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ReseSkaparna event & resor  -  08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

I detta program finner ni förslag på resor, baserade på de avresor som i dagsläget. För de resor där vi ännu 
inte har planerade avresor är priserna uppskattade baserat på förra årets priser.  Våra priser styrs mycket av 
flygpriset och hotell, samt säsong. Ju tidigare vi kan boka flyg och hotell, desto bättre priser.

Programmet är tänkt att vara ett stöd i arbetet för reseansvariga i föreningarna.
I kalendariet på sista sidan summeras alla ”Del i resa” avresor, som hittills är klara för 2021. Se vårt program 
som inspiration och kom gärna med önskemål om datum för resor med er förening. 

Saknar ni ett resmål - kontakta oss, vi har många fina resor på lager och alla kan inte presenteras här. Vi har 
de flesta resmålen. Från Jokkmokk till Indien!

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

GruppreseproGram
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Boknings- och Betalningsrutiner
Syfte och mål med del i ReSa (diR)
Att kunna erbjuda alla medlemmar ett bra urval av resor och på så sätt också kunna rekrytera nya medlemmar genom ett attrak-
tivt utbud med förmånliga priser. Med detta program har vi förhandlat fram mervärden för medlemmarna samt tagit fram olika 
resor där man kan dela en avresa med en eller flera andra seniorföreningar. Man kan välja att boka en av de resor som finns i 
kalendariet eller ta initiativ till en ny avresa, dock senast 9 månader innan tänkt avresa. Ju tidigare desto bättre. 

Steg 1: URval av ReSoR - BRedda eRt UtBUd
Välj ut de resor ni tycker passar er förening. Genom DIR har ni möjlighet att bredda ert utbud och erbjuda fler resor av olika sort 
för att passa alla medlemmar, både äldre och nyblivna seniorer. Hitta en bra mix av dagsresor, ”weekends”, veckoresor och kanske 
någon långresa. Ett större utbud lockar fler medlemmar.

Steg 2: PReliminäRBoka ett antal PlatSeR
Kontakta ReseSkaparna och preliminärboka det antal platser du tror du behöver på respektive resa. 

Steg 3: BekRäftelSe & ReSeinfoRmation
ReseSkaparna bekräftar varje resa skriftligt där det framgår antal platser, rumsfördelning och avstämningsdatum. Det är bekvämt 
att anlita oss då vi i samband med bokning gör ett blad som beskriver resan med föreningens egen information. Så snart du ser 
hur intresset verkar hör du av dig för att få fler platser eller dra ner på platserna om intresset är svalt. Ju tidigare denna kommu-
nikation sker desto bättre. Föreningens preliminära antal platser kan garanteras längst t.o.m. 120 dgr före avresa. Er första namn-
lista behöver vi erhålla för flygresor ca 4 månader innan avresa. Med reservation för hur efterfrågan är från andra föreningar.

Steg 4: infoRmation till medlemmaR
Föreningen bör i god tid informera medlemmarna om utbudet och de förmåner som erbjuds. Börja gärna informera om resan 
minst 10 - 12 månader innan avresa. Använd alla kanaler ni har möjlighet till, som e-post, hemsida, medlemsblad, möten och 
andra sammankomster. Ge resorna utrymme i medlemsblad och på hemsida. Presentera resan dag för dag och med bilder för att 
locka och inspirera medlemmarna. De föreningar som väljer flera resor med ReseSkaparna både kort- och långresor kan vi stödja 
med annons i er medlemstidning.

Steg 5: anmälan fRån medlemmaR RegiStReRaS På anmälningSliSta
Föreningen tar in anmälningar och noterar de uppgifter som ReseSkaparna behöver för bokning, som namn, hur man delar rum 
etc. Här skall föreningen använda den anmälningslista man erhåller från ReseSkaparna i Excel. Enligt överenskommelse skickas 
anmälningslistor in till ReseSkaparna som bokar resenärerna i sitt system och skickar ut bokningsbekräftelse med betalnings-
avier. Första namnlistan behöver vi erhålla 4 månader innan avresa för flygresor.

Steg 6: Betalning
På flerdagarsresor hanterar ReseSkaparna betalningarna från medlemmarna. På dagsresor tar föreningen själv in betalningarna 
och ReseSkaparna fakturerar föreningen för hela gruppen.

RaBatteRad PlatS/fRiPlatS till fÖReningenS RePReSentant På ReSan
ReseSkaparna erbjuder en rabatt till en person som följer med föreningens medlemmar på resan, baserad på hur stort antal beta-
lande medlemmar som deltar på resan enligt följande: 50% vid 10 resenärer, 75% vid 15 resenärer och 1 friplats vid 20 betalande. 
Andra rabattsatser kan förekomma.

ReSeRvation
Minsta antal resenärer är 20 betalande personer. Andra minimiantal kan förekomma beroende på typ av resa.
Alla priser kan komma att ändras beroende på flygpris, ökade skatter och avgifter, valutaförändringar eller andra omständigheter 
över vilka ReseSkaparna inte rår. 

InFoRMAtIon VID EGEn AVRESA
om er förening vill ha en helt egen avresa gäller lite andra villkor och rabattsatser:
 - Priserna anges i en stege med pris per person i relation till antal resenärer
 - Bussresor: 1 friplats per 20 betalande - max 2. Flygresor: 1 fri vid 30 betalande
 - ni har större möjlighet att välja ett eget avresedatum.
 - Det finns annat utrymme för att ändra i programmet enligt egna önskemål.
-  Våra gruppriser är beräknade vid 35 personer. Pris för egen avresa kan variera beroende på säsong, flygpris mm

Bokning 
telefon 08-94 40 40  mån, ons-fre 09.00-17.00 (tis 10.00-17.00) eller 
Epost: info@reseskaparna.se. www.reseskaparna.se/grupper
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linnÉa Sallay SIDA
Savonlinna 4
Helsingfors och Finland* 5 
Puccini operafestival i toscana 6
Wien & Budapest 70
Siljan - Dalarna 89
Läckö slottsopera* 88

eRik SUnneRStam
Dalhalla* 87
Dalsland* 88
Läckö slottsopera* 88
Strövtåg på Gozo & Malta 59

Zlatko PaPac
Kroatien - Istrien med Zagreb 7
Dalmatien med Stipe 8 
Kroatien & Bosnien - Hercegovina 9
Montenegro - nyhet 10
Serbien (Belgrad) 11

JoSif PaPaRiSto
Makedonien & Albanien - nyhet 12 
Albanien - nyhet 13
Vandring Albanien- nyhet 78

anna RUdh meo
Ischia - Må bra resa med vandring 14
Elena Ferrantes Italien 15 
Apulien, Italiens klack 9 dgr 16

Johan BeRg
Italien - Solens Mat  17
Sicilien rundresa 18
Långtidssemester på Sicilien 22 dgr 19
Mellersta & norra Sardinien 8 dgr 20
Rundresa Sardinien 21
Korsika & Sardinien 22
Korsika - nyhet 23

fRedRic cedeRlUnd
Mallorca Långtidssemester 24
Mallorca 25

JÖRan nielSen
Sydvästra England (Cornwall & Midsomer) 26 
England 27
Skottlands högländer 28
Skottland Rundresa  29
norra Irlandsresan 30
Stora Irlandsresan 31

monica moZo
Andalusiens skatter 64
Solkusten Långtidssemester 65
Andalusien bästa - världsarv 66
Slovenien - nyhet 67

StePhanie JohanneSSon
Indien 68
Kuba 68 

StoRStad
Rom 69
Budapest & Wien 70 
Berlin 71
Vilnius 71
nyår i Wien 72
Madrid 72
Florens 73

vandRingSReSoR 
Slovakien 74
Polen 75
Bruksvallarna 75
La Gomera 76
norra Albanien 78
Strövtåg på Malta & Gozo 59
Ischia - Må bra resa med vandring 14
Vandring i Hälsingland 88

BUSSReSoR 
Hälsingland 78
opera på Skäret 79
Öland 80
Järvsö 81
Bohuslän 82
Jämtland 83
Gotland 84
Dalhalla 85
oslooperan 85
Läckö Slottspera 86
Dalslands kanal 86
Västergötland & Västmanland 87
Höga Kusten 5 dgr 89
Halland 90
Siljan runt 91

tågReSoR 
om tågresor 92
tågresa Slovenien & Gardasjön 93
tågresa norra Spanien & Baskien 94

kalendaRiUm 95

JÖRan nielSen 
Dublin & Belfast 32
tåg resa till Köpenhamn 32
Holland 33
Mosel & Rhen 34
Alsace 35
norra tyskland  36
Bodensjön & Mainau 37
Skåne 38
Landskrona, Hven & Köpenhanm 39

hanS egUinoa
Baskien - Bilbao & Rioja 40
norra Spanien  41
Bilbao & Santander 42
Vin & Vandring i Spanien 43
tågresa norra Spanien 10 dgr 92

dÉneS SZÁSZ
Budapest 44
Budapest & Eger 45

olle & iRene SangemaRk
Wales 46
Mellersta Irland-Öst till väst 47

cathaRina falkengåRd
Kiev 48
Jokkmokks marknad 49
Sidenvägen 50-51

einaR SZPiRo
Bayern - nyhet 52
Krakow julmarknad 53
norska fjordarna 54
Polska Östersjö pärlor 55
Delfi & Aten  56

ghitta & Johan Zälle
toscana 6 och 8 dagar 57

fRedRik hammenBoRn
Malta  58
Strövtåg på Gozo & Malta 59

henRik helin 
Sulawesi & Bali/Långtidssemester 60

teddy lUndBeRg
teneriffa Långtidssemester 61
Slottsresan 81 
opera på Skäret 79

iSaBel hÖckeRt
Lissabon 62
Portugal 63

innehÅllsFÖrteckning

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, vi kan boka flyg cirka 330 dagar 
innan avresa. 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 tills vi bokat flyg och hotell. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för flygresor och 
300 - 500 kr för flerdagarsbussresor.   
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Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasångerska Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap på sina resor när hon guidar er längs
vägen. Hon för er in i operans förtrollande värld och bjuder ofta på egen sång & fiolspel. Linnéa har en gedigen 
musikutbildning och debuterade som Cherubin i Figaros Bröllop på Kungl Operan. Numera uppträder Linnéa inom 
flera musikgenrer. Hon är aktiv som reseledare och guide sedan snart 20 år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide. 
För ReseSkaparna producerar Linnéa Operaresor med unika besöksmål, däribland Savonlinna Operafestival. När-
mast på tur står även en operaresa till Helsingfors inkl konst & arkitektur . www.linneasallay.se

Savonlinna Operafestival
Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs 
fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert beläget vid 
sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. Vi får uppleva Giuseppe Verdis mästerverk, 
operan ”La Traviata”, i denna magiska operasalong. Vår uppskattade operasångerska & 
Auktoriserade Guide Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap, guidar er längs vägen, 
och för er in i operans förtrollande värld.

FAKTA
eRt PRiS 10 950 kR
PRIS 11 550 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
•  Del i dubbelrum/insideshytt 
•  Alla transporter på resmålet
•  4 frukost (F) •  2 lunch (L) •  4 middag (M)
•  Båttur på Saimen
•  operabiljett, sektion A rad 14-15
•  Besök Ainola konstnärshem (Sibelius)
•  Musikkunnig reseledare
•  Övriga besök enligt program

tillägg
Utsides dubbelhytt: 800 kr per person
Enkelrum+insides enkelhytt: 1 800 kr
Enkelrum+utsides enkelhytt: 3 350 kr

PReliminäRa BåttideR
AVRESA: 16.45 AnKoMSt: 10.00
HEMRESA: 17.00 AnKoMSt: 09.30

PReliminäRt hotell
Hotell Kruunupuisto
http://www.kruunupuisto.fi/

mUSikkUnnig ReSeledaRe
Linnéa Sallay - www.linneasallay.se

DAG 1: BÅTRESA
Vi träffas i Värtahamnen i tallink-Siljas nya 
terminal på Hamnpirsvägen 10. Efter att vi 
gjort oss hemmastadda i våra hytter, serve-

ras god middagsbuffé med dryck. (M)

DAG 2: BORGÅ, EDELFELT, PUNKAHARJU
I Helsingfors väntar vår buss som tar oss 
vidare mot Borgå. Här stiftar vi bekantskap 
med Finlands störste målare på 1800-ta-
let – Albert Edelfelt – och får en visning av 
hans intima ateljémuseum. På anrika Haik-
ko Herrgård serveras en lunch i förnämlig 
atmosfär. Kaffet avnjuter vi i den vackra 
Gula Salongen med konstverk av Edelfelt. 
I Borgå får vi även en guidad visning av J L 
Runebergs hem. Färden går vidare österut 
och mot kvällen når vi vårt hotell Kruunu-
puisto, naturskönt beläget vid den sagolikt 
vackra Punkaharjuåsen, en rullstensås som 
skär rakt igenom sjön Saimen. Hotellet har 
en anrik historia från 1800-talet. I buffetes-
taurangen samlas vi för en god gemensam 

middag. (F, L, M)

DAG 3:  SAVONLINNA, OPERA
Efter en skön morgon med frukost i fridfull 
miljö beger vi oss med bussen in till Savon-
linna. nu väntar en härlig båttur på sjön 
Saimen med M/S Ieva som tar oss runt sta-
dens centrum vackert beläget på holmar 
och uddar. Efter turen har vi fri tid för lunch 
och tillfälle att utforska Savonlinna på egen 
hand. Möjlighet finns att besöka olofsborg/
olavinlinna där kvällens operaföreställning 
äger rum. I Savonlinna centrum ligger det 
färggranna salutorget med många lokala 
produkter. Eller varför inte njuta en glass 

längs med den fina strandpromenaden. Här 
ligger också det sevärda Landskapsmuseet 
Riihisaari.
Gemensamt besöker vi den berömda Keri-
mäki kyrka världens största träkyrka, byggd 
1847, med sittplatser för 3000 personer och 
ståplatser för ytterligare 2000. Här bjuder vår 
egen guide på en musikalisk upplevelse…
Åter på hotellet är det dags för vila och en 
tidig middag. Därefter beger vi oss åter till 
Savonlinna och resans höjdpunkt. operasa-
longen på borggården erbjuder sköna bän-
kar och tak över huvudet. Efter föreställning-
en åker vi tillbaka till vårt hotell i Punkaharju.  

(F,M)

DAG 4: SIBELIUS AINOLA
Efter frukost lastar vi bussen och tar farväl 
av den natursköna omgivningen kring Pun-
kaharju. Färden går nu via Mikkeli och Lathi. 
Vi äter en gemensam lunch under vägen och 
stannar till utanför Järvenpää där vi besöker 
Ainola - ett av Finlands mest kända konst-
närshem från förra sekelskiftet som ingick i 
en unik konstnärskoloni. Här bodde Jean Si-
belius med hustru Aino under mer än 50 år. 
På sitt älskade Ainola tonsatte Sibelius över 
300 musikverk. Vi får en guidad visning och 
tid att även njuta av Ainos egna verk – den 
vackra trädgården med paret Sibelius gravar. 
nu är det dags att bege sig till Helsingfors 
och vår väntande båt med avgång kl 17.00. 
ombord njuter vi av en gemensam serverad 
tvårättersmiddag. (F, L, M)

DAG 5: STOCKHOLM
Efter en god sjöfrukost ankommer vi 
Värtahamnen på morgonen. (F)
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Den Finska Nationaloperan i Helsingfors är känt för sin höga konstnärliga kvalitet. Ope-
rahuset ligger vackert invid Tölöviken och invigdes 1993. Arkitekturen är typiskt finsk med 
rena linjer, fasaden är klädd med vita keramikplattor, invändigt luftiga ljusa foajéer med 
fri utsikt över viken. Den eleganta, moderna salongen har plats för 1350 besökare med 
bekväma stolar och fin akustik.  Här ska vi lyssna till en av operalitteraturens största suc-
céer på sin tid. En opera med smäktande, förförisk musik om kärlek, död och sorg. Dess-
utom får vi njuta av en mycket vacker balett, baserad på en klassisk saga, en kritikerrosad 
föreställning som gått för utsålda salonger. Både Opera- och Balettföreställning kommer 
att offentliggöras slutet av mars 2019. 

Helsingfors
 - med Opera, balett & konst

DAG 1: HELSINGFORS & NATIONALOPERAN 
Linnéa möter er på Arlanda för flyg som av-
går till Helsingfors under morgonen. Vid an-
komst gör vi en fin stadsrundtur med vår lo-
kalguide innan vi checkar in på vårt centralt 
belägna hotell. Under eftermiddagen sam-
las vi för en introduktion där Linnéa förbe-
reder oss inför kvällens operaföreställning. 
Hon går igenom bakgrund och handling. Vi 
äter en tidig middag och beger oss sedan 
gemensamt till den Finska nationaloperan 
för att njuta av kvällens föreställning. (M) 
Vårt hotell har en härlig takterrass med bar 
(inomhus) på 8:e våningen och fantastisk 
utsikt. En perfekt avslutning på denna upp-
levelserika dag!

DAG 2: ATENEUM & BALETT
Vi njuter av hotellets goda frukostbuffé. Där-
efter tar vi oss till Konstmuseet Ateneum 
som ingår i Finlands nationalgalleri. Här får 
vi en specialguidning av museets samling 
av finländsk konst med tyngdpunkt på den 
finska guldåldern från förra sekelskiftet. Den 
vackra museibyggnaden från 1887 är en 
sevärdhet i sig. Därefter fri tid för lunch och 
möjlighet att njuta av Helsingfors på egen 

hand - denna fascinerande stad där öst och 
väst möts. För de som önskar samlas vi sena-
re i den berömda tempelplatsens Kyrka som 
ligger insprängd i berget. Den har fått priser 
för sin arkitektur och akustik. Linnéa berät-
tar om kyrkan och bjuder här på sång & fiol i 
den mån inte kyrkan har eget program. Efter 
en skön vila på hotellet äter vi middag på en 
trevlig restaurang invid Finska nationalope-
ran. Kvällen bjuder på en vacker balettfö-
reställning baserad på en välkänd klassisk 
saga. (F, M)

DAG 3:  VILLA GYLLENBERG & HEMRESA
Efter en skön sovmorgon och frukost fär-
das vi med buss ut till Granö strax utanför 
Helsingfors. Här besöker vi Villa Gyllenberg 
där Paret Signe och Ane Gyllenberg fyllde 
sitt vackra hem med finsk konst från drygt 
två sekler (1756-1970). Vi får vi en guidad 
visning av den förnämliga samlingen, bl a 
konst av Helene Scherfbeck som räknas till 
den största samlingen i privat ägo. På väg 
mot flygplatsen stannar vi för en god sopp-
lunch. Vi landar åter på Arlanda flygplats un-
der kvällen. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS 9 950 kR
CA oRD PRIS:  10 250 KR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
i PRiSet ingåR
 • Svensk reseledare 
• Flyg Arlanda-Helsingfors t/r 
• Transfer flygplats-hotell t/r 
• Stadsrundtur med lokalguide
  Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 1 Sopplunch (L) 
• 2 middagar (M) 
• Besök & visning Konstmuseet Ateneum 
• Besök & visning i Villa Gyllenberg, Granö 
• Operabiljett 
• Balettbiljett
• Övriga besök enligt program 

tillval
Entré tempelplatsens kyrka  ca € 3

tillägg
Enkelrum: ca 1550 kr

Detta är en gruppresa med ca 25-35 delta-
gare.

