
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 Monicas resor.  

Kulturresor med Monica Mozo
Andalusien, Spanien, Slovenien



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

Jag heter Monica Mozo och bor i 
härliga Fuengirola på Costa del Sol, 
Spanien. Jag har haft äran att få ta 
emot många grupper från Rese- 
Skaparna genom åren och det är 
alltid lika skoj att möta er när ni 
landar på Malagas flygplats. 

När ni är här hos mig så brukar vi 

åka till olika kulturella och histo-
riska platser såsom Granadas Al-
hambra, Sevilla, Cordoba, Ronda, 
Malaga och andra härliga platser. 
Jag visar er hur det är att leva och 
bo här nu och förr. Vi umgås och 
har det mycket trevligt tillsam-
mans och njuter av vistelsen här. 

Kära Resenär!

Kanske tar man ett dopp i Medelhavet och njuter av solen när vi har en ledig dag eller passar på att gå till 
stora marknaden där man kan hitta allt från frukt och grönt till kuriosa av olika slag. 

Fuengirola är en bra och lätt stad att vistas i. Hit kommer många svenska pensionärer för att stanna under 
vinterhalvåret för här skiner solen nästan jämt. Livet känns ganska enkelt här och man kan njuta av vad 
staden har att erbjuda i form av restauranger, cafeer, underhållning. Varför inte bara slå sig ner på en bänk 
på den åtta km långa strandpromenaden och titta på folk som passerar förbi.
Kom och hälsa på mig och jag kan nästan lova att det blir en underbar vistelse här.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Saludos	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Monica	Mozo

BRA ATT VETA: 
På Monicas 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.

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.   

Kalendarium 2021    Datum Grupp pris  Ord. pris 
Långtidssemester Solkusten, 22 dgr  25 okt  fr. 14 950 kr fr. 15 450 kr



Andalusiens skatter 
  - med Mijas Pueblo, Andalusiskt äventyr 

DAG 1: STOCKHOLM – FUENGIROLA
Direktflyg från Stockholm till Malaga. Vid 
ankomst tas vi emot av vår reseledare, 
Monica. Transfer till  Fuengirola och vårt 
hotell som ligger centralt beläget invid 
den långa strandpromenaden. Vi tar en 
tur till fots som avslutas vid vår lokala res-
taurang för en välkomstmiddag.  (M) 

DAG 2: MARKNAD
Vi möts i receptionen och följer med Mo-
nica på en orienteringstur i området kring 
hamnen och upp till centrala Fuengirola 
med buss- och tågstationen. Sedan tar Mo-
nica med oss till den omtyckta och kända 
marknaden i Fuengirola.  Under eftermid-
dagen tid för avkoppling eller göra egna 
upptäcktsfärder. Gemensam middag på 
hotellet. (F, M)

DAG 3: MIJAS PUEBLO 
Halvdagsutflykt till den vackra Andalu-
siska byn, Mijas Pueblo. En promenad ge-
nom de smala gatorna återspeglar livet i 
gamla dagar. Byn ligger på en stenig platå 
med utsikt över Fuengirola och havet. Vin-
provning med tilltugg på mysiga Museo 
de Vino. Åter till  Fuengirola. Middag på 
hotellet.  (F+vinprovning med tilltugg, M)

DAG 4: ALHAMBRA 
Utfärd till Granada som under 1200-talet 
var det muslimska högsätet i Spanien. Än 
idag är staden hemvist för Europas största 

muslimska befolkning och har en av kon-
tinentens största attraktioner 1100-talets 
Alhambra. Vi besöker den vackra trädgår-
den Generalife, de moriska härskarnas 
forna sommarpalats, med sina strama 
cypressalléer, välskötta blomstersängar 
och springbrunnar. Gemensam lunch 
under dagen. Åter Fuengirola för middag 
under kvällen. (F, L, M)

