populära 
turistmålet Morskie Oko och Polens högsta 
topp Rysy. Middag. (F, L, M) Stigning: 900 m, 
Längd: 8-24 km

DAG 5: ZAKOPAnES DAlAR
Genom dalar beundrar vi idag ett varierat 
landskap av karstformationer, vackra ström-
mar, steniga stigar, fårhundar och fårfarmar. 
Vi provsmakar lokala produkter som os-
cypek (rökt ost) och får en presentation av 
hur tillverkningen går till. Spår av gruvdrift 
i Tatrabergen går tillbaka 500 år i tiden. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, L, M) Stig-
ning: 250 m, Längd: 8-16 km

DAG 6: KRAKOw MED wAwEl
Vi reser mot Krakow. Väl framme möter vi vår 
lokalguide och ska nu få uppleva staden. En 
guidad stadsrundtur till fots tar oss på upp-
täcktsfärd till den välkända Grodzkagatan & 
till hjärtat av Gamla Stan. 

FAKTA
CA GRUPP PRIS 12 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET InGÅR
• Svensktalande reseledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Helpension dag 2-5
•  Middag dag 1 & 6 (M)
• Entré till nationalparken 4 dgr
• 4 h rundtur till fots i Krakow inkl.   
entré Mariakyrkan och Wawel katedral
• Övriga besök enligt program

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