Linnéa Sallay



6

DAG 1: PISA,MONTECATINI TERME
Linnéa möter er på Arlanda för flyg till Pisa via 
München. Väl framme färd till Montecatini, 
där vi skall bo 5 nätter på trevligt hotell med 
spa och pool. Vårt hotell ligger 200 m från en 
stor park med termalbad. Montecatini terme, 
är en av Italiens främsta kurorter, känd sedan 
medeltiden för sina vackra parker och varma 
källor med mineralrikt vatten. Middag. (M)

DAG 2: FLORENS
På förmiddagen får vi lära känna Florens un-
der en stadspromenad med Katarina som är 
auktoriserad svensktalande guide. Hon visar 
sitt Florens, en mytomspunnen stad med 
charm som har ett kulturellt arv med många 
byggnader från renässanstiden. På eftermi-
ddagen egen tid till strövtåg. Vi möts för en 
trevlig middag på lokal restaurang i Florens, 
innan  vi återvänder till Montecatini. (F,M)

Tillval: Uffizierna med Katarina
Guidat besök på Florens mest omtalade 
konstmuseum - Uffizierna, här finner man 
renässansens förnämsta konstverk.

dag 3: lUcca och oPeRafeStival
På förmiddagen besöker vi Lucca för en gui-
dad rundtur. Man säger att staden Lucca är 
svår att sätta på pränt för det är en plats man 
måste uppleva. Den är inte som andra städer 
i toscana dit man åker för att se historiska 
monument. Här avnjuter man stämningen, 
livsstilen, invånarna, tempot, maten och 
dofterna. Egen tid för lunch och för att njuta 
av staden. Åter till vårt hotell för att piffa in-
för kvällen, denna kväll är en festklädd afton. 
Vi samlas för ett glas mousserande vin och 

Följ med på vår nya operaresa med operasångerskan Linnéa Sallay. Denna gång tar hon 
er med till Italien, operakonstens hemland och Puccini Operafestival i Toscana. Mitt emel-
lan sjön Lago di Massaciuccoli och havet ligger platsen Torre del Lago Puccini som fått 
namn efter den store italienske kompositören. Hit flyttade han med sin familj kring förra 
sekelskiftet. Ända sedan 1930 spelas i denna vackra miljö årligen flera av Puccinis ope-
ror. Linnéa har för oss valt ut hans sista stora mästerverk - Turandot. Då Puccini föddes i 
Lucca, är denna tonsättare också temat för resan. Linnea kommer att introducera er till 
tonsättarens liv och verk så att ni får uppleva så mycket mer av föreställningen. Vi bor i 
vackra Montecatini, på hotell som har eget spa och pool. Det blir en oförglömlig resa med 
mycket musik, konst och kultur.

Linnea introducerar kvällens verk - turandot. 
Buss till Massaciuccoli där Puccini-festivalen 
äger rum. Vi börjar med en trevlig middag på 
lokal restaurang innan kvällens höjdpunkt - 
operan turandot . (F,M)

dag 4: Siena
Heldagsutfärd till Siena, här möter vi Bodil 
som med humor och kunskap visar oss sin 
stad. Sienas centrum är helt obeskrivligt. Pi-
azza del Campo med rådhuset, domkyrkan, 
Basilikan San Domenico, La torre del Mangia 
och framförallt stadens gator och hus ger ett 
oförglömligt intryck. Efter vår guidade rund-
tur till fots, finns egen tid att uppleva staden 
innan vi återvänder till Montecatini och vårt 
hotell. Middag. (F,M)

dag 5: montecatini alto
ovanför Montecatini terme ligger den lilla his-
toriska byn Montecatini Alto, ursprunget till 
själva Montecatini. Byn bjuder på en milsvid 
utsikt över det underbara toskanska landska-
pet. Linnéa tar de som önskar med sig upp till 
Montecatini Alto med linbanan (biljett köpes 
på plats). Vill man hellre denna dag bara kop-
pla av på hotellet eller bada termal finns tid 
till detta. till kvällen middag på hotellet. (F,M)

dag 6: PiSa och hemReSa
Idag ska vi besöka Pisa och upptäcka denna 
fina lilla stad med det pampiga tornet. Vår lo-
kala guide visar oss staden, som mest är känd 
för sitt torn som byggdes1173. Idag är det 
inte tillåtet att klättra upp i tornet, men det lu-
tande tornet lockar fortfarande besökare från 
hela världen med sin till synes omöjliga posi-
tion. Vi äter en trevlig avslutningsmåltid innan 
vi åker till flygplatsen i Pisa för hemresa. (F,L)

Puccini Operafestival i Toscana
- med operan Turandot, Florens, Siena , Pisa  och Montecatini

FAKTA
CA GRUPP PRIS: 14 950 KR
CA oRD PRIS:  15 450 KR
RESLÄnGD:  6 DAGAR
 
i PRiSet ingåR
•  Reseledare operasångerskan Linnéa 
Sallay 
•  Flyg Arlanda - Pisa via Mûnchen t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 5 nt
•  Fem middagar varav 2 inkl. vin & vatten 
•  En lunch
•  Operaföreställning Turandot
•  Utfärder till Florens, Siena, 
   Lucca & Pisa 
•  Guidade stadsrunturer med svenska
   lokalguider: Florens, Siena, Lucca & Pisa
•  Besök till övre Montecatini
•  Introduktion till operan

tillägg: 
Enkelrum, begränsat antal: 1 500 kr
Uffizierna, konstmuseum dag 2: 430 kr 
Bokas i samband med resan.

Linnéa Sallay
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Zlatko Papac
är född och uppvuxen i Mostar, Bosnien-Hercegovina men kom till Sverige under Balkankriget. Bodde här i många 
år och pratar svenska. Han har återvänt till sin hemland och har nu skapat många fina resor till sitt forna Jugosla-
vien, där vi möter hans vänner. Zlatko guidar en del av resorna själv men på vissa orter finns det andra guider som 
också bott i Sverige eller studerat språket som kan just sin hemort. Ni möter Jelena i Belgrad, Jasko i Sarajevo, Vanja 
i Zagreb, Stipe i Gradac och nu Josif i Albanien.

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 ef-
termiddag. (F,L)

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. 

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)

Istrien & Zagreb - 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 GRUPP PRIS:  13 450  kR
CA oRD PRIS: 13 950 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

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
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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 flerfal-
digt belönade, fyrstjärniga boutiquehotellet Marco Polo vid stranden i Gradac. Stipe och 
Zlatko har stor kunskap om regionen och tillsammans har de skapa denna unika resa vad 
gäller mat, vin och kultur.

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-
jor. Vi provar också på olika dalmatiska delika-
tesser, innan vi åker tillbaka till Gradac. På kväl-
len 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 båt-
färd, besök på ostronodling & provsmakning, 
besök hos tre olika vinproducentermed prov-
smakning. (L)

**Makarska:
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 GRUPP PRIS:  13 450 kR
CA oRD PRIS:  13 950 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

Zlatko Papac och Stipe Milic

Med hjärtat i Dalmatien
 - vin, mat & kultur i Kroatien
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FAKTA
gRUPP PRiS : 13 950kR
oRD PRIS:  14 450 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              35 Eur
Bokas och betalas på resmålet

TILLäGG
Enkelrum:             1350 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 natio-
naliteter 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 RESA 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)
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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 Bud-
va och tillsammans med Zlatko Papac ser vi det bästa som landet har att erbjuda. 

Montenegro -Nyhet
 - ett outforskat land invid Adriatiska havet

FAKTA
ca gRUPPRiS:            14 450 kR
CA oRD PRIS: 15 450 KR
RESLÄnGD: 8 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        + 1500 kr

dag 1: Stockholm - BUdva
Direktflyg till tivat med ankomst på förmid-
dagen där vi möter vår reseledare. Vi börjar 
med en trevlig välkomstdrink och lunch i Her-
ceg novi. En lättsam guidning i Herceg novi, 
staden med mycket varierad och turbulent 
historia. Faktum att staden styrdes under olika 
perioder av Bosniska kungar, Hercegovinas 
hertigar, det ottomanska imperiet, Frankrike, 
Venedig, Ryssland, Spanien, Österrike-Ungern, 
Italien och Montenegro säger en hel del. Re-
san fortsätter mot Budva dar vi kommer att 
spendera resten av veckan i Montenegro. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, L, M)

dag 2: BUdva
Eftersom vi ska bo i Budva är det på sin plats 
att lära sig allt om staden.  Budva är egentligen 
en av de äldsta städerna vid Adriatiska havets 
kust men har inte lyckats behålla stadskärnan 
på samma sätt som andra städer. Ändå lockas 
många turister hit.  Vi lyssnar till spännande 
berättelser om Budvas historia och utveck-
ling. 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 byggde 
ön och kyrkan. Efter en härlig lunch i den lilla 
byn Perast på fastlandet åker vi in till Kotor 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 gränder där vi bjuds 
på eftermiddagsfika. Middag på egen hand i 
Budva. (F, L)

dag 4: BUdva
Egen dag att koppla av på stranden framför 
hotellet eller på hotellets spa. Rakt utanför 
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 os-
manska tiderna på Balkan. Resan går till Cet-
inje, huvudstaden i det en gång i tiden kung-
liga Montenegro. Innan vi når Cetinje stannar 
vi i byn njeguši där vi provar den berömda 
montenegrinska prosciutton följd av en riktigt 
rustik lunch. Under eftermiddagen gör vi en 
rundtur i Cetinje med besök till Konung nikola 
Petrović residens. Staden anses 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 Vin-
gården ”13 juli ” för ett besök i deras fantastis-
ka vinkällare. Vi avslutar  besöket med en trev-
lig vinprovning av gårdens viner med bl. annat 
Procorde Vranac som även säljs på Systembo-
laget i Sverige. Lunch i huvudstaden Podgora 
och lite fri tid att utforska staden.  Middag på 
egen hand. (F, L) 

dag 7: BUdva
Efter ett par dagar med utfärder blir det skönt 
med en dag att koppla av på stranden fram-
för hotellet eller på hotellets spa. Lunch i egen 
regi. Gemensam avslutningsmiddag på res-
taurang Porto i Budva. (F, M)

dag 8: hemReSa
Fri tid fram till att det är dags att fara mot flyg-
platsen där vi tar farväl av vår reseledare och 
reser direkt till Stockholm Arlanda. (F)

   Zlatko Papac 
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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 gästvänlighet och sin goda mat. Influenserna kommer från hela världen men allt har en ”serbisk knorr”. Resan är kryd-
dad 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 kul-
tur, litteratur och språk. 

oförglömliga Belgrad
- Balkans New York

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 8 450 kR
CA oRD PRIS: 8 950 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 1200 kr
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Makedonien & Albanien- Nyhet

DAG 1: OHRID MAKEDONIEN
Josif möter oss på flygplatsen i tirana och 
tar oss med till en lokal gård för lunch.Vidare 
till ohrid i Makedonien belägen intill ohrid-
sjön, där stad möter vatten. Både staden och 
sjön finns med på UnESCo:s världsarvslista. 
Incheckning på hotellet. ( L )

DAG 2 : OHRID, BÅTTUR
Vi promenerar bland vita hus som följer 
strykarkatternas kullerstensgränder. Stan-
nar till vid den gamla romerska teatern. Folk 
från grannskapet sitter på läktarna med fiol, 
gitarr och trumman. Sångerna är vemodigt 
vilda och handlar om livet. Vi vandrar vidare 
för att uppleva kapellet Sveti Jovan Kaneo 
på ett klipputsprång ovanför den djupa 
ohridsjön som bildades miljontals år sedan. 
På eftermiddagen gör vi en båttur på sjön. 
Gemensam middag. ( F, L, M )

DAG 3: KORÇË (ALBANIEN) - TIRANA
Vår resa går mot Sveti naum, ett vackert 
kloster naturskönt beläget nära sjön intill 
gränsen med Albanien. Efter gränsöver-
gången äter vi lunch och fortsätter mot 
Korçë. Många av Albaniens konstnärer, 
musiker och poeter är födda i trakten och 

här ser vi en fin samling av gamla kyrkmål-
ningar, den gamla ottomanska basaren och 
en gammal moské. Middag på en karakte-
ristisk restaurang och en kall Korça som den 
inhemska ölen heter.  (F, L, M)

DAG 4 : PËRMET, GJIROKASTËR
Idag en längre bussresa till Gjirokastër, vi får 
uppleva de mest spektakulära landskapen 
som finns i södra Albanien med höga berg 
och dramatiska kanjoner. Efter lunch i Për-
met fortsätter vår bussresa mot Gjirokastër. 
Väl framme, i den kuperade staden, äter vi 
en god middag.  (F, L ,M)

DAG 5 : GJIROKASTËR & LOKAL GÅRD
Under en rundtur lär vi känna ”staden med 
tusen steg”, byggd på de branta sluttning-
arna i Drinodalen, även denna stad är en 
världsarvsstad tack vare den särpräglade ot-
tomanska arkitekturen från 1600-talet. Idag 
skall vi möta Josifs vän som har en gård, det 
blir ett speciellt möte där vi lära oss mer om 
hur det är att vara bonde både tillbaka i ti-
den och i nutid. Åter till Gjirokastër , middag 
på en karakteristisk restaurang. (F,L,M)

DAG 6: BUTRINT, SARANDE
En vacker bussresa förbi berg och genom 
dalar tar oss till Butrint, med stopp vid Blå 
Ögat, en naturpark med spektakulära vat-
tenkällor. Vi reser tillbaka i tiden när vi besö-
ker Butrint, en stor och mycket stämnings-
full arkeologisk fyndplats, drygt 3000 år 
gammal. nu väntar en god lunch invid havet 
i  Sarandë. Vidare färd längs kusten till orten 
Dhërmi som är belägen vid den albanska ri-
vieran. Åter mot Gjirokaster ( F, L )

DAG 7: BERAT, TIRANA
Efter frukost fortsätter vi vår resa vidare mot 
Berat, en mycket speciell stad med anor från 
1200-talet. Vi börjar uppe på borgen med 
en god lunch och rundtur, härifrån har vi en 
vacker utsikt över bergen. Berat är med på 

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  16 250 kR
CA oRD PRIS:  16 750 KR
RESLÄnGD:  10 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda - Tirana t(r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Rundresa med buss
• 8 luncher &  6 middagar inkl. 1 glas vin/
  öl och vatten
• En vinprovning

• Alla rundturer och entréer  enligt program
Enkelrumstillägg  ca 2 500 kr

DENNA  RESA FINNS äVEN PÅ 8 DAGAR.

Josif Paparisto

Följ med på en resa till Albanien och Makedonien två länder med många fina och mysiga 
små städer att upptäcka och landskapet är kuperat med fina vyer var man än kommer.  
Både Albanien och Makedonien har varit två länder som var relativt stängda mot om-
världen fram tills inte alltför länge sedan men nu har dessa länder öppnat upp sig och 
välkomnar oss turister från när och fjärran.

UnESCo:s världsarvslista och är en av Alba-
niens stora sevärdheter. På 1200-talet bygg-
des den befästa staden högst upp på en kul-
le med kontroll över floden osums dalgång. 
Under rundturen besöker vi Berats urtida 
moskéer och kyrkor, slottet och över 300 år 
gamla bebodda hus. Det är en unik upple-
velse som ger en glimt av hur livet var under 
det ottomanska riket, när turkiet, härskade 
över Albanien. Efter Berat fortsätter vi vidare 
mot tirana, Albaniens huvudstad.  (F,L, M)

DAG 8: TIRANA
Idag skall vi få uppleva tirana under en in-
tressant guidad promenad genom centrala 
tirana med dess fantasieggande arkitektur, 
vackra parker och gemytliga kaféer. På Sken-
derbeg torget stod för inte allt för länge sen 
diktatorn Enver Hoxha staty. I Bunkart2, ett 
museum om den hänsynslösa regimen i 
Albanien får vi en insikt i landets grymma 
historia. På eftermiddagen besöker vi Kvar-
teret, Blloku. I det fattiga, bergiga landet var 
Kvarteret ett mytiskt begrepp, det var Mak-
ten, Palatset och Storebrors kontrollrum. 
Det var den förbjudna staden i det stängda 
landet, det var här de albanska ledarna bod-
de, skyddade av soldater och poliser och 
fredade från insyn. Dagen avslutas med en 
trevlig middag på Josifs favorit fiskrestau-
rang.(F, M)

DAG 9: TIRANA, SHKODER
Idag väntar en spännande heldagsutfärd 
norrut till Shkoder som ligger vid södra si-
dan av Shkodersjön. Vi besöker en vingård 
och en etnogård, där vi får uppleva en lite 
speciell lunch med många goda smaker till-
lagad av ekologiska råvaror. Vidare mot Ro-
zafa borgen och Shkoder, en huvudsakligen 
katolsk stad, präglad av italiensk och öster-
rikisk arkitektur. Åter mot ti-rana. ( F,L )

DAG 10: TIRANA, HEMRESA
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Albanien- Nyhet Josif Paparisto
Josif är född och uppvuxen i Tirana och bodde 
i Sverige under tidigt 90-tal. Hans kunskap om 
landet och sin egen historia förmedlar Josif 
på ett personligt sätt när han visar sitt hem-
land. Han uppfyller nu sin dröm  om att visa 
sitt Albanien för svenska resenärer.

FAKTA - 6 dAgAr
ca gRUPP PRiS: 11 450 kR
CA oRD PRIS:  11 950 KR
i PRiSet ingåR
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
   Berat 2 nätter och  Tirana 3 nätter
• 4 luncher inkl vin & vatten (L)
• 3 middagar inkl vin & vatten (M)
• Rundresa 6 dagar med buss
• Guidade rundturer i Berat, Tirana,  
  Shkoder & Durres
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2
• Övriga besök enligt program 

tillägg: Enkelrum   950 kr

oBS - finnS även ett 9 dagaRS PRogRam

Albanien är ett bergigt kustland, till ytan lika stort som Småland, som bjuder på stor-
slagen natur och intressanta historiska lämningar. Denna resa är en unik möjlighet att 
verkligen få uppleva Albanien, få nya insikter om landets historia, se dess vackra natur 
och njuta av den goda maten. Lyssna till Josif som berättar om sin uppväxt under den 
kommunistiska regimen, svenska anknytningar och dagens Albanien, ett land under för-
ändring.  Rundresa som tar oss till södra Albanien, Illyrernas rike, världsarvsstäder som 
Berat, Gjirojaster och Shkoder samt Albaniens färgsprakande huvudstad Tirana. 