DAG 5: ANDALUSISKT ÄVENTYR 
Vår färd tar oss till byn Alfarnatejo med vack-
er utsikt över bergsmassiven i söder. Vi fär-
das på serpentinvägarna över bergen. I en 
olivoljefabrik får vi provsmaka olivolja med 
det hemgjorda brödet ”Pan Cateto”. Under 
en promenad längs gränderna ser vi kyrkan 
och provsmakar det söta Malagavinet. Vi de-
lar upp oss i mindre grupper för nu väntar 
en hemlagad måltid hemma hos byborna. 
Att tänka på denna dag är att det ofta är ky-
ligare och blåsigare uppe i bergen än nere 
i Fuengirola. Åter till Fuengirola. Gemensam 
avslutningsmiddag på restaurang.  (F, L, M)

DAG 6: HEMRESA
Frukost och fri tid innan Monica kommer 
och hämtar oss för transfer till Malaga flyg-
plats. Vi tar farväl av Monica och flyger direkt 
till Stockholm.   (F)

FAKTA
CA GRUPPRIS: 10 450 KR
RESLÄNGD:       6 DAGAR

I PRISET INGÅR:
•  Flygresa Stockholm – Malaga t/r
•  Svensk reseledare Monica Mozo
•  Del i dubbelrum 5 nätter m  frukost
•  2 luncher 
•  5 middagar, varav 2 på restaurang
• Utfärd till Mijas Pueblo med vinprovn.
• Utfärd till Alhambra i Granada m. lunch
• Utfärd till Alfarnatejo med lunch

MöJLIGA TILLÄGG: 
Enkelrum fr. 1 250 kr

Spaniens soligaste landskap lockar med små mysiga bergsbyar och trevliga or-
ter längs havet. Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semes-
terorterna längs med Solkusten och gör utfärder till den mysiga byn Mijas Pu-
eblo, äter lunch hemma hos  en familj under ett Andalusiskt äventyr och besöker 
regionens mest besökta sevärdheter, Alhambra i Granada. Med oss på resan har 
vi vår reseledare Monica som är bosatt i Fuengirola.

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



Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på och få njuta av ett behagligt klimat. I Andalusien finns mycket att se 
och göra och resor till Fuengirola har länge varit populära bland resenärer som är ute efter sol och bad. Många svenskar har valt 
att flytta hit och en mängd turister har rest hit  för att njuta av allt trakten har att erbjuda. Hotel PYR som ligger på strandprome-
naden vid småbåtshamnen. Runt knuten finns mängder av restauranger och butiker för shoppning samt närheten till tåg- och 
busstationen, som ligger på 5 minuters gångavstånd för den som vill uppleva närområdet på egen hand. Vår värdinna, Monica, 
finns nära till hands och ordnar olika aktiviteter.   

ATT GöRA 
Andalusien har en mycket intressant historia och ett rikt kulturliv. Det finns flera 
golfbanor, vandringsleder samt många intressanta aktiviteter och utfärder. Monica 
hjälper er gärna med tips samt ordnar gemensamma aktiviteter på plats.

FUENGIROLA
Fuengirola ligger 30 km från Marbella, 18 km från Torremolinos och det är 31 km till 
Malagas flygplats. Här finns en ca 8 km lång strandpromenad och på stranden kan 
du hyra solstolar, bada i säkert vatten och beställa drinkar och mat från strandba-
rerna. På ca 10 minuters gångavstånd ligger stadens centrum med butiker, restau-
ranger och postkontor mm. Bakom stranden ligger det mysiga, historiska området, 
som erbjuder en stor dos traditionell spansk charm. En höjdpunkt är Costa del Sols 
största loppmarknad, som vi besöker en dag tillsammans med Monica. 

PRESENTATION AV ER VÄRDINNA - MONICA ERIKSSON MOZO
Till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. Monica visar oss sitt Andalusien 
med stor värme och omtanke.  “Det är en dröm som går i uppfyllelse varje gång jag 
får möjlighet att introducera nya gäster till Spanien. Min passion har alltid varit mötet 
med nya människor och kulturer och jag har rest över hela världen men slutligen 
bestämt  mig för att bosätta mig i Fuengirola. Välkomna!”

OM HOTELLET
Hotellet har uppvärmd utomhuspool, restaurang och cafeteria. I närheten finns 
även frisör och butiker. Det är endast 20 meter till havet.  Alla lägenheter har bad-
rum och TV samt terrass/balkong med möbler. I ordinarie priset ingår del i studio: 
Ett större rum med 2 separata sängar & kokvrå.  Lägenhet med separat sovrum 
finns mot tillägg. Även studios med havsutsikt från sidan. 

OM RESAN
Vid ankomst möts vi av Monica som tar oss med till Fuengirola för incheckning på 
vårt hotell. Vi möts på kvällen för att tillsammans promenera till en restaurang för 
välkomstmiddag . De utfärder som ingår, dvs Malaga, Mijas pueblo och det An-
dalusiska äventyret kommer att spridas ut så att vi har ungefär en utfärd i veckan. 
Utöver dessa kommer det att erbjudas platser på frivilliga utfärder som Monica 
hjälper er att boka. De frivillga utfärderna sker med delad buss och engelsktalande 
guider medan de utfärder som ingår genomförs med egen buss och guide samt 
Monica, förutsatt att det är tillräckligt med resenärer på resan för dessa. Mer in-
formation om utfärderna finns på nästa uppslag. Monica kommer även att ordna 
med andra aktiviteter och kommer att finnas på hotellet under utsatta tider för de 
som har frågor eller behöver hjälp med något. Fullständigt dag för dag program 
kommer ca 3 veckor innan avresa i ert häfte “Avresemeddelande” tillsammans med 
resehandlingar. 

FAKTA

ORD PRIS:     14 950 KR
RESLÄNGD:  22 DAGAR
AVRESA:  25 OKT 2021
I PRISET INGÅR
• Direktflyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats t/r
• Del i studiolägenhet 21nätter
• ReseSkaparnas reseledares tjänster
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Välkomstmiddag på restaurang
• Avslutningsmiddag på restaurang
• Två luncher inkl vin/vatten i Malaga  
  och under det andalusiska äventyret
• Utfärd Malaga inkl.  lokalguide och entré   
   till Picassomuséet
• Utfärd Mijas Pueblo inkl. vinprovning
• Utfärd Andalusiskt äventyr

TILLÄGG PER PERSON:
Frukost 21 dagar:         + 1 400kr
Studiolägenhet för eget bruk:+ 4 500kr
Lägenhet,. separat sovrum pp:  + 2 000kr
Studio side sea view pp:             + 500kr 

PRELIMINÄRT* FLYG (SAS)
UT: Arlanda-Malaga, 06.00 - 10.25
HEM: Malaga-Arlanda, 18.15 - 22.40

HOTELL PYR FUENGIROLA ***
www.hotelpyr.es
Lägenhetshotell med  olika typer av lägen-
heter från studios upp till trerumslägenhe-
ter. Alla lägenheter har köksdel garderob, 
balkong och badrum med dusch.  För mer 
information, se hotellets hemsida ovan.

* Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll

longstay  på solkusten 

  Arrangör: ReseSkaparna event & resor
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Monica Mozo

Följ med på en unik resa till södra Spanien med en oslagbar kombination av stad, lands-
bygd och hav. Vi upplever Malaga, Ronda, Sevilla, Cordoba och den okända regionen 
Sierra de Aracena i Picos de Aroche i Huelva med kunniga lokalguider och vår egen Mo-
nica Mozo som bor i Andalusien. Vi får lära oss mer om Andalusiens historia och det 
muslimska arvet i Spanien. Monica tar er till vingårdar, restauranger och ett besök på en 
fabrik där vi lär oss om produktionen av den mest berömda iberiska skinkan i Spanien. 
Ni möter också Sara som är auktoriserad lokalguide i Sevilla, hon känner sitt land väl och 
har handplockat endast det bästa åt oss.

DAG 1: MALAGA 
Vid ankomst möts vi av Monica. En kort 
transfer tar oss till vårt hotell i Cala del Mo-
ral, en ort ca 15 min från Malaga med en 
underbar strand och promenad. Gemensam 
välkomstmiddag på hotellet (M)

DAG 2: MALAGA - PICASSOMUSEET
Idag ska vi göra en guidad stadsrundtur till 
fots i Malaga. Vi börjar med en promenad på 
den berömda shoppinggatan calle Larios. 
Vi når till slut katedralen och den romerska 
teatern. Vår stadspromenad ger oss en liten 
inblick i det andalusiska vardagslivet. Efter 
lunch på egen hand besöker vi Picassomu-
seet som erbjuder en unik samling av tavlor, 
litografier och keramik från hela hans karriär. 
Middag på hotellet. (F, M)