Dag 1 DURRES, VLORE
Flyg via Frankfurt till tirana där Josif, vår svensk-
talande guide möter oss på flygplatsen. Vi reser 
vidare med buss till hamnstaden Durrës, Al-
baniens näst största stad. Här väntar en härlig 
lunch på en restaurang intill Adriatiska havet. Jo-
sif tar oss med på en promenad i staden. Vidare 
mot kuststaden Vlore där vi bor invid havet. (L)

DAG 2: BUTRINT, SARANDE, GJIROKASTER
Vi reser vidare på en vacker och slingrig väg som 
går längs kusten och den Albanska rivieran. Ge-
nom fönstren ser vi förutom det klarblå vattnet 
ålderdomliga och fascinerande byar. Vi stannar 
för en god lunch invid havet i Saranda. nu skall 
vi resa långt tillbaka i tiden när vi besöker den 
drygt 3000 år gamla staden Butrint, som idag 
är en stor och mycket stämningsfull arkeologisk 
park. En vacker bussresa genom berg och dalar 
tar oss till Gjirokaster. Vi stannar för ett besök vid 
Blå ögat, en naturpark med mystiska djupblå 
vattenkällor. Väl framme i  den vackra kuperade 
staden Gjirokaster, checkar vi in för två nätter 
och äter en god middag. (F, L, M)

DAG 3: GJIROKASTER & LOKAL GÅRD
Under en rundtur lär vi känna ”staden med tusen 
steg”, byggd på de branta sluttningarna i Drino-
dalen, även denna stad är en världsarvsstad tack 
vare den särpräglade ottomanska arkitekturen 
från 1600-talet. Vi ser också Enver Hoxhas födel-
sehus och Josifs berättar om Albaniens mörka 
historia och kommunisttiden. Vid lunchtid beger 
vi oss till Josifs vän som har en gård, här kommer 
vi äta en god lunch. Josifs vän, Roland berättar 
om livet på landet. Åter till Gjirokaster. (F,L)

DAG 4: GJIROKASTER, BERAT, TIRANA
På förmiddagen väntar en bussresa genom det 
vackra landskapet till Berat, som också är en 
historiskt intressant stad och av världssamfun-
det skyddad stad. Den är en av Albaniens stora 
sevärdheter och turistmål för såväl utländska 
besökare som albanerna själva. Vi börjar med en 
god lunch uppe i borgen, varifrån man har en 
vacker utsikt över bergen. Under en rundtur till 
fots besöker Berats urtida moskéer och kyrkor, 
slottet och över 300 år gamla ännu bebodda 
hus. Det ä en unik upplevelse som ger en glimt 

FAKTA - 7 dAgAr
CA GRUPP PRIS: 12 450 KR
oRD CA PRIS: 12 950 KR

i PRiSet ingåR
• Ciceron och guide Josif Papristo
• Flyg Arlanda- tirana via Franskfurt/Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost på 
  4 stjärniga hotell. (F)
  Vlore 1 nt Gjirokaster 2 nt, Tirana 3 nt
• 5 luncher inkl vin & vatten (L)
• 3 middagar inkl vin & vatten (M)
• Rundresa 7 dagar med buss
• Guidade rundturer i Gjirokaster, Berat,  
  tirana, Shkoder & Durres
• Besök till Butrint
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2
• Övriga besök enligt program 

tillägg
Enkelrum:   1 450 kr

av hur livet var när turkarna och det ottomanska 
riket härskade över Albanien. Vidare mot tirana, 
Albaniens huvudstad. Här stannar vi i 3 nätter på 
vårt centralt belägna hotell. (F ,L, M)

DAG 5: TIRANA
Idag skall vi få uppleva tirana under en intres-
sant guidad promenad genom centrala tirana 
med dess fantasieggande arkitektur, vackra par-
ker och gemytliga kaféer. På Skenderbegtorget 
stod för inte alltför länge sen diktatorn Enver 
Hoxha staty. Bunkart2 är ett museum inrymt i en 
väldig bunkeranläggning, ursprungligen bygg-
des den för husera alla regeringstoppar, inu är 
det ett museum, en symbol för den hänsyns-
lösa regimen, som ger oss ytterligare en insikt 
i landets grymma historia. På eftermiddagen 
besöker vi Kvarteret, Blloku. I det fattiga, bergiga 
landet var Kvarteret ett mytiskt begrepp. Det var 
Makten. Palatset. Storebrors kontrollrum. Det 
var den förbjudna staden i det stängda landet, 
de kvarter där de albanska ledarna och eliten 
hade levt skyddade av soldater och poliser och 
fredade från insyn. Middag på Josifs och hans fa-
miljs favoritrestaurang, där vi får smaka på skal-
djur och fisk i en härlig blandning. (F, M)

DAG 6: TIRANA, SHKODER & ETNOGÅRD
Idag väntar en spännande heldagsutfärd till 
Shkoder som ligger vid södra sidan av Shkoder-
sjön. Vi besöker en vingård och en etnogård, där 
vi får uppleva en lite speciell lunch med många 
goda smaker tillagad av ekologiska råvaror. Vi-
dare mot Rozafa borgen och Shkoder, en huvud-
sakligen katolsk stad, präglad av italiensk och 
österrikisk arkitektur. Vi besöker bl.a. stadens 
världsberömda katedral, som faktiskt fick tjänst-
göra som sporthall i det kommunistiska strikt 
sekuläriserade Albanien Åter mot tirana. Ikväll 
följer de som vill med Josif ut och äter eller om 
de som vill utforskar själva tiranas digra krogut-
bud. Josif bidrar med råd och tips. (F ,L)

DAG 7: TIRANA, KRUJE, HEMRESA
Vi åker till Kruje, staden som är förknippat med 
den albanska nationalhjälten Skenderbeg. Här 
besöker vi ett museum inrymt i slottet samt ba-
saren som erbjuder fint hantverk innan vi fort-
sätter mot flygplatsen för hemresa. (F)
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anna Rudh meo 

Må Bra Resa på Ischia 
- med termalbad & vandring

DAG 1: ROM - ISCHIA 
transfer till Arlanda och flyg till Rom med 
ankomst vid tidig eftermiddag. Anna möter 
oss på flygplatsen och sedan åker vi söderut 
mot havet och neapels hamn för en båttur till 
Ischia. Väl framme vidare till vårt termalbad-
hotell. En stunds vila, innan vi intar en gemen-
sam välkomstmiddag på hotellet. (M)

DAG 2: ÖRUNDTUR & VINPROVNING
Under en heldagstur får vi uppleva mer av 
Ischia tillsammans med Anna som visar oss 
sin ö. Vårt första stopp blir Ischia stad med 
besök på Ischia Ponte för en guidad rundtur 
med besök i den mäktiga borgen - Castello 
Aragonese. Fortet ligger på en alldeles egen 
liten ö som binds samman med Ischia av en 
220 m lång bro. Redan 474 f Kr. sägs det att 
tyrannen av Syrakusa, Hieron I, slog sig ner på 
fortet. Lite egen tid för lunch innan vi fortsät-
ter vår ö-tur. På en av Annas vänners vinkan-
tina får vi provsmaka deras vin och smaka på 
lokala till¬tugg. Middag på hotellet. (F, M) 

DAG 3: VANDRING & LA MORTELLA
Vi börjar dagen med en promenad i stilla takt 
uppför till den vackra botaniska trädgården La 
Mortella, för ett trevligt besök. Här ser vi både 
tropiska växter och plantor från medelhavsre-
gionen, samt får en vacker utsikt. Dagen avslu-
tas med en lättare vandring över Zaro-halvön, 
förbi La Colombaia, Viscontis villa. Den kände 
filmregissören hade ett sommarhus på Ischia. 
Vi förundras av platsen där några flickor från 
ön sägs ha sett Madonnan uppenbara sig. Vid 
lunchtid promenerar vi till San Francescostran-
den för en god lunch vid havet. Buss tillbaka 
till hotellet. Vi avslutar dagen i lugnt tempo, en 
stund att prova hotellets termalbad eller tid för 
en ansiktsbehandling på hotellets spa. nu vän-
tar Gemensam middag. (F,L,M)

DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi njuta av 

de vackra termalbaden. Det varma källvatt-
net har skapat vattenparker med stora och 
små bassänger med olika temperaturer. Vi 
besöker en av öns finaste termalbad beläget 
invid havet. (F, M)

DAG 5: VIN & VANDRING PIANO LIGUORI
Vi börjar dagen med en lite mer krävande och 
utmanande vandring, 5 km lång med höjdskill-
nader ca 260 m, över kuperad mark (stabila skor 
och stavar kan vara bra här) till den övergivna 
byn Piano Liguori där det känns som om tiden 
stannat till. Vi äter en god lunch med ingredien-
ser från familjens egna odlingar med utsikt av 
Capri. Vår vandring fortsätter genom vinlundar-
na och med fantastiska vyer vidare till familjen 
Mazzellas lilla vinkantina för att prova öns bästa 
viner. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 6: MARONISTRANDEN
Idag får en uppfriskande promenad på den 3 
km långa Marontistranden, där sanden på vissa 
ställen är varm på grund av de varma källorna. 
Vi får uppleva närvaron av och påminns om 
Ischias vulkaniska ursprung. Möjlighet till bad 
finns. Lunch på en för Ischiaborna väldigt känd 
trattoria där mamman i familjen lagar en riktigt 
italiensk måltid. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 7: BELLA NAPOLI!
Vi lämnar Ischia tidigt på morgonen och av-
slutar i mytomspunna neapel, pizzans födel-
sestad. Anna visar oss stadens sevärdheter 
under en rundtur där vi även ser miljöer som 
inspirerade Elena Ferrante att skriva böck-
erna om Elena and Lila. till lunch serveras en 
äkta neapolitansk pizza. Under eftermidda-
gen reser vi till Castel Gandolfo där påvarna 
har sitt sommarresidens. Vi checkar in på vårt 
hotell som är vackert beläget vid Albanosjön. 
Avslutningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
transfer till flygplatsen där vi säger farväl till 
Anna. Direktflyg till Stockholm. transfer.  (F)

Följ med på en resa som får dig att må bra: italiensk mat & vin, varma termalbad och 
vandringar. På vulkanön Ischia, strax norr om Capri gör vi som italienarna och tar in på 
ett termalbadhotell och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna 
Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 20 år, får du en riktig njutningsresa. Anna, som är 
en erfaren vandrings- och vinguide, visar oss sitt Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.
Dagarna fylls med vandringar längs havet, bad i varma källor, besök hos vinmakare och 
rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt grön oas. Här växer 
pinjer, ekar, ädelkastanjer och ginst. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till 
Elena Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.

FAKTA
gRUPPRiS: 13 450 kR
CA oRD PRIS:  13 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats - Ischia t/r
• Del i dubbelrum 7 nt med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 7 middagar (M)
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsmask på hotellets Spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandring i Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
• Övriga besök enligt program

tillägg:  
Enkelrum                          1 200 kr
Dryckespaket Ischia 6 dgr, Vin, vatten till 
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FAKTA
ca gRUPPRiS:  14 950 kR
CA oRD PRIS:  15 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk  reseledare/guide
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher inkl. vin & vatten (L) 
• 6 middagar inkl. vin & vatten (M)
• 1 vinprovning med tilltugg
• Fri tillgång till termalbad på hotellet
• Utfärd Amalfikusten med Ravello
• Guidad rundtur Neapel
• Utfärd Pompeiji
• Örundtur Ischia med Ponte & kastellet
• Strövtåg på Maronistranden
• En ansiktbehandling på hotellet på Ischia
• Bussresor & transfers enligt program
• Övriga besök enligt program

tillägg:
Enkelrumstillägg:  2 500 kr
Utfärd la Mortella ikl. lunch            60 euro
Bokas och betalas direkt till reseledare

Avresa oktober: 
ord pris 16 450 kr - Gruppris 15 950 kr

Elena Ferrantes Italien
 - Neapel, Amalfikusten & Ischia

DAG 1: ROM-NEAPEL
Flyg till Rom med ankomst på eftermiddagen. 
Anna möter oss på flygplatsen. Vi reser mot 
neapel och tar båten till Ischia där Elena arbe-
tade en sommar och åkte på semester till med 
Lila. Vi skall bo på trevligt termal hotell. (F, M)

DAG 2: ISCHIA & VINPROVNING
Idag får vi uppleva Ischia tillsammans med 
Anna som visar oss sin ö. Vårt första stopp 
blir Ischia stad och ett besök på Ischia 
ponte för en guidad rundtur med besök i 
den mäktiga borgen - Castello Aragonese, 
ett fort som ligger ute på en alleles egen ö 
och som härstammar från 474 f Kr. då den 
första fästningen byggdes upp.  Lite egen 
tid för lunch innan vi fortsätter vår ö-tur. 
Vi besöker en av Annas vänner som har en 
familjeägd vingård i Fontana. Vi får prov-
smaka deras vin och något gott tilltugg. Vi 
åker längs vackra vägar och man kan tänka 
sig hur det såg ut på Ischia under den tid 
böckerna utspelar sig.  Stopp i mysiga Forio 
där nino bodde hos sin vän. Åter vårt hotell 
för middag. (F, M) 

DAG 3: MARONISTRANDEN
Vi får en uppfriskande promenad på sand-
stranden Maronti, där stranden på vissa stäl-
len är varm på grund av de varma källorna. 
Här hade Elena ett känslosamt möte med sin 
stora kärlek nino. Vi får uppleva närvaron av 
och påminns om Ischias vulkaniska ursprung. 
En god lunch serveras på en av de mysiga 
krogarna. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4:  EGEN DAG/FRIVILLIG UTFäRD
Egen dag att njuta av hotellets faciliteter och 
dess termal bad. Eller följ med på en frivillig 
utfärd. till kvällen middag på hotellet. (F,M)

LA MORTELLA TRÄDGÅRDEN.
Frivillig utfärd till La Mortella, en fantastisk 
trädgård skapad av Lady Susana Walton, på 
1920-talet. Hela trädgården är vackert anlagd 
med torrmurade terrasser, återkommande 
dammar och vatten i rörelse, och över tretu-

sen exotiska växtarterer - många sällsynta. En 
botanisk dröm som draperar sig kring de vul-
kaniska klipporna.

DAG 5: NEAPEL
Vi lämnar Ischia på morgonen och tar båten 
till neapel. Anna visar oss stadens sevärd-
heter under en rundtur. Vi ser miljöer som 
inspirerade Elena Ferrante. Busstur genom 
Lilas och Elenas barndomskvarter där vi bör-
jar i Luzzatikvarteret där flickorna växte upp. 
Lunch vid strandpromenaden där Lila hade 
sin bröllopslunch på Burgo Marinaro och 
promenad från lunchen till kvarteren där 
skoaffären låg. Vi besöker även de lyxigare 
Chiaia - kvarteren som flickorna drömmer 
om. Vi skall nu på bo trevliga hotel Grand 
oriente, som är centralt beläget i neapel. 
Vi avslutar dagen som sig bör i neapel med 
pizza på en klassisk restaurang. (F, L, M)

DAG 6: AMALFIKUSTEN
Heldagsutflykt på Amalfikusten med vår 
reseledare Anna. Linas bröllopsresa gick till 
Amafli och under dagen besöker vi Amalfi 
och Ravello. Vi äter vi lunch i Scala och fort-
sätter därefter till Ravello, musikens stad, 
där vi besöker Villa Rufolo för att beundra 
den fantastiska utsikten. I Amalfi stannar vi 
för en guidad promenad genom gränder 
och över vackra torg med sina kyrkor. Åter 
sen eftermiddag. Egen kväll i neapel. Anna 
tipsar om bra restauranger. (F, L) 

DAG 7:  POMPEJI
Idag upplever vi det sägenomspunna, vack-
ra och fantastiskt välbevarade Pompeji. Vi 
vandrar genom gränder, ser målningar och 
känner gladiatorstämningen på amfiteatern 
precis som om vi levde år 79 efter Kristus. 
Egen eftermiddag i neapel, till kvällen ge-
mensam avslutningsmiddag.  (F, M)

DAG 8: HEMRESA
transfer till Roms flygplats. (F)

Följ med på en resa med kultur, italiensk mat & vin och varma termalbad. Vi följer Elena Ferrantes rollfigurer  Elena och Lila och besöker 
platserna som beskrivs i böckerna. Deras barndomskvarter i Neapel, Amalfi dit Lina reste på bröllopsresa samt vulkanön Ischia där de 
åkte på semester.  Neapel är Italiens tredje största stad och den väcker känslor och nyfikenhet. Under alla lager av historia är det en i 
högsta grad levande stad, gästvänlig och varm. Dessutom är maten kanske landets allra bästa. Vi gör som italienarna och tar in på ett 
termalbadhotell på Ischia och blir ompysslade. Tillsammans med vår svenska reseledare Anna Rudh Meo, som bor på ön sedan mer än 
20 år, får du en riktigt intressant avkopplande resa. 
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Apulien ligger på Italiens klack, en gömd skatt som väntar på att upptäckas. Anna Rudh 
Meo har tagit fram denna resa för att visa er de platser hon uppskattar bäst och vi får 
komma hem till en familj och laga den för Apulien så kända orechiettepastan. Många 
kulturer har satt sin personliga prägel på landskapet, arkitekturen och maten.  Apulien 
är med sitt bördiga landskap ett himmelrike för vin och oliver. Här finner vi frodiga oliv-
lundar  och vidsträckta vinodlingar, Apulien är Italiens näst största vinproducent. De lite 
konstiga Trulli-husen i Alberobello och Materas mystiska grottdistrikt är båda världsarv 
och ger en sägenomspunnen upplevelse. Vi bor två nätter inne i Matera i grottdistrikten, 
tre nätter i lantlig miljö utanför Martina Franca och i vackra barockstaden  Lecce. Väl-
kommen att smaka på Apuliens skatter.

DAG 1: BARI, LECCE (17 MIL)
Flyget från Sverige tar oss efter en mellan-
landning till Bari, Apuliens huvudstad och 
hamnstad. Härifrån reste medeltidens ridda-
re och pilgrimer till det heliga landet. Vi styr 
kosan söderut mot Salentohalvön, den södra 
delen av landskapet Apulien och dess huvud-
stad Lecce som ofta kallas Syditaliens Florens. 
Det är en vacker barockstad, en modern, ung-
domlig storstad med 90 000 invånare och 
många eleganta och utsmyckade byggnader 
och stora kyrkor.  Väl framme i staden checkar 
vi in på vårt hotell och avslutar dagen med en 
gemensam middag på hotellet. (M)

DAG 2: OTRANTO & LECCE 
Vi startar dagen med att åka till otranto, det 
är den mest östliga staden i Italien, det är bara 
ca 7 mil härifrån till Albanien. Staden har gått 
till historien för den turkiska invasion som år 
1480 dödade 800 invånare. offren helgonför-

klarades år 2013 och deras kvarlevor finns i 
stadens katedral. Katedralen byggdes upp i 
romansk stil på 1000-talet och är känd för sitt 
mosaikgolv med scener från det gamla testa-
mentet. Efter en rundtur till fots, äter vi lunch 
innan vi återvänder till barockstaden Lecce. 
nu skall vi upptäcka Lecce under en guidad 
rundtur med Anna. Staden har anor från Ro-
martiden och det finns delar av en amfiteater 
från 100 e Kr. Idag är det framför allt barockar-
kitekturen, byggd med den typiska Lecceste-
nen, en gyllengul kalksten som gör staden 
känd. Middag på egen hand. (F,L)

DAG 3: ITRIADALEN, MARTINA FRANCA
Vi lämnar Lecce och beger oss mot Primiti-
vovinets huvudstad Manduria. Vi besöker ett 
kooperativ där man tillverkar flera mycket 
goda viner av druvan Primitivo. Efter ett be-
sök i vinmuséet, skall vi låta oss väl smaka 4 
olika viner under en vinprovning följt av en 
lättare lunch. Vidare mot Itriadalen, som kän-
netecknas för sina låga stenmurar, olivträd 
och röda jord men framför allt sina trullihus. 
Vi skall bo utanför staden Martina Franca i 3 
nätter, i en härlig lantlig miljö.  Middag på ho-
tellet. (F, L, M)

DAG 4: ALBEROBELLO, TRULLEHUS, OSTUNI
Idag ska vi besöka Apuliens kanske mest kända 
ort, Alberobello. Staden är med på Unescos lista 
över världsarven och är känd för sina trullihus, 
det är små vitkalkade hus med konformade 
tak. De är byggda i kalksten men man har inte 
använt sig av något murbruk, detta för att man 
fort skulle kunna riva ner dem om det blev en 
skatteinspektion. Lunch äter vi en bit utanför 
Alberobello på en enkel lokal restaurang som 
serverar ost och kött från deras egen gård. Vi 
far vidare till den vita staden ostuni. Med sina 
vitkalkade hus och vindlande gränder är den 
en av de mest attraktiva städerna i Apulien, som 
ligger uppe på en höjd. På stadens museum 
kan man, om man vill, se skelettet av en kvinna, 
Delia, som är 28 000 år gammalt. Åter till vårt 
hotell för en gemensam middag. (F, L ,M)