DAG 3:  UTFÄRD GRANADA 
Utfärd till Granada som under 1200-talet var 
det muslimska högsätet i Spanien. Än idag 
är staden hemvist för Europas största mus-
limska befolkning. Vi besöker den vackra 
trädgården Generalife, de moriska härskar-
nas forna sommarpalats, med sina strama 
cypressalléer, välskötta blomstersängar och 
springbrunnar. Vi tar oss god tid för rund-
vandring i Alhambra. Lunch på egen hand 
i stan. På eftermiddag besöker vi Granadas 
katedral, kungliga kapellet och Alcaicería. 
Åter till Malaga. Middag på hotellet. (F, M) 

DAG 4: RONDA
Idag skall vi få uppleva Ronda som är en av 
de äldsta och vackraste städerna i Spanien. 
Belägen på 780 m höjd och dramatiskt de-
lad av en 100 m djup klyfta får besökaren 
en unik och fascinerande utsikt. I Ronda 
går livet sin gilla gång och man lever här 
på traditionellt andalusiskt sätt. Största se-
värdheten är stenbron från 1700-talet som 
löper genom centrum. En annan sevärdhet 
är tjurfäktningsarenan, Spaniens äldsta. 
Ronda sägs vara födelseplatsen för tjurfäkt-
ning då reglerna som upprättades här på 
1700-talet fortfarande följs. Vi har lite egen 
tid att upptäcka staden och äta lunch innan 
vi besöker en familjeägd vingård, Descalzos 
Viejos. Vingården var från början ett kloster 
och bevarat på väggarna finns fresker från 
förr. Besöket inkluderar en guidad tur där vi 
får se vingården, promenera genom träd-
gårdarna, besöka vinkällaren inne i klostret, 
och se framställandet av viner. Vi får också 
provsmaka vin tillsammans med tilltugg. 
Egen middag. (F)

DAG 5: SEVILLA
Idag ska vi upptäckta Sevilla, huvudstaden 
i Andalusien. Vi börjar dagen med en gui-
dad stadsrundtur till fots. Vi besöker den 
gamla arabiska fästningen Alcazar med sin 
fina trädgård och den mäktiga katedralen. 
Byggnaden innehåller enorma skatter som 
hämtades i kolonierna i Amerika. Vi intar en 
god lunch och smakar på andalusisk gast-
ronomi. På eftermiddagen fortsätter vår tur 
till fots längs med floden och tittar på bland 
annat Torre del Oro. Turen avslutas på Plaza 
de Espana, en skapelse från världsutställ-
ningen som arrangerades i Sevilla 1929 un-
der den nationalistiske diktatorn Primo de 
Riveras regim. Egen middag. (F, L) 

DAG 6: SIERRA DE ARACENA  
Efter frukost åker vi till Sierra de Huelva. För-
sta stopp i den lilla byn, Corteconcepcion 
där vi besöker en familj som har ett eget 
slakteri och producerar den mest berömda 
Jabugo Pata Negra skinkan i Spanien. Själv-
klart får vi provsmaka denna specialitet. Vi 
fortsätter till Aracena en stad som ligger 
mitt i ett naturreservat med fantastiskt land-
skap. Lunch hos en familjeägd restaurang 
där vi får smaka typiska rätter från områ-
det. Efter lunch promenerar vi på gatorna i 
Aracena och besöker Las Maravillas grottor. 
Här ser vi vackra droppstensformationer i en 
av de första grottorna som man fick tillträde 
till. Nästa besök är den sagolika byn Peña 
de Alájar. En historisk och konstnärlig plats 
i hjärtat av naturparken Sierra de Aracena, 
mellan ek- och kastanjeklädda berg. Egen 
middag i Sevilla. (F, L) 

DAG 7: CÓRDOBA & OLIVOLJA
Idag åker vi mot Córdoba. På vägen besöker 
vi Hacienda Basilippo (El Viso del Alcor), den-
na vackra gård på landsbygden för att lära 
oss om produktion av och smaka på olivolja 
som är typisk för Andalusien. Vi fortsätter till 
Cordoba där vi äter lunch i det judiska kvar-
teret. Vi fortsätter att utforska Cordoba ge-
nom en guidad rundtur där vi ser Moskén, 
synagogan, souk, typiska gårdar, romerska 
bron och Calahorra Tower. Gemensam av-
slutningsmiddag på kvällen. (F, M)  