APULIEN, italienska klacken - Nyhet 
- en gömd skatt med personlig prägel

FAKTA
ca gRUPPRiS: 14 950 kR
oRD PRIS:  15 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare – Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda - Bari via Frankfurt t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  2 nt Matera, 3 nt Martina Franca, 2 nt Lecce
• 3 luncher varav en lättare lunch (L) 
• 5 middagar (M) 
• 1 Vinprovning
• Olivoljeprovning
• Rundtur i Matera med grottdistriktet 
• Guidade turer i Matera, Martina Franc, 
   Lecce, otranti m fl
• Maltlagningstillfälle 
• Övriga besök enligt program

tillägg: 
Enkelrum   1 950 kr 

DAG 5: POLIGNANO A MARE, MASSERIA
Idag åker vi till kusten och den charmiga sta-
den Polignano a Mare. Efter en guidad rund-
vandring och lite egen tid åker vi vidare till en 
Masseria, en typisk apulisk lantgård där vi skall 
provsmaka olivolja, bl a olja som kommer från 
hundraåriga träd. Vi kommer vandra genom 
deras olivlund som är som att gå på ett konst-
galleri. olivträdens stammar bildar de mest 
fantastiska figurer, men vad som är mest otro-
ligt är att vi kommer se träd som är över 1000 
år gamla. Apulien är känt för sina olivträd, man 
tror att det finns ca 60 miljoner träd bara i re-
gionen. Åter till vårt hotell för middag. (F,M) 

DAG 6: APULISK MATLAGNING  (8 MIL)
Vi lämnar vårt hotell och åker ut på landet. 
Idag ska vi till några små trullihus där vi skall 
tillbringa dagen med att lära oss laga apulisk 
mat. Mamman i hushållet är trots de små ut-
rymmen (trullihus är små) en mästare på att 
lära oss laga mat. Vi kommer bl a att lära oss 
att göra den för Apulien så kända orechiette-
pastan. Det mesta av maten som vi kommer 
att äta tillagas i familjens vedugn. På efter-
middagen lämnar vi Apulien och beger oss 
till landskapet Basilicata och till den speciella 
staden Matera. Sassi di Matera är sedan 1993 
ett världsarv och 2019 var det Europas kultur-
huvudstad. Vi checkar in på vårt hotel som lig-
ger i Sassi området dvs grottområdet. Middag 
på egen hand. (F, L)

DAG 7: MATERA
nu skall vi upptäcka den här otroliga platsen. 
Matera är en av världens äldsta städer. Vi pro-
menerar runt i de två kvarteren Sasso Barisano 
och Sasso Caveoso, här ser vi hur folket bodde 
i stor fattigdom tillsammans med sina djur i 
dessa grottor ända fram till 1952. Lunch på 
egen hand och eftermiddagen fri för egna upp-
täckter. Avslutningsmiddag på kvällen. (F,M)

DAG 8: MATERA, BARI (7 MIL)
Efter frukost är det avfärd till Baris flygplats och 
hemresa. (F)

anna Rudh meo 
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Johan Berg
Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 
17 år och kan sitt Italien väl. När han bodde 
i Terracina skapade han bl a vår populära  
resa Solens Mat. Han är idag ansvarig för 
våra resor till Italien och guidar bl a även 
på Sicilien. Även om han bor i Sverige idag 
så har  en stor del av hjärtat i Italien. Johan 
lever alltid upp lite extra när han får återse 
sitt andra hemland tillsammans med en 
grupp gäster på någon av våra resor.

DAG 1: ROM - TERRACINA
Johan möter oss på flygplatsen i Rom och tar 
oss med till terracina. Väl framme vid vårt ho-
tell samlas vi för att skölja ner resdammet och 
få något gott i magen. (M)

DAG 2: SPRÅK &  MATLAGNING 
På förmiddagen ges tillfälle att närma sig det 
italienska språket genom praktiska och lek-
fulla övningar på Lea och Johans språkskola. 
Lunchen intar vi på stranden och på kvällen 
bjuder kocken nazareno in oss i sitt kök och 
visar hur man lagar en trerättersmiddag som 
vi sedan avnjuter med ett gott vin. (F, L, M)

DAG 3: GLASS & OST-VINRESA
Vi börjar dagen med att titta in hos glassma-
karen nunzio och ta del av några av hem-
ligheterna bakom den fantastiska italienska 
glassen. Vidare till Vincenzos ostronställe och 
restaurang. Här får vi tillfälle att prova ostron 
och en härlig lunch vid havet. På kvällen be-
ger vi oss till delikatessaffären ”La Bottega di 
via Sarti” för en lättare men mättande måltid 
när vi blir guidade på en ost- och Vinresa ge-
nom Italien av den stolte ägaren Emanuele 
Coppola. (F, L, M)

DAG 4:  SAN FELICE CIRCEO                           
Vi beger oss till byn San Felice och Circeos 
nationalpark där vi äter vi lunch vid de vid-
sträckta sanddynerna.  På hemvägen passe-
rar vi en av Mussolinis projektstäder, Sabau-
dia. tillbaka i terracina och efter en guidad 
promenad uppe i Gamla Stan äter vi middag 
i denna historiska miljö. (F, L, M)

DAG 5: CORI 
Idag besöker vi den anrika och pittoreska 
bergsbyn Cori med dess kända Akropolis-
tempel och Maurizio Ricci som visar oss hur 
han kokar sin lufttorkade skinka i vin och de-
monstrerar hur man gör ricotta och pecori-
noost. Vi avsmakar detta och annat under en 
lunch i det gröna. Sen har ni en egen kväll att 
själva utforska någon av terracinas mysiga 
krogar. (F, L) 

DAG 6: EGEN DAG/PONZA 
Egen dag att koppla av och utforska terracina 
med dess långa stränder, trevliga butiker och 
mysiga restauranger eller åka med till ljuvliga 
Ponza. På kvällen går vi till ”Hosteria del Vico-
letto” för att njuta av en middag på fisk och 
skaldjur. nu väntar en måltid som kombine-
rar det bästa med Italien, god mat, gott vin 
och ett varmt bemötande.(F, M)

TILLVAL UTFÄRD TILL PONZA MED LUNCH:
Idag erbjuder vi en frivillig heldagsutfärd 
till vackra och dramatiska Ponza, en ljuvlig 
ö av vulkaniskt ursprung, ofta kallad Capris 
lillasyster. Vi guidas runt ön och äter en god 
lunch. (L)

DAG 7: MONTE SAN BIAGIO 
Vi åker till en liten genuin familjegård in-
till bergsbyn Monte San Biagio. Väl framme 
bjuds vi på en hemlagad lunchbuffé på går-
dens produkter. Vi besöker också en olivol-
jekvarn. Vi avslutar veckan med att åka upp 
till det anrika Jupitertemplet där tar en liten 
guidad promenad och njuter av den fantas-
tiska utsikten. Sen intar vi en matig aperitif 
och summerar vår vecka tillsammans.  (F, L) 

DAG 8: HEMRESA
Vi lämnar terracinaför hemresa från Rom. (F)

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storsla-
gen natur. Johan, som bott i Italien i mer än 15 år, välkomnar oss som sina personliga 
gäster och tillsammans gör vi dagsutflykter till olika småbyar på landsbygden. Där prov-
smakar vi lokalproducerade specialiteter såsom ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en 
liten exklusiv grupp och precis som i TV-serien Solens Mat får vi komma nära inpå och till 
och med in i köken. Vi bor i den lilla kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat på 
många av de trevligaste och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även 
på en del kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrus-
ker, romare, påvar och Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.

FAKTA

CA GRUPPRIS FR: 15 950 KR
oRD PRIS:  16 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svenska reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med  
  italiensk frukost (F)
• 5 luncher (L) 
• 5 middagar (M)
• Utfärd Cori med ricotta- &  
  skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet & aperitif
• Besök i restaurangkök med visning
• Besök hos en lokal glassmakare
• Ost- och vinprovning
• Ostronprovning
• Ett lektionstillfälle i Italienska
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 600 kr
Utfärd Ponza med lunch € 95 
Bokas och betalas på plats i €.

Solens mat & vin
 - i Terracina med besök på gårdar & matlagning

Johan Berg
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FAKTA
ca gRUPRiS: 14 950 kR
oRD PRIS:  15 450 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Johan
• Flyg Arlanda - Catania t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
  på 3-4* hotell
• 3 luncher inkl vin & vatten (L)
• 5 middagar inkl. vin/vatten (M)
• Utfärd till Taormina & Castelmola
• Utfärd till Savoca i Gudfaderns spår
• Utfärd till Etna och vinprovning
• Utfärd till Syrakusa och Parco Neapolis
• Utfärd till Catania 
• Utfärd och middag på lokal herrgård
• Besök, inträden enligt program

tillägg
Enkelrum: 1 800 kr
Modica & Ragusa inkl lunch fr. €65 
Utfärd bokas och betalas kontant i € på 
plats till reseledare. Min 25 personer 

Siciliens förlovade land
 - östra Sicilien med Taormina & Syrakusa
Sicilien Medelhavets största ö. Ibland har man känslan av att den är ett land för sig – så olik fastlandet Italien. Sicilien har allt – under-
bara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och en levande historia. Vi går i fotspåren av Greker, Romare, Saracener och Normander 
på Taormina, Syrakusa och Catanias livliga gator. Under denna vecka kommer vi att få insupa många intryck och säkert bli bedårade 
av denna ö som har besjungits och diktats om sedan urminnes tider. Vår reseledare Johan Berg har bott i Italien i 17 år. Han älskar sitt 
Sicilien och kommer att introducera er på ett roande och uppskattat sätt till detta mytomspunna ö. Vi bor in vid havet i Mazzaro bukten 
nära Taormina 4 nätter och Syrakusa 3 nätter och gör trevliga utfärder. 

DAG 1: MAZZARO
Sen ankomst till Catania, ca 1 timmes trans-
fer till Mazzaro bukten nedanför taormina 
och vårt hotell. Efter incheckning går vi och 
äter en kall tallrik italienska specialiteter 
med ett glas vin. (M)

DAG 2: TAORMINA & CASTELMOLA
En heldag som börjar uppe i Castelmola, 
en stillsam liten by som bjuder på mysiga 
gränder, restauranger, barer och framförallt 
en bedårande utsikt. Här rör vi oss även i 
svenska kulturella fotspår; Bamses. Rune 
Andréasson besökte Sicilien första gången 
1963 och fick här inspiration till seriens sär-

egna kulliga landskap. Vidare till fashionabla 
taormina där vi ser Siciliens pärla byggd på 
en terrass mellan berg och hav med den 
berömda havsutsikten. Här går vi en längre 
guidad promenad och ser bl a den grekiska 
teatern som är den näst största av de antika 
teatrarna på Sicilien. Middag på lokal restau-
rang i taormina. (F, M)

DAG 3: ETNA
Utfärd till Etna – Europas ”gigant” vad gäller 
vulkaner. Vi lämnar hotellet tidigt och åker 
upp till 2000 m.ö.h. Härifrån får vi en vacker 
vy och kontakt med Etna som är Europas 
högsta aktiva vulkan. Här odlas druvan 
nerello Mascalese, planterad på vulkanens 
sluttningar i den svarta lavajorden. Vi intar 
en lätt lunch med vinprovning i vingården 
Barone Villagrandes härliga miljö. Åter till 
vårt hotell. (F, L)

DAG 4: SAVOCA
Utfärd till den lilla bergsbyn Savoca strax 
norr om taormina. Här i trakterna spelades 
den sicilianska delen av Gudfadern in. Savo-
ca fick i filmen vara Don Vitos hemstad Cor-
leone. Johan tar er runt till fots och sen äter 
vi lunch på legendariska Bar Vitelli. Här bad 
Michael Corleone (Al Pacino) i ”Gudfadern I” 
den bistre värden Vitelli om att få gifta sig 
med hans dotter Apollonia. Åter på efter-
middagen. (F, L)

DAG 5: SYRAKUSA
Vi lämnar taormina och reser söderut till 
Sankta Lucias Syrakusa, där vi skall bo 3 nät-
ter. Här levde och verkade många historiska 
personligheter som Dionysios, Platon och 
Arkimedes, som lär ha utropat sitt berömda 
Eureka här. Vi börjar i den arkeologiska par-
ken neapolis där vi ser och hör om såväl gre-
kisk som romersk kulturhistoria.  Sen är det 
dags för Johans favorit ortigia - gamla stan 
- belägen på en klippig halvö. Vi går genom 
labyrintliknande gator, ser Apollotemplet 
och självklart katedralen med Sankta Lucia. 
Här kan man strosa runt i timmar, insupa at-

mosfären, smakerna och besöka de mysiga 
småbutikerna. Efter lunch och tid på egen 
hand checkar vi in och äter senare middag 
på hotellets restaurang. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/MODICA & RAGUSA
Egen dag att koppla av och utforska Syra-
kusa eller följ med på en frivillig utfärd. till 
kvällen ¬ promenerar till middagen i gamla 
stan. (F, M)
Heldagsutfärd Modica & Ragusa (Tillval)
Vi börjar i Modica som förutom stadsbilden 
med barockarkitekturen även är känd för sin 
produktion av choklad tillverkad efter antika 
recept. Här slipper vi gå utan ser istället hela 
stan från ett charmigt litet tåg. Efter choklad-
provning och lunch på en lokal trattoria åker 
vi till tv-serien inspektör Montalbanos Ragusa. 
Vackra Ragusa är nog det finaste exemplet på 
den sicilianska sena barocken. Här prome-
nerar vi och besöker Gagliardi’s mästerverk 
katedralen med skulpturen av S:t Göran och 
draken. (L)

DAG 7: SYRAKUSA & LOKAL GÅRD
Egen dag i Syrakusa. Vid fem-tiden tar Johan 
oss med till sin vän den karismatiske godsä-
garen Carmelo på hans klassiska Sicilianska 
herrgård, där vi får en härlig middag med ra-
der av sicilianska specialiteter att sköljas ner 
med lokalt vin. (F, M) 

DAG 8: HEMRESA & CATANIA
Vi lämnar Syrakusa sen förmiddag för att 
spendera dagen i och runt Catania. Vi ser bl 
a gamla stan med dess genuina fiskmark-
nad och katedral.  Vi äter en sen lunch och 
hinner även senare med en sista god ape-
ritivo innan vi beger oss till flygplatsen för 
hemresa. (F, L)

fleR UPPlägg av SicilienReSoR
Sicilien Runt men Palermo, Taormina, 
Syrakusa, Tempeldalen - 8 dagar

Västra Sicilien med Trapani, Palermo, 
Tempeldalen och Cefalù - 8 dagar
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HOTELL – CEFALU SEA PALACE/VICTORIA PALACE 
Vi bor fint antingen på Hotell Sea Palace eller systerhotellet Victoria Palace båda ca 30 m från 
stranden och bara 600 m från centrum. Vi har fina rymliga rum inredda i modern stil med bal-
kong alt uteplats och dubbelsäng eller separata sängar. Alla rum har bad/dusch, wc och hår-
tork samt tV, klimatanläggning, minibar (litet kylskåp) och säkerhetsbox. Frukostbuffé serveras 
varje morgon och till middag erbjuds vi en bordsserverad middagsmeny. Vi har halvpension 
och för att få variation äter vi några gånger på systerhotellet och/eller hotellets restaurang i 
gamla stan. Sea Palace har en bar och ett bibliotek som erbjuder ytor för avkoppling. Hotel-
len har pool (ej uppvärmd) med solstolar och stranden alldeles intill. På Sea Palace finns ett 
mindre gym och hotellet erbjuder sköna spabehandlingar. Boende på Victoria Palace kommer 
också att ha tillgång till gym och spabehandlingar, men endast via förhandsbokning. Framför 
hotellen finner man strandpromenaden som lockar till avkopplande promenader längs havet. 
Hotellen är familjeägda av paret Lombardi som personligen månar mycket om både gäster 
och sin härliga personal, vilket gör att man känner sig som hemma fast på hotell. 
Hemsida: www.cefaluseapalace.it/en/ alt www.cefaluvictoriapalace.it/en/

CEFALú - CHARMIG MEDELTIDA STAD MED STRANDPROMENAD
Vid foten av klippan som gett staden dess namn ligger Cefalù, en solblekt stad där både his-
torien och det äkta Sicilien gör sig påmint i varje gathörn under din resa. Inte konstigt att vi 
rest till Cefalù i mer nästan 70 år. Det är en lagom stor stad med allt som behövs. En fin strand, 
charmiga små gator och gränder, småbutiker, caféer och allt från mysiga trattorior till flotta 
restauranger. Strövar du runt i de smala gränderna runt Piazza Duomo med den imponeran-
de katedralen, träffar du på både korgmakare, glassbarer och kanske också den restaurang 
som känns helt rätt för dagens lunch eller middag. För staden är inte större än att man lätt 
kan upptäcka den till fots, och det är också då man lägger märke till alla detaljer, som basilika-
krukorna i fönstren, doften av nygrillad tonfisk eller den vackra portalen på kyrkan Chiesa del 
Purgatorio. Cefalù är en stad med atmosfär i varje gränd och på varje torg, där man överallt 
påminns om stadens långa historia, som sträcker sig via medeltiden ända tillbaka till Karta-
gerna. Dessutom påpekar många att perioderna när vi är här präglas av ett harmoniskt lugn 
bortom kaoset under högsäsong. Sen ligger Cefalù bara en timmes resa med tåg, knappt 7 
mil, från mytiska, stökiga men ack så charmiga Palermo.

Långtidssemester på Sicilien
 - med boende vid havet i mysiga Cefalú
Långtidssemester på Sicilien - med boende vid havet i mysiga Cefalù Sicilien medelhavets största ö är perfekt för en långtidsemester till 
vintern. Inte bara ligger ön bra till klimatmässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar för god mat ihop med ett varmt 
och vänligt bemötande. Det var till Cefalù som några av de första charterresorna gick till Italien. Med basen i Cefalù finns det mycket att se 
och utforska. Sicilien är kanske den mest mytomspunna av medelhavets öar. En ö som både fruktats och åtråtts av många. Listan är lång 
på de som erövrat Sicilien och gjort ön till det den är idag. En blandning av olika kulturer där man plockat russinen ur kakan och behållit 
det som gagnat och gjort sig av med det som inte. Er värd och vår representant på plats, Johan Berg, bodde i Italien i 17 år och har guidat 
många gånger på sitt älskade Sicilien. En ö som enligt honom växer med tiden och hela tiden har mer att ge. Hit kan man åka varje år 
utan att tröttna. Johan ser framemot att få ta hand om er, visa och tipsa er om hans smultronställen. Han gillar särskilt tanken på att ha 
hela tre veckor till att umgås, samtala och göra upptäckter tillsammans. Det är inte för inte som många säger om Johan att han liksom 
italienarna har en naturlig begåvning för att umgås och vara värd.