DAG 8: HEMRESA
Egen förmiddag. Kanske lite tid för shopping 
eller fortsätta att utforska Sevilla. Transfer till 
flygplatsen för hemresan (F)

Andalusiens bästa
- med Malaga, Ronda, Granada, Cordoba, Sevilla 
& okända Sierra de Aracena

FAKTA
CA GRUPPRIS: 16 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
I PRISET INGÅR: 
• Svensk reseledare Monica Mozo
• Flyg Arlanda-Malaga-Sevilla-Arlanda
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher med vin
• 4 middagar med vin
• Stadsrundtur i Malaga 
• Besök Picasomuseet 
• Utfärd till Alhambra i Granada
• Besök till Granadas Katedral och      
  kapell med lokalguide
• Utfärd till Ronda med vinprovning
• Utfärd Sevilla med Katedralen och       
Reales Alcazares med lokalguide
• Utfärd till Naturreservat Sierra de       
  Aracena 
• Besök till skinkfabrik med  smakprov
• Besök till Las Maravillas Grottor 
• Utfärd till Cordoba 
• Besök till oliv oljeproducent

TILLÄG: 
Enkelrum fr.         1 000 kr

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se
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Följ med oss på en innehållsrik resa till det lilla, vänliga landet Slovenien, beläget vid Adriakusten i hjärtat av Europa. Sloveniens riviera 
som är 47 kilometer lång utmed Adriatiska havet är kort, men här hittar du en spännande och lite gömd del  av Europa. Här finns kustor-
ten och medeltidsstaden Piran, badorten Portorož och saltfälten som helar, mängder med vänliga människor, god mat och än så länge, 
få turister. Vi  bor i Portoroz, och gör utflykter längs den vackra kusten och till Trieste. Vår sista dag åker vi med båt över till Venedig där vi 
sover sista natten. 

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

DAG 1: VENEDIG -  PORTOROZ
Direktflyg till Venedig där vår svensktalande 
reseledare, Monica, möter oss på flygplatsen. 
Vi lämnar Italien och åker vidare mot vårt 
hem för den här veckan, badorten Portoroz 
i Slovenien. Vid ankomst checkar vi in på ho-
tellet och äter en välkomstmiddag påp res-
taurang. (M) 

DAG 2: PORTOROZ
Badorten Portoroz har Sloveniens enda 
sandstrand och är kantad av restauranger, 
hotell och en stor marina. Hit till Portoroz har 
besökare kommit sedan slutet av 1800-talet 
för klimatet och de klara havsbaden. Längst 
in i viken finns en liten sandstrand men det 
är vanligast att bada från kajen. Vi går en 
promenad för att lära känna orten och har 
resten av dagen fri för egna aktiviteter. Mid-
dag. (F, M)

DAG 3: ADRIAKUSTEN 
Vårt första stopp blir i Koper som är den 
största kuststaden i Slovenien. Under en 
promenad genom den venetianska gamla 
staden ser vi de viktigaste sevärdheterna. 
Vi ser det vackra pretorianska palatset från 
1500-talet och katedralen, byggd under 
andra hälften av 1100-talet. Vi gör ett kort 
stopp i Izola, en medelhavsstad som vilar 
på det som en gång var en ö. Namnet här-
stammar från det latinska ordet ”Isola” som 
betyder just ö.  Färden går vidare till Piran. 
Här föddes den den berömda violinisten och 
kompositören Giuseppe Tartini. Vår sightsee-
ing börjar på Tartinitorget, i hjärtat av staden 
där många betydelsefulla byggnader, kyrkor 
och även Tartinimonumentet finns. Vi besö-
ker St. Georgekyrkan med sitt höga tor innan 
vi promenerar vidare till Prvomajskitorget 
där vi ser en enorm fontän i barockstil. Fri tid 
i Portoroz under eftermiddagen. Gemensam 
middag under kvällen. (F, M)