FAKTA
ca gRUPPRiS:  19 450 kR
oRD PRIS:  19 950 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda- Palermo via München  t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum  med balkong 21 nätter
•  21 frukostar
•  21 middagar 
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
•  Utfärd Castelbuono & Vinprovning.
•  Aktiviteter ordnas under resan av vår  
   reseledare

TILLäGG:  
Dubbelrum med havsutsikt ca. 1 300 kr
Dubbelrum för eget bruk ca. 5 700 kr 
Dubbelrum för eget bruk med havsutsikt 6 900 kr

tillval
Utfärd Etna med vinprovning & lunch 
Utfärd trappani & Marsala  & lunch
Ovan tillval bokas & betalas på plats hos 
reseledare

Övrig info:
Priset är räknat på avresa i november och 
mars. Flygresan är med mellanlandning. 
Resan görs under lågsäsong så  var med-
veten om att utbudet av restauranger och 
butiker kan vara begränsat. 
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DAG 1: OLBIA, NUORO
Vi flyger till olbia och landar sent på kvällen. 
Efter en timme når vi nuoro i Barbarernas 
rike. Väl framme, kvällsfika på hotellet.  (K)

DAG 2: SARDERNAS BERG & BYAR, CAGLIARI
Idag skall vi uppleva öns fascinerande in-
land, Barbarernas berg och byar. Fårskötsel 
är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god 
lunch med herdar och besöker byn orgoso-
lo, känd för sina  väggmålningar. Sardinien, 
framförallt Barbagia, är fyllt av traditioner, 
mystik och vidskeplighet. I byn Mamoiada 
klär männen under karnevalen ut sig till 
”Mamuthones”– svarta masker, fårskinns-
dräkt & ett trettiotal koskällor på ryggen. 
Dagens avslutas med att besöka teodors 
svåger som har dukat upp till middag. Mätta 
återvänder vi till vårt hotell. (F,L,M)

DAG 3:  THARROS, BOSA, ALGHERO  
nu reser vi västerut mot kuststaden och den 
fina badorten Alghero. Vi passerar oristano 
och vid fiskebyn Carbosa besöker vi de vack-
ert belägna historiska lämningarna i tharros. 
när vi närmar oss Bosa kantas vägen av oliv-
lundar och korkekskogar. Staden finns med 
på listan över Italiens vackraste byar och här 
strosar vi i den pittoreska stadskärnan med 
kullerstensgränder och färgglada hus. Vi 
äter gemensam lunch under dagen som av-
slutas med en resa längs en av de vackraste 
vägarna i Italien. Vi följer kusten som är full 
av fridfulla små skyddade vikar och njuter av 
utsikten över det glittrande havet. Vi anlän-
der mot kvällen till Alghero där vi ska bo 5 
nätter. Middag på lokal restaurang invid ho-
tellet. (F,L,M)

DAG 4: ALGHERO 
Idag visar Johan oss Alghero under en rund-
vandring till fots i den pittoreska gamla 
stadsdelen med välbevarade stadsmurar 

och bastioner från genuesarnas tid. En egen 
eftermiddag att utforska staden. till kvällen 
kan de som önskar följa med Johan på en fri-
villig middag i den gamla staden. (F)

DAG 5: ALGHERO 
En dag att koppla av på, upptäcka stranden, 
kanske ett bad, lite shopping eller en upp-
friskande promenad längs strandpromena-
den. till kvällen middag på en krog som för-
enar det bästa med Italiens goda mat. (F,M) 

DAG 6:  CAPO CACCIA & VINGÅRD
Vi börjar dagen med att åka till närliggande 
Capo Caccia som är Sardiniens västligaste 
punkt. Här finns Europas högst belägna fyr-
torn och en dramatisk kust. Vi besöker en 
fornlämning från nuragernas tid, Sardiniens 
stenåldersbefolkning. Vi avslutar turen med 
en god lunch och får en vinprovning på en 
vingård utanför staden. (F, L, V) 

DAG 7: NORDVäSTRA SARDINIEN
Vi beger oss norrut mot den berömda stran-
den Stintino, där vi besöker byn samt tar en 
promenad längs den vackra stranden. Vackra 
vägar leder oss till längs kusten till Castelsar-
do, en av de två vackraste eller i vart fall mest 
hyllade och omskrivna byarna på ön. Vi äter 
en god lunch under dagen. (F,L)

DAG 8: SMARAGDKUSTEN & VINGÅRD
Vi beger oss mot miljardärernas lekstuga 
Costa Smeralda – Smaragdkusten, som fått 
sitt namn efter den gröna färgen på havet. Vi 
besöker Porto Cervo, känt för sin elegans och 
är miljardärernas träffpunkt. Vårt flyg går sent 
så vi har även tid att stifta bekantskap med 
ett av de bästa italienska vita vinerna Ver-
mentino di Sardegna på en vinavsmakning 
med lätt lunch. Vi kommer till flygplatsen i 
god tid för att checka in och äta en bit innan 
vi går ombord på flyget. (F, L, V)

FAKTA
ca gRUPPRiS: 14 450 kR
oRD PRIS:  14 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda- Olbia t/r
   2 nt Nuoro, 5 nt Alghero
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 luncher varav en med herdarna (L) 
• 3 middagar (M) 
• 2 vinprovningar (V)
• Kvällsfika
• Guidad tur i Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Utfärd Stintino & Castelsardo  
• Utfärd Capio Caccia & vingård
• Övriga besök enligt program

tillägg: 
Enkelrum ca:   2 100 kr

PRELIMINäRA HOTELL:
Nuoro: Sandalia hotel***
www.hotelsandalia.com

Alghero: Margeritha hotel*** 
www.hotellamargherita.it

Norra & Mellersta Sardinien -Nyhet
 - Sardernas berg och Algheros mysiga gränder
En resa för dig som vill få en smak av Sardinien. Vi börjar vårt äventyr med två nätter i byn Nuoro, där vi 
vaknar med en fantastisk vy. Här bor vår chaufför Teodor, han tar oss med till sina vänner och små byar. 
På denna resa bor vi på två hotell och utforskar mellersta och norra Sardinien. På vår väg till Alghero 
upplever vi öns västkust med intressanta fornlämningar och den mysiga staden Bosa. Algheros gamla 
stad välkomnar med sina mysiga kvarter, vackra strand och i närheten finner vi flera vingårdar. Vi gör en 
utfärd till en lokal vingård och Europas högst belägna fyrtorn samt en av dagarna åker vi till den omta-
lade Stintino stranden och byn Castelsardo. Sardinien liksom många delar av Italien är en ö för dig som 
gillar det ljuva livet, här äter och dricker vi gott och naturligtvis delar Johans med sig av såväl historisk 
som vardagskultur.

Johan Berg
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FAKTA
ca gRUPPRiS: 15 450 kR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda - Olbia t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
•  5 luncher inkl vin & vatten (L) 
•  3 middagar inkl vin & vatten (M)
•  Lättare välkomstmåltid dag 1
•  Vinprovning
•  Rundresa 8 dagar
•  Guidade utfärder och stadsrundturer
•  Alla entréer ingår
•  Besök och bussresor enligt program.

tillägg: Enkelrum  fr. 2 300 kr

Upplev hela Sardinien, en resa där ni får möta folket i Barbagia, urinevånarn och deras traditioner. Hamnstaden 
Cagliari med sitt Castello, västkustens fornlämningar och den mysiga lilla staden Nosa.  En resa för dig som är 
nyfikna på att lära känna ön, dess mat, människor och kultur. Här får ni allt och lite till. Efter att både jobbat och 
besökt stora delar av Italien utnämner Johan denna ö och region till den trevligaste i landet. Man kan jämföra Sar-
dinien med Gotland, människorna är både stolta över sin ö och välkomnande mot turister både för att de behövs 
och för att sarderna är så sociala. Vi får se en stor del av ön och med god hjälp av Johans nyfunna vänner Teodor 
i Nuoro och Silvia i Cagliari, som tar oss dit ”inte alla turister kommer”. Sardinien liksom många delar av Italien är 
en ö för dig som gillar det ljuva livet.

DAG 1: OLBIA, NUORO
Vi flyger till olbia och landar sent på kvällen. 
Efter en timme når vi nuoro i Barbarernas 
rike. Väl framme, kvällsfika på hotellet.  (K)

DAG 2: SARDERNAS BERG & BYAR, CAGLIARI
Idag skall vi uppleva öns fascinerande inland, 
Barbarernas berg och byar. Fårskötsel är en 
vanlig sysselsättning. Vi äter en god lunch 
med herdar och besöker byn orgosolo, känd 
för sina  väggmålningar. Sardinien, framfö-
rallt Barbagia, är fyllt av traditioner, mystik 
och vidskeplighet. I byn Mamoiada klär män-
nen under karnevalen ut sig till ”Mamutho-
nes”– svarta masker, fårskinnsdräkt & ett tret-
tiotal koskällor på ryggen. Innan vi lämnar 
Sardernas rike skall vi besöka teodors svåger 
som har dukat upp till middag. Mätta åker vi 
vidare till Cagliari & anländer sent. Här bor vi 
3 nätter nära stadsdelen Marina. (F,L,M)

DAG 3: CAGLIARI
Vår lokalguide möter oss för en stadsrund-
tur i charmiga Cagliari, öns största stad med 
en intressant historia och mysiga kvarter. Vi 
besöker Castello den historiska stadsdelen , 
omgiven av en stadsmur, vi ser Domkyrkan, 
vakttornen och den Romerska Amfiteatern. I 
stadsdelen vid hamnen, Marina, finns många 
mysiga gator och restauranger och en fin 
hamnpromenad. Middag på hotellet. (F, M) 

DAG 4: CAGLIARI / EXTRA UTFäRD
Idag finns det tid att vara italienare, att ta en 
sovmorgon eller strosa runt. För de som vill 
tar Silvia med er på utflykt. Kvällen avslutas 
på en mycket genuin och karakteristisk fiske-
krog.  (F, M)

Södra Sardinien, Isola Sant`Antioco (Tillval) 
Heldagsutfärd på Sardiniens södra udde väs-
ter om Cagliari. På väg mot ön Sant’Antioco 
passerar vi de omtalade stränderna och upp-
lever naturen längs theludakusten och stan-
nar till i Chia. En dag med vacker natur och vi 
smakar på lokal mat och dryck.

DAG 5: CAGLIARI, THARROS, BOSA, ALGHERO  
nu reser vi norrut mot kuststaden och den 
fina badorten Alghero. Vi passerar oristano 
och vid fiskebyn Carbosa besöker vi de vack-
ert belägna historiska lämningarna i tharros. 
när vi närmar oss Bosa kantas vägen av oliv-
lundar och korkekskogar. Staden finns med 
på listan över Italiens vackraste byar och här 
strosar vi i den pittoreska stadskärnan med 
kullerstensgränder och färgglada hus. Vi äter 
gemensam lunch under dagen som avslutas 
med en resa längs en av de vackraste vä-
garna i Italien. Vi följer kusten som är full av 
fridfulla små skyddade vikar och njuter av ut-
sikten över det glittrande havet. Vi anländer 
mot kvällen till Alghero där vi ska bo 3 nätter. 
Middag på hotellet (F,L,M)

DAG 6: ALGHERO & CAPO CACCIA
Idag visar Johan oss Alghero under en rund-
vandring till fots i den pittoreska gamla 
stadsdelen med välbevarade stadsmurar 
och bastioner från genuesarnas tid. Vi äter en 
god lunch och får en vinprovning på en vin-
gård utanför staden. På eftermiddagen åker 
vi till närliggande Capo Caccia som är Sar-
diniens västligaste punkt. Här finns Europas 
högst belägna fyrtorn och en dramatisk kust. 
Vi besöker en fornlämning från nuragernas 
tid, Sardiniens stenåldersbefolkning. (F, L) 

Dag 7: ALGHERO 
En dag att koppla av på, upptäcka stran-
den, kanske ett bad, lite shopping eller en 
uppfriskande promenad längs strandpro-
menaden. till kvällen avslutningsmiddag på 
en krog som förenar det bästa med Italiens 
goda mat. (F,M)

Rundresa Sardinien -Nyhet
 - Sardernas berg, hamnstaden Cagliari, Bosa, Alghero & Smaragdkusten

FAKTA
ca gRUPPRiS: 16 450 kR
oRD PRIS:  17 450 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare – Johan Berg
• Flyg Arlanda/Kastrup-Olbia t/r
  1 nt Nuoro, 3 nt Cagliari, 3 nt Alghero
• Bussresa 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher varav en med herdarna (L) 
• 5 middagar (M) 
• 2 Vinprovningar
• Kvällsfika
• Guidade turer i Cagliari och Alghero
• Besök i Orgosolo & Mamoida 
• Besök i Bosa och Tharros fornlämningar
• Övriga besök enligt program

tillägg: 
Enkelrum   2 100 kr 
Resa från Kastrup: 500 kr
Utfärd södra Sardinien inkl lunch: € 55

DAG 8: SMARAGDKUSTEN & VINGÅRD
Vi beger oss mot miljardärernas lekstuga 
Costa Smeralda – Smaragdkusten, som fått 
sitt namn efter den gröna färgen på havet. Vi 
besöker Porto Cervo, känt för sin elegans och 
är miljardärernas träffpunkt. Vårt flyg går sent 
så vi har även tid att stifta bekantskap med ett 
av de bästa italienska vita vinerna Vermentino 
di Sardegna på en vinavsmakning med lätt 
lunch. Vi kommer till flygplatsen i god tid för 
att checka in och äta en bit innan vi går om-
bord på flyget. (F, L)

Johan Berg
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En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvänlighet. 
Tillsammans med Johans vänner på Korsika och Sardinien har vi plockat russinen ur kakan samt ser saker lite utanför turiststråken. Vi 
börjar i Bastia på norra Korsika, reser, äter och upplever oss ner till Sydspetsen och mytiska Bonifacio. Efter en kort färjetur är vi i Italien 
och ser norra Sardinien. En resa i behagligt tempo där vi får uppleva två länder och två kulturer, som dessutom har en hel del gemen-
samt. För hur än makthavarna har ritat kartan under årtionden så är människorna öbor, fiskare och nära grannar. Vi får smakprov på 
såväl mat, dryck som gammal och ny kultur. Vi flyger hem från Olbia på Sardinien.

DAG 1: BASTIA - CALVI 
Vi flyger direkt till Bastia, där våra kulinariska 
upplevelser börjar på franskt vis - musslor 
och pommes frites i de charmiga hamn-
kvarteren.  Under en promenad besöker vi 
Citadellet och ser mer av Korsikas huvudort.  
Vi åker passerar nationalparken Cape Corse 
med orten St Florent på vår väg till Calvi, en 
kust- och universitetsstad. Vi kommer till vårt 
hotell till kvällen och avslutar dagen i ham-
nen med en tallrik kallskuret. (L, M)

DAG 2: CALVI / UTFäRD BALAGNE
Johan visar oss hamnstaden Calvi, en av öns 
populäraste turistorter under en trevlig pro-
menad. I Calvi finns mysiga små gränder med 
butiker samt en lång hamnpromenad. Däref-
ter väljer ni om ni vill utforska Calvi på egen 
hand eller följa med på en frivillig utfärd. till 
kvällen gemensam gourmetmiddag på Le 
nautic, en av Calvis bästa restauranger. (F, M)

Kulinarisk byutfärd  inkl lunch (tillval)
En halvdagsutfärd till bergen ovanför Calvi i 
Balagne. Vi besöker Pigna en by som på 60-ta-
let räddades av konstnärer och hantverkare. 
Lunch serveras i Casa Musicale, en vacker bygg-
nad som också rymmer en välkänd musikför-
ening.  I den högst belägna byn San Antonio 
finns tid för kaffe och pastis och vi ser även den 
pittoreska badorten I`lle Rousse.

DAG 3: CALVI-CORTE-AJACCIO
Vidare söderut mot Corte, en medeltida uni-
versitetsstad från 1200-talet, vackert belä-
gen i hjärtat av Korsikas mäktiga berg. Här 
är verkligen resan målet. Bergen och dalarna 
lämnar ingen oberörd. Vi går en promenad i 
gamla stan och äter lunch innan vi fortsätter 
mot Ajaccio, napoleons födelsestad. Efter en 
promenad i centrum äter vi middag. (F, L, M)

DAG 4:  AJACCIO - BONIFACIO
Vi börjar dagen med en rundtur och ett be-
sök i napoleons födelsehus. Lite egen tid för 
lunch innan vi åker till den vackra udden La 
Parata. Vidare mot Korsikas södra udde och 
dramatiskt belägna Bonifacio. Denna vackra 

vita stad uppe på en klippa och skyddad av 
ett stort numera övergivet fort gäckade pira-
ter och erövrare.  Väl framme serveras en god 
middag, på en av Johans vänners restaurang. 
(F,M)

DAG 5: BONIFACIO - ALGHERO
På förmiddagen guidad rundtur av Bonifacio 
innan vi gör som Korsikanerna på söndagar - 
tar färjan till Sardinien och Santa teresa. om-
bord serveras en matig smörgås, väl framme 
efter ca 1 tim., fortsätter vi mot Alghero. Vi tar 
den vackra norra kustvägen via Castelsardo, 
en av de mest omskrivna byarna på ön. Vi an-
länder på kvällen till Alghero, där vi ska bo 3 
nätter. Middag. (F ,L, M) 

DAG 6: ALGHERO/FRIVILLIG CAPO CACCIA
Idag får vi veta lite mer om Alghero och kor-
aller som ännu idag spelar en viktig roll. Här 
finns en pittoresk gammal stadsdel med väl-
bevarade stadsmurar och bastioner från ge-
nuesarnas tid. Egen tid för strövtåg eller följ 
med på en utfärd.  (F)

Capo Caccia inkl lunch & vinprovning (tillval)
Vi erbjuder en halvdagsutfärd till närliggande 
Capo Caccia som är Sardiniens västligaste 
punkt. Här finns Europas högst belägna fyr-
torn. Vi besöker karismatiske Pieros vackra 
vingård för en mycket uppskattad vinprovning 
med lunch.

DAG 7: MONTELEONE, BOSA 
Vi börjar dagen med att köra längs en av de 
vackraste kustvägarna i Italien, vi passerar 
fridfulla små skyddade vikar och njuter av ut-
sikten över det glittrande havet. Vägen slutar 
i charmiga och omskrivna Bosa, här besöker 
vi slottet med en fascinerande liten kyrka 
och strosar i den pittoreska stadskärnan med 
färgglada hus. Lunchen äter vi uppe i bergen 
på den gamla herrgården La Minerva. Åter 
hotellet sen eftermiddag. (F, L) 

DAG 8:  BARBAGIA - BARBARERNAS RIKE
Vår sista dag skall vi få uppleva öns fascine-
rande inland, Sardernas berg och byar.  Ing-

FAKTA
ca gRUPPRiS: 16 450 kR
oRD PRIS:  16 950 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia; Olbia – Arlanda
• Färjetur Bonifacio – St Teresa
• Rundresa på Korsika & Sardinien
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher inkl 1 glas vin & vatten (L)
• Smörgåslunch inkl vatten dag 5 (L) 
• 5 middagar inkl 1 glas vin & vatten (M) 
• Vinprovning
• Besök i Orgosola & Momoida
• Besök på Bosa Slott
• Rundturer i Ajaccio, Calvi,
  Bonifacio, Alghero & Bosa
• Övriga besök enligt program

tillägg: 
Enkelrum   2 300 kr 
Utfärd dag 2 med lunch: € 35
Utfärd dag 6 med lunch & vinprovning: € 40
Utfärder bokas och betalas på plats i €

Korsika & Sardinien -Nyhet
 - en oslagbar kombination av Korsikas otämjda natur & Sardiniens gästvänlighet

enstans på ön finns så många lokala fester, 
danser och traditionella dräkter. Fårskötsel 
är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god 
lunch med herdar. Vi besöker byn orgosolo, 
känd för sina muraler,  väggmålningar, de 
flesta är från 1970-talet, som berättar om 
byns historia och ger inblick i herdarnas var-
dag. Sardinien, framförallt Barbagia, är fyllt av 
traditioner, mystik och vidskeplighet. I byn 
Mamoiada klär männen ut sig till ”Mamutho-
nes”– svarta masker och fårskinnsdräkt samt 
ett trettiotal koskällor på ryggen som för ett 
fasligt väsen. Vi beger oss sen eftermiddag 
till flygplatsen. (F, L)
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Dramatiska Korsika - Nyhet
 - pittoreska byar och storslagen otämjd natur
På denna resa får du uppleva hela Korsika. Såväl de vackra vindlande bergen som kus-
tens många pärlor som södra uddens mytomspunna stad Bonifacio. Vi får en inblick i 
varför Korsikaner har rykte om sig att vara tuffa och råbarkade men egentligen bara är 
stolta öbor som vill bevara sin ö. Vi äter och dricker gott samt provsmakar lokalproduce-
rade specialiteter såsom ost, vin, olivolja och Korsikanernas stolthet deras charkuterier. 
Mycket tack vare Johans vänner Gaelle och Laurent låser vi upp den korsikanska ibland 
avvaktande attityden och välkomnas istället som personliga gäster på Korsika samt får 
se deras utvalda pärlor lite utanför turiststråken. Förutom mat och dryck bjuder resan 
även på kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av Fenicier, romare, ge-
nuesare, spanjorer, fastlandsfransmän och naturligtvis Napoleon som alla, på gott och 
ont, har bidragit till Korsikas historia.

DAG 1: BASTIA - CALVI 
Vi flyger direkt till Bastia, där våra kulinariska 
upplevelser börjar på franskt vis - musslor 
och pommes frites i de charmiga hamnkvar-
teren.  Under en promenad besöker vi Cita-
dellet och ser mer av Korsikas huvudort.  Vi 
åker passerar nationalparken Cape Corse 
med orten St Florent på vår väg till Calvi, en 
kust- och universitetsstad. Vi kommer till vårt 
hotell till kvällen och avslutar dagen i ham-
nen med en tallrik kallskuret. (L, M)

DAG 2: CALVI / UTFäRD BALAGNE
Johan visar oss hamnstaden Calvi, en av öns 
populäraste turistorter under en trevlig pro-
menad. I Calvi finns mysiga små gränder med 
butiker samt en lång hamnpromenad. Däref-
ter väljer ni om ni vill utforska Calvi på egen 
hand eller följa med på en frivillig utfärd. till 
kvällen gemensam gourmetmiddag på Le 
nautic, en av Calvis bästa restauranger. (F, M)

TILLVAL - KULINARISK BYUTFÄRD
Idag erbjuder vi en frivillig halvdagsutfärd till 
de vackra bergsbyarna Sant Antonino och 
Pigna för besök och lunch. Vi och avslutar i 
den pittoreska badorten I`lle Rousse. (F)

DAG 3: CALVI-CORTE-AJACCIO
nu reser vi söderut mot Corte en medeltida 
universitetsstad från 1200-talet vackert be-
lägen i hjärtat av Korsikas mäktiga berg. Här 
är verkligen resan målet. Bergen och dalarna 
lämnar ingen oberörd. Vi går en promenad i 
gamla stan, besöker Citadellet och äter lunch. 
Mätta och belåtna fortsätter vi upp i bergen 
ner mot Ajaccio, napoleons födelsestad. Mid-
dag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4:  AJACCIO NAPOLEONS STAD
Idag får vi veta mer om napoleon som inte 

undgår någon på besök i Ajaccio. Under en 
guidad tur i staden besöker vi den förste Kej-
sarens födelsehus. Därefter åker vi ut till Ajac-
ciobornas favoritmål för en helgutflykt. Ud-
den La Parata för en vacker promenad som 
avslutas med en välförtjänt lunch. Ikväll kan 
ni antingen gå tillbaka till gatan där vi åt igår 
eller än bättre välja en annan av de otaliga 
fina restaurangerna eller brasserierna i kvar-
teren nedåt vattnet (F, L)

DAG 5: AJACCIO, BONIFACIO
nu reser vi ner till Korsikas södra udde och 
dramatiskt belägna Bonifacio. Vi stannar på 
vägen vid Pointe de Roccapina och beundrar 
lejonklippan. Denna vackra vita stad uppe på 
en klippa och skyddad av ett stort numera 
övergivet fort gäckade pirater och erövrare. 
Vi kommer fram i tid för en sen lunch och en 
guidad tur i de smala och charmiga gränder-
na. (F, L)

DAG 6: BONIFACIO 
Vi kan ju inte missa havet på en resa till Kor-
sika. Vi gör en båttur och ser bl a den vy Pira-
ter och andra sjöfarare såg av staden. Vi har 
tid för lunch på egen hand, kanske på någon 
av krogarna i hamnen eller gå upp igen till 
gamla stan. nu är vi i Johans vän Laurents 
hemtrakter. Vi får följa med upp i bergen och 
hälsa på Jean-Jaques som gör sin egen ost 
och olivolja. Här äter vi en fin middag baserad 
på den korsikanska svarta grisen nära släkt 
med vildsvinet. (F, M)

DAG 7: BONAFACIO, BASTIA
Vår sista hela dag tar vi oss upp mot Bastia, 
den ”snabba, fula” vägen. Så kallar Gaelle den 
egentligen enbart för att den är rakare och 
inte lika vacker som alla de andra, men den är 

FAKTA
ca gRUPPRiS: 15 950 kR
oRD PRIS:  16 450 KR
RESLÄnGD: 8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia t/r
• Rundresa på Korsika
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 4 middagar (M) 
• Vinprovning
• Besök Jean Jaques gård olivgård
• Guidade turer i Ajaccio, Calvi och 
  Bonifacio
• Båttur med lunch vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program

tillägg: Enkelrum fr. 2 300 kr

långt ifrån ful.  På vägen stannar vi i Aleria. Vi 
besöker några lokala producenter. Vi har även 
egen tid för lunch. Väl framme i Bastia börjar 
vi med att gå en promenad kring Bastionen 
(fortet) som givit staden dess namn. En av 
otaliga befästningar som byggdes av genu-
esarna som ägde ön tills napoleon tvingade 
dem att sälja den till honom och Frankrike. På 
kvällen tar vi en promenad i den gamla ham-
nen och äter vår gemensamma avslutnings-
middag på en trevlig restaurang (F, M) 

DAG 8: HEMRESA
transfer till flygplatsen för hemfärd. (F)

Johan Berg
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Långtidssemester på Mallorca
Vackra Mallorca med sitt milda klimat är den perfekta platsen att koppla av på i vinter. 
Här finns mycket att se och göra; golf, vandring och cykling. Det är enkelt att ta sig runt 
med lokalbuss eller så kan man hyra bil. Vår representant på plats, Fredric Cederlund har 
bott på Mallorca i över 20 år. Han är er värd och guide på våra utfärder samt kommer 
ordna aktiviteter och vandringsturer för er som önskar. 
De långa inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör 
ön till ett riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can 
Pastilla, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår 
lokala guide och reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot 
att visa sin ö och dela sina smultronställen med er. 

CAN PASTILLA
En trevlig ort nära Palma med en härlig sandstrand och strandpromenad på 11 km. Här 
finns mindre affärer, shoppingcentrum och många strandrestauranger. Lokalbussen tar ca 
15 minuter in till Palma stad.

VÅRT HOTEL - HELIOS: 
Hemsida:www.hoteleshelios.com/en/home/hotel-helios-mallorca/
trevligt hotell med både lägenheter och hotellrum. Välj att bo i lägenhet med självhushåll 
eller hotellrum med frukost och middag inkluderat. Välkomstmiddag och avslutningsmid-
dag med dryck ingår för alla.

Hotellet ligger ett kvarter från havet, ca 2 min promenad till strandpromenaden. Man kan 
se havet från de flesta rum med sk poolutsikt.. Hotellet har en trevlig trädgård med pool, 
poolbar, minigolf och bordtennis. Det finns även en uppvärmd inomhuspool och ett spa. 
Bufférestaurangen serverar ett urval av regionala och internationella rätter. Hotellet har sto-
ra ytor och en trevlig lobby bar. I närheten finner man Palma Akvarium och utanför hotellet 
avgår bussar till Palmas centrum, det tar ca 15 min med bussen in till Palma.
Dubbelrum: 20 kvm med 2 enkelsängar, WC, dusch, balkong, fritt wifi, kylskåp, tV, telefon, 
luftkonditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 ggr/
vecka, daglig städning. Utsikt från rummen mot gata. Poolutsikt mot tillägg.
Lägenheter: 45 kvm med separat sovrum, vardagsrum/kök, balkong med poolutsikt. I köket 
finns mikrougn, kylskåp, köksutrustning/porslin för 4 personer. Fritt wifi, tV, telefon, luft-
konditionering/centralvärme, kassaskåp (avgift), byte av handdukar och lakan 3 ggr/vecka, 
städning 3 ggr/vecka. 

FAKTA
LÄGEnHEt FR CA: 15 950 KR 
HotELLRUM FR: 16 950 KR 
RESLÄnGD:  23 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Flyg Arlanda -Mallorca t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med frukost & middag
  alt. del i lägenhet med självhushåll 22
  nätter
• Guidad stadsrundtur i Palma
• Utfärd Lluc, Fornalutx & Soller m lunch
• välkomst- och avskedsmiddag med vin  
   & vatten
• Välkomstmöte och orienteringstur

tillval PeR PeRSon 23 dagaR:
Enkelrum ca 6 650 kr
Lägenhet eget bruk ca 5 800 kr
Pool utsikt dubbelrum ca 850 kr pp
Pool utsikt enkelrum ca 1 490 kr
Frukost & middag inkl dryck i lgh ca 4 250 kr

Fredric Cederlund 
Fredric har bott på Mallorca i 20 år och har arbetat som vandrings- och kulturguide. Han 
har stor kunskap om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner. Ofta får 
han frågan varför han kom att bo på Mallorca. Enligt honom själv handlar det inte bara 
om det yttre klimatet med sol, värme, ljus och ständig grönska. Det handlar lika mycket 
om det inre klimatet med utrymme för de stilla samtalen, den vänliga atmosfären med 
mindre stress och tid för livet att få plats. Att sedan får bo på en plats där kulturen har fro-
dats sedan tusentals år tillbaka i tiden gör ju inte det hela sämre. Det något längre svaret 
på frågan berättar han gärna mer i detalj under veckan i hans sällskap. 

Fredric Cederlund 
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Mallorca -  en återupptäckt favorit 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till ett 
riktigt favoritresmål med många återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, 
nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av kultur och shopping. 
Vår lokala reseledare Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få 
visa och dela sina smultronställen med er. Han har bott på Mallorca i 20 år och har stor 
kunskap om den mallorkinska kulturen, dess invånare och traditioner.

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Vid ankomsten möts vi av Fredric på flyg-
platsen. En kort transfer tar oss till Helios 
hotell i Can Pastilla, en ort ca 15 min från 
Palma med en underbar strand och strand-
promenad på 7 km. Hotellet är beläget nära 
stranden med trevlig trädgård och pool. Ef-
ter informationsmöte, gemensam välkomst-
middag. (M)

DAG 2: MARKNADSDAG & VINKäLLARE
Halvdagstur till Sineu. Det är onsdag och 
marknad i staden, som under medeltiden 
var öns viktigaste handels och marknads-
plats. På marknaden finns allt från hantverk, 
skor, djur till mat och blommor. Hos vin-
producenten Macia Batle i Santa María del 
Camí, får vi en rundtur i bodegan av den 
vinkunnige Fredric Cederlund. Under en 
smakfylld vinprovning med lite tilltugg får 
vi sedan lära känna några av gårdens viner. 
Vi avslutar med en lättare tapaslunch i Can 
Pastilla. Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: PALMA
Vår buss tar oss till vackra mysiga Palma för 
en guidad stadsrundtur till fots i Palmas äld-
re delar. Vi börjar i de ”arabiska” kvarteren La 
Lonja för att sedan i sakta mak ta oss till den 
gotiska Katedralen La Seu, en imponerande 
byggnad med en rik historia och rötter i det 
sena 1200 talet. Vår stadspromenad går via 
smala vackra gränder och mysiga torg vilket 
ger oss en liten inblick i det mallorkinska 
vardagslivet. Vi avslutar med en god tapa-
slunch på den helt igenom mallorkinska 
krogen Celler sa Premsa. Vill du stanna kvar 
i Palma en stund för egen tid och shopping 
kan du själv ta lokalbussen tillbaka till hotel-
let lite senare. Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 4: UTFäRD  VALLDEMOSSA & SIERRA 
DE TRAMUNTANA 
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca. 
Vi åker igenom den vackra bergskedjan Sier-
ra de tramuntana med dess små pittoreska 
byar till den omtalade mallorkinska byn Vall-
demossa. Byn blev ett namn på världskartan 
tack vare kompositören Frédéric Chopin. Vi 
besöker klostret Cartuja där Chopin bodde 
under en kall och regnig vinter. Dagen bör-
jar med en pianokonsert i miniformat, var-
efter ni får en guidad tur genom klostret.  
Efter lite egen tid i Valldemossa far vi vidare 
till dem gamla gården Can Costa vilken 
är dagens lunchsställe. Efter lunch vidare 
längs den norra kusten och vi stannar till 
vid en magnifik utkiksplats vid Ärkehertigen 
Luis Salvador av Habsburg’s favoritgård, Son 
Marroig där det vid fint väder finns möjlig-

het till en kopp kaffe. Färden går vidare ge-
nom den pittoreska konstnärsbyn Deia och 
något senare Sollerdalen även kallad ”apels-
indalen” innan vi sätter kurs tillbaka mot ho-
tellet. (F,L,M)

DAG 5: OLIVER & PAELLA
Idag skall vi prova olivolja, njuta av ett glas 
cava, ta en kort promenad i en av Spaniens 
vackraste byar för att sedan avnjuta en klas-
sisk mallorkinsk paella på bykogen. Vi far 
först till den franskinspirerade byn Sóller, 
vilken ligger vackert belägen, omgiven av 
citrus och olivodlingar, där vi efter en kor-
tare promenad längs stadens gator torg och 
besöker olivproducenten Can Det. Där får vi 
lära oss lite om hur man producerar olivolja 
på gammalt vis.  Vi bjuds på en klassisk Pa 
amb oli och ett glas av husets egen färsk-
pressade apelsinjuice. Vi far vidare till Fre-
drics hemby, den medeltida byn Fornalutx 
som för några år sedan fick pris som Spa-
niens vackraste by. Efter en kortare rundtur i 
byn, några berättelser av Fredric och ett glas 
cava, sätter vi oss till bords och avnjuter en 
traditionell mallorkinsk paellalunch på by-
krogen. Åter till hotellet efter en härlig dag i 

bergen. Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 6: EGEN DAG/UTFäRD SYDÖSTRA ÖN
En egen dag eller följ med på en frivillig ut-
färd. Middag på hotellet. (F, M)
Drakgrottor (TILLVAL)
Fredric tar oss med till sydöstra Mallorca där 
vi besöker de berömda Drakgrottorna, fyra 
gigantiska underjordiska grottor vars tak, 
väggar och golv är täckta med underliga 
stenformationer. Här finns Europas största 
underjordiska sjö, Martel, på vilken små bå-
tar sakta glider fram med musiker vilka spe-
lar klassisk musik. På 25 meters djup vandrar 
vi genom de häpnadsväckande grottorna. 
Efter besöket i underjorden äter vi en god 
tapaslunch nere i hamnen i den lilla byn Por-
to Cristo varefter vi återvänder till hotellet.

DAG 7: FINCA & AVSLUTNING PÅ KLOSTER
Vi avslutar veckan med att först besöka Majo-
rica, Mallorcas mest berömda tillverkare av pär-
lor. Vidare till fincan Els Calderes vilken har anor 
från 1200-talet. Vid besöket får vi en känsla av 
hur Mallorcas aristokrata liv kunde te sig under 
1700- och 1800-talet, en doft av Downton Ab-
bey. Vi fortsätter vidare längs vindlande bergs-
vägar upp till klostret i Randa varifrån vi får en 
hissnande utsikt utöver det mallorkinska land-
skapet. Efter en kort rundvandring på klostret 
väntar en traditionell mallorkinsk måltid med 
dryck. Gemensam middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 8: HEMRESA
transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 12 950 kR
oRD PRIS FR:  13 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher inkl vin/vatten
• 7 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Palma med stadsrundtur
• Utfärd marknad & vinprovning
• Valldemossa, Chopin Minikonsert
• Soller & Fornalutx
• Utfärd kloster & finca
• Övriga besök enligt program

tillägg
Dubbelrum med poolutsikt: 350 kr
Enkelrum standard: 2 500 kr
Enkelrum med poolutsikt: 3 000 kr 

tillval
Drakgrottorna med tapaslunch: € 65
Extra utfärder bokas och betalas direkt 
med reseledare på Mallorca dag 1. Min 
25 pers

Fredric Cederlund 
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Sydvästra England 
  - med Cornwall och Morden i Midsomer

Jöran Nielsen
Skånepåg med bas i Landskrona. Kanske vår mesta reseledare, ständigt på resande fot. Brinner för sina resmål, bl a Skottland, Irland, 
England, Tyskland & självklart Skåneland. Mycket påläst om länders historia och kultur samt de ädla dryckerna vin och whisky. Söker 
gärna lite udda pärlor och ger alltid lite mer än förväntat.  Jöran har skapat alla sina egna resor och valt alla besöksmål med stor kun-
skap för att våra resor skall bli en unik upplevelse för er.

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

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

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

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

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

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

DAG 7: BATH - HEMRESA
Förmiddagen ägnas åt Bath, en upplevelse 
för alla historieintresserade. Hela den gamla 
stadsdelen finns, som enda engelska ort, 
med på Unescos världsarvslista. orten blev 
populär under 1700-talet när de rika drogs till 
staden och dess hälsobad och källor. Vi besö-
ker de romerska baden samt katedralen och 
ges tid att på egen hand upptäcka Bath och 
äta lunch. till Gatwick för hemresa. (F)

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

FAKTA
ca gRUPPRiS: 15 450 kR
RESLÄnGD:  7 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-London t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Heldagsutfärd i Midsomer området
• Besök Lands End & St Ives
Minack theater
• Besök Trebah Garden
• Besök Eden Project
• Besök Bath
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum ca 2 850 kr
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Vår resa tar oss genom grevskapet Oxfordshire till den charmiga universitetsstaden Ox-
ford, ut på den Engelska landsbygden och till storstadslivet i London. Vi kryssar på Them-
sen, ser den berömda teatern ”Shakespeare´s Globe”  och får se hur det går till när det 
bryggs ett typiskt Engelskt öl på Young & Co’s Brewery. Allt detta tillsammans med vår 
Englandsspecialist, Jöran Nielsen. 

England
  - med Oxford, London & kryssning på Themsen

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

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

DAG 3: LONDON &  THE GLOBE THEATRE
Vi börjar dagen med en stadsrundtur där 
vi ser sevärdheter som Buckingham palace 
och the Big Ben från bussen. turen avslutas 
vid the Globe theatre. Här uppfördes flera 
av Shakespeares pjäser. Den ursprungliga 
teatern uppfördes 1599 av Cuthbert och 
Richard Burbage men brann ner den 29 juni 
1613. the Globe theatre rymde omkring 
3000 åskådare, man spelade under bar him-
mel och i dagsljus. Efter att den ursprung-
liga Globe theatre brunnit ned uppfördes 

en ny teater med samma namn på samma 
plats 1614, men den revs 1644. teatern är 
återuppbyggd på en ny plats omkring 200 
meter ifrån den ursprungliga platsen. Den 
nya byggnaden invigdes 1997 med namnet 
Shakespeare’s Globe och används idag åter 
till skådespel, och främst till Shakespeare-
pjäser. Entré till teatern och utställningen 
som finns här. Gemensam lunch under da-
gen. Kvällen är fri för egna aktiviteter i sta-
den. De som vill kan följa med Jöran på pub-
afton som betalas på plats.  (F, L)

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

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

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 11 950 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Transfer Falun - Arlanda t/r
• Svensk reseledare Jöran Nielsen, 5 dgr
• Flyg Arlanda-London t/r
• Bussresor i England enligt program
• Del i dubbelrum m frukost (F) 4 nätter
• 1 lunch (L) och 3 middagar (M)
• Rundtur i Oxford med Jöran
• Rundtur London och entré till The Globe
• Båttur på Themsen
• Entré, visning & provsmak på ölbryggeri 

tillägg
Enkelrum:       ca 1 950 kr

ny ReSa På gång med JÖRan
Manchester & Liverpool, vi reser 
i Beatles fotspår

Jöran Nielsen
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Jöran Nielsen
Vår reseledare/guide är mycket erfaren med 
mångårig erfarenhet av Skottland. Han är ock-
så väldigt kunnig och insatt i allt som har med 
landets ädlaste dryck, whisky, att göra.