DAG 4: TRIESTE
Dagens utfärd går till Trieste, huvudstaden i 
den autonoma regionen Friuli Venezia Giulia 
i Italien. Det var en av Habsburgmonarkins  

första städer och dess viktigaste hamn. Över-
allt i stadens centrum kan vi se rester av forn-
tida romarsk och österrikisk kejserarkitektur. 
Vi besöker Piazza della Cattedrale” som ligger 
uppe på en kulle med slottet San Giusto vari-
från vi har panoramautsikt över hela staden.  
Besök i Basilica di San Giusto från år 1320 
med sina vackra bysantinska mosaiker. Vi 
promenerar i gamla stan innan vi når det öst-
errikiska kvarteret där vi kan beundra vackra 
palats som påminner mer om Wien än en 
medelhavsstad i Italien. Piazza Unità är Euro-
pas största torg vid havet. Efter lite egen tid 
kommer vi till det vackra slottet, Miramare, 
omgiven av en blomstrande park. Här bodde 
Ferdinand Maximilian från Habsburg sin fru, 
Charlotte av Belgien. Eett sällsynt exemplar 
av en lyxig aristokratisk bostad från andra 
halvan av 1800-talet. Åter till Portoroz och 
gemensam middag. (F, M)

DAG 5: EGEN DAG
Efter några intensiva dagar blir det skönt att 
koppla av invid havet. Middag. (F, M)

DAG 6: POSTOJNAGROTTAN & LJUBLJANA
IPostojna väntar ett besök i den den världs-
berömda grottan som består av ett 21 km 
långt underjordiskt kungarike av stalaktiter 
och stalagmiter. Vi åker en kort sträcka med 
tåg och därefter promenerar vi mot hallarna 
och gallerierna kring den den underjordiska 
floden Pivka. Vidare till huvudstaden, under 
romartiden känd som Emona. Under vår pro-
menad genom gatorna i Ljubljanas gamla 
stad, ser vi en mängd olika historiska epoker 
över husfasaderna - renässans, barock, seces-
sion osv.Dekorerade portaler, välvda atrium 
och stenlagda vägar leder oss på en trevlig 
promenad förbi stadens viktigaste sevärdhe-
ter. På vägen tillbaka till Portoroz stannar vi 
för att bjudas in till slovensk afton, en folklo-
reshow med danser, musik, mat och vin från 
olika slovenska regioner. Åter till Portoroz för 
övernattning efter en fartfylld dag. (F, M)

FAKTA
CA GRUPP PRIS: 14 450 KR
CA ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA: 
I PRISET INGÅR
• Reseledare Monica Mozo 
• Flyg Arlanda - Venedig t/r
• Del i dubbelrum med frukost på 
  3 stjärnigt hotell i Slovenien 6 nätter (F)
• Del i dubbelrum med frukost på 
  4 stjärnigt hotell i Italien 1 natt (F)
• 1 väkomstmiddag på restaurang (M)
• 5 middagar på hotellet (M)
• 1 slovensk afton inkl. dryck 
• Bussresor enligt program
• Engelsktalande lokalguide dag 3, 4 och 6
• Entréer till tornet i Piran, slott i Trieste,   
  Postojnagrottan, slottet och utställning i    
  Ljubljana
• Tur med bergbanan i Ljubljana
• Båt till Venedig t/r

TILLÄGG: Enkelrum ca 1 650 kr

slovenien - nyhet!
 - med Portoroz och Adriakusten

DAG 7: VENEDIG
Efter frukost och utcheckning åker vi med 
bussen till Punta Sabbioni. Vi lämnar väs-
korna på bussen och åker med båt mot Ve-
nedig. På Markusplatsen börjar vi vår stads-
rundtur där vi ser basilikan, klocktornet och 
hertigpalatset som var symbolen för den 
venetianska makten. Vi går på en intressant 
stadspromenad genom de trånga gatorna 
till Rialtobron. Fri tid i Venedig fram till att 
det är dags att åka båten tillbaka till Punta 
Sabbioni och därifrån med buss till vårt ho-
tell i utkanten av Venedig. Gemensam mid-
dag och övernattning. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Fri tid fram till utcheckning och sedan far vi 
mot flygplatsen där vi tar farväl av Monica och 
flyger direkt hem till Stockholm Arlanda. (F) 