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

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

DAG 2: LOCH LOMOND, GLENCOE 
Färden går från Glasgow till omsjungna Loch 
Lomond, som är den största insjön i Storbri-
tannien. Vi gör en båttur på den vackra sjön. 
I lilla byn Inveraray gör vi ett längre stopp för 
lunch och shopping. Vi fortsätter längs sjö-
ar, dalar och öde hedar till det undersköna 
bergspasset Glencoe, ”tårarnas dal” där fa-
miljen MacDonald blev utsatta för en hemsk 
massaker 1692. Vidare till trakten av Fort Wil-
liam för övernattning och middag. (F, M)

DAG 3: SKYE 
Vidare till Skye. Vikingarna kallade denna ö 
Sky-öa på grund av att molnen låg så lågt 
över ön. Öns horisont domineras av the Cuil-
lins - tre höga och mystiska bergstoppar. Vi 
gör en rundtur och njuter av de underbara 
vyerna samt den lilla fiskestaden Portree. 
Under dagen gör vi fotostopp vid Skott-
lands mest fotograferade slott, Eilean Do-
nan Castle. Vi bor på ön Skye en natt. Mid-

dag på hotellet. (F, M)
DAG 4: LOCH NESS, AVIEMORE
En dag av myt och spänning. Vår tur går 
längs Caledonska kanalen mot Inverness. Vi 
följer Loch ness och gör ett uppehåll längs 
stranden för att hälsa på nessie och kanske 
ta ett dopp. Svindlande att tänka sig att här 
står vi mitt i 500 miljoner års historia, mys-
terier och legenden om sjöodjuret nessie. 
Övernattning söder om Inverness i Aviemo-
reområdet och middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: SPEYSIDE
Vi tillbringar dagen i Speyside området där 
vi besöker ett av traktens slott. Här görs 
rundvandring och man kan se slottets salar, 

samlingar av målningar, gobelänger, porslin 
och andra föremål som släkten samlat på sig 
genom hundratals år. Vi kan också njuta av 
slottsparken och trädgården. och ta ”a nice 
cup of tea” i caféet. naturligtvis blir det också 
besök på ett av de många whiskydestillerier 
området är känt för. när vi fått följa proces-
sen från korn till lagring får vi också smaka 
på den slutliga produkten. Middag på hotel-

let. (F, M)
DAG 6: AVIEMORE-EDINBURGH
Vi åker vidare söderut till huvudstaden Edin-
burgh. I Kincraig får vi se en vallhundsupp-
visning av helt fantastiska bordercollies. Up-
pehåll för lunch längs vägen. till Edinburgh 
där vi bor de sista två nätterna. Följ med på 
Skotsk afton* eller egen kväll. (F)

TILLVAL: SKOTSK AFTON
Skotsk afton - en minnesvärd kväll med fy-
rarätters middag, dryck och medryckande 
föreställning med kända skotska sånger, dan-
ser och vackra kiltar. Missa inte denna höjd-
punkt! Betalas till reseledaren i lokal valuta. 

DAG 7: EDINBURGH
Vi startar dagen med en stadsrundtur i Edin-
burgh. Vi ser medeltida ”old town”, 1800-ta-
lets georgianska ”new town” samt Leith med 
tillfälle till shopping och lunch. I den gamla 
delen ligger Royal Mile och Edinburgh Cast-
le. Den som önskar kan på egen hand besöka 
den ointagliga borgen från 1300-talet. Edin-
burgh Castle, som vakar över staden från sin 
kulle, är ett av de mest kända slotten i värl-
den. Här förvaras de skotska kronjuvelerna 
och kröningsstenen. Middag. (F, M)
TILLVAL: MILITARY TATTOO
Ikväll kan ni välja att boka Military Tattoo, 
Vaktparadernas Vaktparad. Bokas med Rese-
Skaparna i god tid.

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

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

FAKTA
gRUPPRiS 17 950 kR
oRD PRIS:  18 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare & guide
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Kort stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 3 600 kr 
Military tattoo ca 750 kr

tillval
Skotsk afton med middag: ca £70-75
Betalas i lokal valuta på plats på resmålet.

OBS ! Prisena för Skottland är för 
en resa i augusti, under högsäsong. 
Andra tider på året kan denna resa 
göras till ett förmånligare pris.
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Skottlands högländer

DAG 1: HÖGLANDET
Direktflyg till Edinburgh. Vi åker norrut ge-
nom det vackra södra höglandet till vårt 
höglandshotell beläget i Cairngorms natio-
nalpark, där vi ska bo i tre nätter. Här finns 
Skottlands näst högsta berg, Ben Macdui. Vi 
stannar för lunch på vägen och äter gemen-

sam middag på hotellet. (M)

DAG 2: ”KARL FÖR SIN KILT”  
Idag bekantar vi oss med trakten där vi bor. 
En höjdpunkt är besöket hos en fårherde 
som skickligt vallar får med hjälp av sina 
bordercollies. Vi besöker också ett av trak-
tens ståtliga slott samt ett whiskydestilleri 
där vi får provsmaka denna ädla dryck. till-
fälle för lunch under dagen och senare ge-
mensam middag på hotellet. (F, M)

DAG 3: LOCH NESS
Heldagsutflykt som tar oss över hedar, berg 
till berömda Loch ness. Vi följer Caledonian 
Canal genom the Great Glen och beskådar 
det vackra landskapet. Under dagen gör vi 
en trevlig båttur på Loch ness. För den hu-
gade kan det bli möjlighet till ett dopp i den 
mytomspunna sjön. Middag. (F, M)

DAG 4: EDINBURGH
Vi lämnar vårt ”hem” i det vackra höglan-
det och färdas söderut genom ett varie-
rande landskap via Pitlochry och Perth 

till huvudstaden Edinburgh. Vi gör flera 
fotostopp samt stannar för möjlighet att 
äta lunch. Efter middag på lokal restau-
rang tar vi oss dit för att se Military tat-
too, Vaktparadernas Vaktparad. (F, M)

DAG 5: EDINBURGH/SKOTSK AFTON
Vi inleder med en stadsrundtur där vi ser 
den medeltida ”old town” och 1800-talets 
georgianska ”new town” samt Leith där 
det blir tillfälle till shopping och lunch. I 
den gamla delen ser vi Royal Mile och det 
finns möjlighet att besöka Edinburgh Castle 
från 1300-talet. Den stolta borgen är ett av 
de mest kända slotten i världen, här kan 
du beskåda de skotska kronjuvelerna och 
kröningsstenen. Eller besök den Kungliga 
lustjakten HMS Britannia, den fina Botaniska 
trädgården eller palatset Holyrood. Efter-
middagen på egen hand.  Under kvällen 
möts vi för skotsk afton - en minnesvärd 
kväll med fyrarätters middag, dryck och 
medryckande föreställning med kända skot-

ska sånger, danser och kiltar. (F, M)
DAG 6: EDINBURGH – SVERIGE
På förmiddagen transfer till flygplatsen. Di-

rektflyg till Stockholm Arlanda. (F)

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

Skottland är i högsta grad aktuellt genom filmen om Maria Stuart. Följ med på vår resa 
till Skottland och upplev ett land med många sidor. Åk båt på Loch Ness, se fårhundsvall-
ning, besök ett slott, ett whiskydestilleri, bekanta dig med huvudstaden Edinburgh och 
mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Ta chansen att njuta 
av en Skotsk Afton och som avslutning blir det ett besök på det världsberömda - Military 
Tattoo, en av världens mest spektakulära föreställningar. 

FAKTA
gRUPPRiS: 16 950 kR
RESLÄnGD:  6 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Transfer Bålsta-Arlanda t/r
• Del i dubbelrum med frukost
  Höglandet 3 nätter, Edinburgh 2 nätter 
• Reseledare Jöran Nielsen
• Välkomstdrink
• 4 middagar
• Skotsk afton inkl fyrarätters & dryck (M)
• Vallhundsuppvisning
• Whiskydestilleri och provsmakning
• Båttur Loch ness
• Svensk reseledare
• Övriga besök enligt program

tillägg

Enkelrum:           2600 kr
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Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga männis-
kor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva två länder 
på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast. Dublin, republiken Eires 
huvudstad, en livlig och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv. Belfast, en ny upp-
väckt stad med dramatisk historia.  Vi besöker även Derry och Galway och färdas genom 
den vilda trakten kring Connemara. 

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

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

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

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

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

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

TILLVAL - TRAD ON THE PROM
En traditionell föreställning med irländsk folk-
musik och dans, liknande Riverdance. 

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

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

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

irländsk pubmiddag. (F, M)

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

DAG 8: DUBLIN - STOCKHOLM
Vårt minnesvärda besök i Irland är över. (F)

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

tillägg: 
trad on the Prom -irländsk show: fr. 400 kr 
Whiskeydestilleri & provning.
ovan anmäls vid bokning av resan.

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

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

DAG 1: STOCKHOLM - CLONMEL
Flyg från Arlanda till Dublin där vår resele-
dare Jöran möter oss. Vi åker inåt landet till 
Kilkenny där vi ska få en rundtur och prov-
smakning på bryggeriet Smithwicks. Efter 
denna trevliga start på resan kommer vi till 
vårt hotell i närheten av staden Clonmel. 
Middag. (M)

DAG 2: CLONMEL & KERRY
Vi åker genom landskapet tipperary, känt 
för den berömda sången. Vi kommer till Li-
merick och hoppas att någon i bussen skri-
ver ihop en passande limerick. Här möter vi 
Irlands längsta flod Shannon som vi delvis 
följer. Gemensam middag. (F, M)

DAG 3: DINGLE
Idag blir det för de som önskar en heldags-
utflykt till halvön Dingle, som 2006 utnämn-
des till ”världens vackraste plats” av national 
Geographic. På halvön finns mängder av 
forntida lämningar. Vi gör uppehåll i fiske-
byn Dingle för att kunna äta lunch på någon 
av de många restaurangerna, caféerna el-
ler pubarna. Vi ska även besöka småskaliga 
Dingle distillery, ett av de nyaste på Irland. 
Här produceras whisky, gin och vodka. Vi får 
en guidad rundtur och provsmaka. Gemen-
sam middag. (F, M)

DAG 4: KERRY - GALwAY 
Vi byter nu landskap från Kerry till County 
Clare, kallat ”the singin´county”.  vi korsar 
Irlands längsta flod Shannon med färja och 
sätter kursen mot Irlands Atlantkust.  En bit 
inåt land ligger byn Lisdoonvarna, här ska 
vi njuta av en lättare lunch hos svenska Bir-
gitta på Burren Smokehouse, där vi bjuds 
på deras prisbelönta rökta lax och därtill 
makens egenproducerade öl. Birgitta kan 
berätta hur det är att som svenska komma 
till och leva i Irland. Detta är porten till the 
Burren, ett märkligt kalkstenslandskap med 
unik flora. (F)

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

DAG 5: GALwAY - CAVAN
Färden går norrut genom det vackra irländ-
ska landskapet. Vi besöker herrgården Stro-
kestown med sin park och trädgård samt 
muséet över den hemska svälten som drab-
bade Irland 1845-49. Vidare till Cavan invid 
Killykeen Forest Park där vi ska äta middag 
och övernatta. (F, M)

DAG 6: CAVAN - BELFAST
Vi inleder dagen med att åka till Armagh 
för att besöka St Patricks Catholic Cathedral 
som är den viktigaste platsen för den irländ-
ska katolska kyrkan. när vi kommer till Bel-
fast finns det möjlighet att äta lunch på sta-
dens äldsta pub och därefter upplever vi det 
pånyttfödda Belfast under en stadsrundtur 
och får höra om stadens dramatiska historia. 
Vi ser de berömda väggmålningarna, freds-
muren och stadens centrum. Sedan checkar 
vi in på vårt hotell. (F)

DAG 7: BELFAST - DUBLIN
Vi besäker det intressanta titanic Experience 
som speglar fartyget, varvet och den tidens 
Belfast.  Därefter går färden söderut längs 
Boyne dalen och vi passerar omärkligt grän-
sen till Republiken Eire. Dublin, grundad av 
vikingarna, är en intressant stad med sju-
dande kulturliv och en imponerande litterär 
tradition. Under eftermiddagens panorama-
tur ser vi både den norra och södra sidan av 
floden Liffey.  På den norra sidan finns im-
ponerande monument och byggnader och 
paradgatan o´Connell street med postkon-
toret känt från påskupproret 1916 och Eu-
ropas största park Phoenix park med presi-
dentpalatset. På den södra sidan besöker vi 

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

St Patrick´s katedralen och vi ser platser som 
Grafton street, trinity College, parken St Ste-
phens Green och parlamentet och några av 
stadens fina museer.   (F)
Tillval irläNdsk afToN 
En kväll med middag, traditionell Irländsk 
sång, musik & dans i stil med ”Riverdance”. 

DAG 8: DUBLIN OCH HEMRESA
Sovmorgon och tid för egna upptäckter, 
kanske lite shopping innan bussen tar oss 
till flygplatsen för hemresa. (F)

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

*Under förutsättning att det inte pågår 
Gudstjänst

tillägg:  Enkelrum ca 2 300 kr
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En upplevelserik kulturresa till ”dejliga” Köpenhamn med god mat, konst och kultur. Vår 
reseledare är väl bekant med Köpenhamn och beledsagar oss genom stadens kulturliv 
och in i Louisianas värld av konst samt Karen Blixens hem i Rungstedlund. 

tågresa till Köpenhamn

DAG 1: KÖPENHAMN
Under morgonen kliver vi på tåget i Stock-
holm som tar oss till Köpenhamn. Väl fram-
me gör vi en stadsrundtur med buss varefter 
vi tar oss till vårt hotell som är centralt be-
läget med gångavstånd till Rådhusplatsen 
och tivoli. Efter incheckning blir det tid för 
egna strövtåg.  Vi äter en gemensam mid-
dag på hotellet. För den som orkar väntar 
Köpenhamns rikhaltiga och spännande 
nattliv runt hörnet, med många frestelser. 

(M)

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

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

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

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  4 000 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR

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

tillägg
Enkelrum:      ca 1 400 kr

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

Dublin & Belfast
 En ö - två huvudstäder

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

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

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

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

IRLÄNDSK AFTON:(tillval)
Denna kväll erbjuder vi Irländsk afton, för de 
som önskar, med middag, sång, musik och 
dans i stil med ”Riverdance”. En trevlig och 

minnesvärd föreställning. 
DAG 4: DUBLIN
Under vår panoramatur besöker vi både den 
norra och södra sidan av floden Liffey som 
delar Dublin. På den norra sidan finns impo-
nerande monument och byggnader samt 
Phoenix park och paradgatan o´Connell 
street. På den södra sidan ser vi platser som 
Grafton street, regeringsbyggnaderna, par-
ken St Stephens Green och vi besöker St 
Patrick´s katedralen. Efter lunch besöker vi 
Liberties Distillery för att få provsmaka och 
veta historien om detta nystartade destil-
leri. Vi har resten av eftermiddagen på egen 
hand att upptäcka Dublin. t.ex. besöka 
trinity College med the Book of Kells, en av 
världens äldsta skrifter, och the Long Room, 
det gamla biblioteket. Vi äter avslutnings-
middag på en trevlig pub inne i stan. (F, M) 

DAG 5: HEMRESA 
tidig frukost och därefter transfer till flyg-
platsen för hemresa.

FAKTA
ca gRUPP PRiS 9 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
   Belfast 2 nätter,  Dublin 2 nätter
• 2 middagar
• Stadsrundturer i Dublin & Belfast
• Entré på Titanic Belfast
• Entré Battle of the Boyne museum
• Besök Whiskeydestilleri
• Svensk reseledare
• Buss enligt program
• Besök & entréer enligt program

tillval
Irländsk afton*: ca €70 (ca 700 sek)

Jöran Nielsen
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Holland
 - med Amsterdam och Blomstertåget

Jöran Nielsen

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

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

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

DAG 3: BLOMSTERTÅGET & DELFT 
I dag ser vi ett av vårens mest berömda evene-
mang, blomstertåget, en 40 km lång blomster-
fest. Miljontals blommor pryder ekipagen och 
vi får se de mest fantasifulla skapelser, en sann 
fröjd för ögat. tåget startar på förmiddagen 
i noordwijk vid havet. Efter detta åker vi ut till 
kusten och badorten Zandvoort, känd för sina 
Formel 1 tävlingar. Här tar vi lunchpaus och 
du kan köpa din egen picnic i de många fisk-
stånden längs stranden eller äta på någon av 
strandpromenadens restauranger och caféer. 
Vi fortsätter sedan till den pittoreska staden 
Delft, där vi besöker en fajansporslinstillverkare 
och får fri tid att upptäcka stans gamla centrum. 
Delft kallas Prinsstaden eftersom alla medlem-
mar av den kungliga familjen är begravda här. 
Konstnären Johannes Vermeer föddes och 
verkade i Delft och här finns även Vermeer Cen-
trum där du kan upptäcka mer om konstnären. 
Han ligger begravd i oude Kerk i centrum. Där-
efter återvänder vi till Haarlem. Blomstertåget 

når Haarlem på kvällen som vi har på egen 
hand, fritt att se mer av tåget, uppleva folklivet i 
centrum och att äta middag på någon av stans 
trevliga restauranger. (F)

DAG 4: KEUKENHOF & MUIDERSLOT
Förmiddagen tillbringar vi i blomsterparken 
Keukenhof, som bjuder på en skönhetsupp-
levelse utan motstycke. I den 32 hektar stora 
parken kan vi i lugn och ro beundra alla vackra 
blomsterarrangemang med över 7 miljoner 
tulpaner, hyacinter, narcisser i över 800 vari-
anter och tulipmania utställningen i Juliana 
paviljongen. Eftermiddagen ägnar vi åt sago-
slottet Muiderslot utanför Amsterdam. Slottet 
med anor från 1200 talet har intressanta histo-
riska rum och samlingar från medeltiden och 
1600-talets ”Gyllene period” och fina trädgårdar 
med skulpturpark omgiven av vallgravar. Slott 
och park har använts som inspelningsplats för 
åtskilliga filmer. Gemensam middag. (F, M)

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

FAKTA
ca gRUPPRiS: 13 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Jöran Nielsen
•  Flyg Arlanda-Amsterdam t/r 
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L) och 2 middagar (M)
•  Stadspromenad i Haarlem
•  Stadspromenad i Amsterdam
 •  Kanalkryssning i Amsterdam 
•   Blomsterparaden 
•   Besök Keukenhof 
•   Besök Muiderslot
•   Utfärd Delft 
•   Utfärd till Alkmaar & Volendam 

tillägg
Enkelrum ca 3 300 kr

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

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

tillägg
Enkelrum fr. 450 kr (MAX 5 St)

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

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

Rhen och Mosel 
 - under vinskörd

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

DAG 2: MOSEL OCH DESS VINER
Dagen börjar med en promenad i byn innan 
vi stiger ombord i flodbåten för en färd på 
Mosel. Det blir en stillsam tur, floden slingrar 
sig genom det vackra landskapet i Moselda-
len, fylld av små romantiska byar och vinod-
lingar på de branta sluttningarna. På båten 
kan man inta något att äta och dricka medan 
man njuter av turen. Vi stiger av i tvillingsta-
den traben-trarbach där vår buss möter upp 
för vidare färd till Zell med sitt kända vin ”Zel-
ler Schwarze Katz och här får vi prova trak-
tens vin och äta en lättare lunch. Vi åker vi-
dare längs Mosel och vinbergen och kommer 
till Kröv, känt för sitt speciella vin med det 
ytterst speciella namnet ”nacktarsch” som du 
kan prova här. (F, L, M)

DAG 3: SAGOBORGEN
Den medeltida borgen Burg Eltz, sägs ha varit 
förebilden för Disneys sagoslott. Vi besöker 
borgen och får en guidad rundtur där vi invigs i 
den tidens liv och mysterier. Här finns det även 
tid att inta lunch. Vi åker tillbaka till Bernkastel-

Kues där den som önskar sedan kan deltaga i 
en vinprovning i Bernkastel där vinodlaren be-
rättar om vedermödorna med att producera 
denna ädla dryck. Möjlighet att handla med sig 
hem finns på samtliga vinprovningar.  (F, M)

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

DAG 5: KOBLENZ, LORELEY
Vi lämnar vårt hotell på morgonen och följer 
delvis Moselweinstrasse till Koblenz där vi 
gör fotostopp vid Deutsches Eck där Mosel 
möter Rhen. Koblenz är en av de mest be-
tydelsefulla orterna för vinhandeln. Vår färd 
fortsätter längs ”Vater Rhein” till Rüdesheim i 
vinområdet Rheingau. Här besöks en vingård 
för provning av gårdens Rhenviner.  Vi erbju-
der att boka lunch hos reseledaren som intas 
i samband med vinprovningen. I mån av tid 
åker vi upp till monumentet niederwalddenk-
mal där vi kan njuta av den magnifika utsikten 
över Rhen. Sedan fortsätter vi till flygplatsen 
för vidare färd hemåt efter en resa med många 
trevliga upplevelser (F).
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FAKTA
ca gRUPP PRiS: 12 950 kR  
RESLÄnGD: 6 DAGAR

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

Jöran Nielsen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alsace 
- Vin, Mat & Kultur

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

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

TILLVAL - LUNCH 
I Heidelberg anordnar Jöran en lunch.

Övrig info: 
Denna resa går att kombinera med Rhen & 
Mosel  och blir då en 7-dagarsresa.
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Norra Tyskland längs Östersjökusten har under hundratals år haft en oerhörd betydelse för Sverige. Några av de många namn som 
dyker upp är Knut Eriksson, Birger Jarl, Gustaf Wasa, Magnus Stenbock, Gustaf II Adolf, Carl Gustaf Wrangel, Erik Dahlberg, Scheele, Tes-
sin, Karl XII, Karl-Johan Bernadotte, m.fl.  Området har en rik historia med många anknytningar till Sverige och vi ska bekanta oss med 
några av dessa under 6 innehållsrika dagar.  Vi bor bekvämt på samma hotell i Güstrow under hela resan och gör utflykter därifrån.  
Som reseledare har vi Jöran Nielsen.

Norra Tyskland 
  - med Wismar, Rostock, Rügen & Stralsund

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

DAG 2: GÜSTROw, wISMAR & ROSTOCK
Efter frukost tar vi oss en titt på Güstrow och 
besöker stadens fina slott med anor från 
1500-talet. Därefter beger vi oss till en annan 
svenskstad, Wismar, som har ett större skepps-
varv och här grundades den stora tyska varu-
huskedjan Karstadt. Fri tid för lunch i  Wismar.  
Eftermiddagen tillbringar vi i hamnstaden Ro-
stock. Vi går en rundtur i gamla stan och vid 
den medeltida stadsmuren, ser de två stora 
torgen Alter Markt med Petrikyrkan och på 
andra sidan den långa gågatan neuer Markt 
med sitt vackra sjutorniga Rådhus. Universite-
tet från 1419 har nordisk anknytning. Här stu-
derade astromen tycho Brahe och det var här 
han i ett studentbråk miste delar av sin näsa! 
I Rostock kan vi inhandla den lokala snapsen 
”Man un Fru” och prova lokala ölen Störte-
becker, döpt efter den ökände piraten. Åter till 
Güstrow för  middag. (F, M)

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

DAG 4: RÜGEN
Idag ska vi ägna hela dagen åt ön Rügen. Vi 

kör en rundtur och besöker nationalparken 
Jasmund och Königstuhl med sina 119 me-
ter höga kritklippor där det påstås att  kung 
Karl XII satt och betraktade sjöslaget mellan 
svenska och danska flottan. Rügen var en 
populär semesterort för Berlinarna, i syn-
nerhet före första världskriget vilket många 
byggnader längs kustlinjen vittnar om. Vi 
ska även ta en titt på ett helt annat tänkt 
semesterboende, det kilometerlånga  Prora, 
tänkt som ferieboende för trogna nazister. 
I orterna Binz, Sellin och Göhren håller da-
gens turister till. Mellan Binz och Putbus går 
veteranjärnvägen ”Rasende Roland” som vi 
tar en tur med. På ön startar även den långa 
turistvägen ”Deutsche Alleenstrasse” som går 
långt ner i tyskland. Därefter återvänder vi till 
vårt hotell för gemensam middag. (F, M)

DAG 5:  STRALSUND, GREIFSwALD & USEDOM
Vi startar med besök i Stralsund där vi under 
en stadspromenad får se Gustaf II Adolfs byst 
i Rådhuset, nikolai- och Mariakyrkorna och 
de många olika byggnadstilarna i staden, 
svenska kommendanthuset, det pittoreska 
området kring det gamla klostret samt Sche-
elehuset där den berömde apotekaren och 
kemisten föddes. Vidare till Sveriges äldsta 
universitetsstad Greifswald, en gång en av de 
absolut viktigaste städerna i det Svenska Öst-
ersjöväldet. Selma Lagerlöf blev här heders-
doktor. Vi stannar i den gamla stadskärnan  
där vi får lite egen tid för att äta lunch och se 
oss omkring. nästa anhalt är Peenemünde på 
ön Usedom. Peenemünde är känt för utveck-
lingsbasen för V1 och V2 raketerna under an-
dra världskriget. Här leddes arbetet av Wer-
ner von Braun som efter kriget kom att arbeta 
för USA och atomvapnets tillkomst. Här gör vi 
ett besök. Därefter sätter vi kurs mot Güstrow 
och vårt hotell där vi på kvällen avnjuter en 
middag på lokal restaurang. (F, M)

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

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

tillägg      
Enkelrum  ca1 650 kr
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bodensjön & mainau
   - med tågresa ombord kända Bernina Expressen

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

tillägg
Enkelrum ca 1 400 kr

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

DAG 1: SVERIGE - FELDKIRCH
Direktflyg till Zürich där vi vid ankomst  möts 
av vår reseledare, Jöran nielsen. Vi åker längs 
vackra Zürichsee och Walensee till Feldkirch. 
Längs vägen stannar vi för lunch och toalettbe-
sök. Vidare till Feldkirch i Österrike där vi ska bo 
5 nätter. Gemensam middag på hotellet.  (M)

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

DAG 3: BODENSJÖN & MAINAU
Inklämd mellan tre länder ligger den vackra Bo-
densjön. Vi kör längs den Schweiziska, södra si-
dan och via Konstanz kommer vi till Mainau där 
vi får njuta av blomsterprakten. Från bussparke-
ringen promenerar vi över till ön. De som öns-
kar kan gå med Jöran genom parken upp till 
restaurangerna, slottet och slottskyrkan och på 
det sättet orientera sig. Har man lite besvär att 
gå rekommenderar vi att ta ö-bussen till slottet. 
Egen tid för att gå runt i parken. Lunch på egen 
hand. På eftermiddagen lämnar vi Mainau och 
åker färja från Konstanz till Meersburg där vi gör 
kortare kaffepaus. Från färjan kan man njuta av 
panoramat över sjön och alperna. Via den tyska 
norra sidan återvänder vi sedan till hotellet. 
Middag och Österrikisk underhållning på hotel-
let.  (F, M)

DAG 4: BERNINAPASSET & TIRANO
tidig frukost för att i tid komma till järnvägs-
stationen i Chur för att åka med den kända 
Bernina Expressen. tåget går upp över Berni-
napasset 2.253 meter över havet. Genom pa-
noramafönstren ser vi ut över de underbara 
naturscenerierna. Bergspass, vilda vattenfall, 
vidsträckta glaciärer och många små söta byar 
passerar vårt tågfönster.  Vid lunchtid är tåget 
framme i tirano i Italien. Här erbjuder Jöran att 
följa med på en italiensk restaurang för att äta 
lunch (förbokas hos Jöran), innan vi äntrar vår 
buss och ger oss iväg tillbaka till vårt hotell. Sen 
middag på hotellet. (F,M)

DAG 5: OST & BERG
Vi åker upp genom Bregenzerwald för ett be-
sök hos en ostproducent med provsmakning. 
Vi tar oss vidare upp genom bergen till Brezau 
där vi åker kabinbanan upp på bergstoppen på 
1.648 m och runtom oss har vi en enastående 
360° panoramautsikt över bergskedjor, dal-
gångar och ängar bort mot Bodensjön. Stopp 
för frivillig lunch på vägen. Avslutningsmiddag 
på en trevlig restaurang. (F,M)

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

Jöran Nielsen
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Landskrona, Hven & Louisiana
- med besök på Birgit Nilsson museum och Märta Måås-Fjet-
terström i Båstad

Jöran Nielsen

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

DAG 2: VEN/HVEN
Idag ska vi upptäcka Hven. Jöran nielsen
visar oss runt på denna före detta danska ö 
i Öresund. till lunch serveras en lokalt pro-
ducerad måltid. Vi får veta mer om Hven, 
dess historia och livet på ön för de 360 fast 
boende. Genom att besöka de minnen som 
finns av tycho Brahe på Ven, kommer vi 
närmare astronomen, astrologen och mul-
tivetenskapsmannen som levde på Hven på 
1500-talet. Vi lämnar Ven under eftermidda-
gen med färjan till Landskrona och äter ge-
mensam middag.Kanske tar vi en stärkande 
kvällspromenad längs ”linjen”, precis som 
Selma Lagerlöf brukade göra, som bodde i 
Landskrona under 13 år.  (F, L, M)

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

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

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

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

FAKTA
ca gRUPPRiS:   7 550 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter 
•  1 lunch 
•  3 middagar 
•  Entréer till Louisiana, Sofiero & Birgit  
   nilssons museum
•  Visningar på Louisiana, Sofiero, Birgit 
nilssons museum & Måås-Fjetterström

tillägg
Enkelrum ca 550 kr



39

Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och Köpenhamn. Vår reseledare Jöran 
Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmedlar regionens intressanta historia 
och betydelse.

Öresund, Hven & Köpenhamn
- med Skåne- och Danmarkskännaren Jöran Nielsen

DAG 1: LANDSKRONA
Resan går genom ett vackert svenskt 
landskap till det gemytliga Skåne. På vä-
gen stannar vi för lunch. Jöran ansluter 
i Hässleholm och vi får en kortare rund-
tur i det idylliska fiskeläget Borstahusen 
och i Landskrona med slott och vackra 
trädgårdar samt Sveriges äldsta koloni-
trädgårdar. Jöran berättar om ”landets 
krone” en gång tänkt som Kalmarunio-
nens huvudstad och vårt försvarsfäste 
mot Danmark. till kvällen äter vi middag 
tillsammans på hotellet. (L, M)

DAG 2: HVEN
Idag ska vi upptäcka Hven. Hur ska öns 
namn stavas egentligen? Idag kan du 
fråga öns befolkning. Vi promenerar från 
hotellet den korta biten till Ven-trafikens 
färja och efter 30 minuters överfart an-
görs Bäckvikens hamn. Redan nu ser vi 
de berömda och omsjungna ”backafal-
len” i Gabriel Jönssons ”Vid Vakten” och 
de 1500 gula cyklar som finns till ut-
hyrning. Jöran visar oss runt på denna 
före detta danska ö i Öresund, Ven blev 
svenskt 1660. Vi får veta mer om ön och 
dess historia och gör en rundtur med 
traktorsläp som tar oss tvärs över ön till 
Kyrkbacken och St Ibbs medeltida kyrka 
med hänförande utsikt över till Dan-
mark. Vi ser tycho Brahe minnena och 
får höra om astronomen, astrologen och 
multivetenskapsmannen som levde här 
på 1500-talet. Det tillverkas whisky på 
Ven och Jöran berättar om detta under 
dagen. Innan vi lämnar ön äter vi lunch 

tillsammans. Färjan tar oss sedan tillbaka 
till Landskrona och vi äter gemensam 
middag på vårt hotell. Efter maten kan-
ske en stärkande kvällspromenad längs 
”linjen”, precis som Selma Lagerlöf, som 
bodde i Landskrona under 13 år. (F, L, M)

DAG 3:  KÖPENHAMN
Vi tar färjan från Helsingborg till Hel-
singör för ett besök på det berömda 
konstmuseet Louisiana, vackert beläget 
vid Öresund. Vi fortsätter längs kusten, 
på den ”danska rivieran” Strandvejen, 
till Köpenhamn där vi börjar med att äta 
lunch. Därefter en rundtur med bussen 
så att vi får se mer av staden. Efteråt blir 
det lite fri tid, kanske till shopping på eu-
ropas längsta gågata Ströget, besök på 
tivoli, Domkyrkan eller Glypoteket, inn-
an vi återsamlas för middag på en av Kö-
penhamns trevliga restauranger. Sedan 
är det dags för hemfärd över den vackra 
Öresundsbron. (F, L, M)

DAG 4: LANDSKRONA, SOFIERO
Förmiddagen ägnas åt det vackert be-
lägna Landskrona med dess parker och 
koloniområden runt Citadellet. Dessa är 
Sveriges äldsta och här frodas snickar-
glädje och blomsterfröjd. Bland stadens 
kändisar kan nämnas Siw Malmqvist, 
Bengt Frithiofsson och Jesper Aspegren. 
Den som vill kan följa med Jöran på en 
promenad i innerstaden och koloniom-
rådet runt Citadellet eller passa på att 
shoppa lite. Utanför Landskrona stannar 
vi senare för ett besök på laxrökeriet, som 

Jöran Nielsen

FAKTA
ca gRUPP PRiS 7 200 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Jöran nielsen (ansluter i Skåne)
•  Buss Stockholm t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L)
•  3 middagar (M)
•  Utflykt till Hven
•  Stadsrundtur Köpenhamn
•  Besök Louisiana
•  Entré Sofiero
•  Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 600 kr

tre gånger levererat lax till nobelfesten 
samt fått flera utmärkelser för sina fina 
produkter. Här kan du handla med dig 
dagens lunch om du vill eller handla med 
dig hem. Därefter kör vi gamla vägen till 
Helsingborg med stopp vid Glumslövs 
backar varifrån vi kan njuta av den vackra 
utsikten över Öresund mot Ven och Dan-
mark. Vi besöker Sofiero Slott innan vi 
åker mot Stockholm. Sofiero uppfördes 
under 1800-talet åt oscar den II:s gemål 
Sofia. när deras sonson Gustav Adolf 
gifte sig fick han slottet i bröllopsgåva. 
Här avnjuter vi även den picknick-lunch 
vi köpt i Landskrona. Dags att ta farväl av 
vår skånepåg, Jöran, för vidare färd mot 
den kungliga huvudstaden. Under hem-
resan stannar vi för att fika eller äta lite. 
Åter i Stockholm under kvällen. ”Att resa 
är att leva” vilket vi kan instämma i. (F)
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Baskien & Rioja  
- med Bilbao & San Sebastian

FAKTA
gRUPP PRiS: 13 450 kR 
oRD PRIS:  13 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher inkl vin & vatten (L)
•  3 middagar inkl vin och vatten (M)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Besök Guggenheim Museum &  
   Biskayas Konstitutionshus. 
•  Bergbanetur i San Sebastian
•  2 besök till bodega med vinprovning

tillägg:  Enkelrum:   1 750 kr

DAG 1: RIOJA & BILBAO
tidigt direktflyg till Bilbao. Hans möter oss 
på flygplatsen och tar oss med på en pano-
ramatur i Bilbao med en kortare guidad pro-
menad  och modern femrätterslunch hos 
moderna gastrobaren KoKKEn ett fusions-
kök och en bra representant av stadens “an-
siktslytning”.  På eftermiddagen reser vi mot 
vackra Rioja Alta och den medeltida byn San 
Vicente. Incheckning hos Hans personliga 
vänner Pedro & Irene. Dagen avslutas med 
en bypromenad och middag hotellet. (F,L,M)

DAG 2: RIOJA – VINET & PILGRIMSLEDEN
Morgonbesök till pilgrimskatedralen i Santo 
Domingo. Vi insuper atmosfären kring pil-
grimsleden som leder till Santiago de Com-
postela, här kan man se brokiga pilgrims-
skaror. Gedigen historisk guidning i bussen. 
Efter kulturen kastar vi oss in i vinets värld 
med ett klassisk besök till vinbodega med 
vinrovning, följt av en tapaslunch. Siesta på 
hotellet därefter utflykt till den medeltida, 
pittoreska staden Laguardia. På vägen tillba-
ka stannar vi till och ser de arkeologiska läm-
ningarna vid ekologiska Remelluris vackra 
marker. till kvällen besöker vi en mindre 
bodega för vinprovning och middag. (F,L,M)

DAG 3: SAN SEBASTIAN
Vår färd går till trakterna runt San Sebastian. 
Vi börjar med ett besök på en lokal vingård, 
som producerar det omtyckta  txakoli vinet 
för vinprovning.  Vidare till bergbanan i Monte 
Igueldo i San Sebastian, vi beundrar Chillidas 
fina skulpturer ”Vindkammarna” och åker vi-
dare till centrum för en promenad i gamla stan 
med rekommenderad pintxosrunda och egen 
tid innan vi reser till Bilbao. tidig middag på en 
baskisk lantgård, på vägen till Bilbao.  (F,M)

DAG 4: BILBAO
Gastronomisk morgonpromenad som avslu-
tas på saluhallen och sedan egen tid att upp-
täcka Bilbao. Man kan ta en tur på floden med 
Bilboats eller gå upp på Artxandaberget för 
fin utsikt över staden. Upptäck Bilbaos vackra 
Fine Arts museum eller shoppa loss i Abandos 
fina boutiquer. till kvällen en modernare mid-
dag på stan. (F,M) 

DAY 5 : GUGGENHEIM  OCH HEMRESA
Besök till Guggenheimmuséet. Guidad förkla-
ring utvändigt och sedan egen tid med au-
dioguide invändigt. Avskedslunchen serveras 
på deras fina Bistro. Vidare ut till Värlsdarvshäng-
bron Puente Vizcaya för fotostopp. Hemresa.  (F,L)

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol 
efter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stan. Vi kommer staden in på livet och mö-
ter Bilbainos som ger oss en gemytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolt-
het som får oss att inse baskernas speciella historia. Stadsupplevelser med promenader 
och Guggenheimmuséet kombineras med besök till Baskiens pärla San Sebastian och 
Spaniens vindistrikt Rioja, där vi njuter av vinet, kulturen och den trevliga stämningen.
En resa med utvalda besök och matupplevelser och boende 2 nätter i San Vicente de La 
Sonsierra, Rioja och 2 nätter i Bilbao, för att få uppleva det bästa av Baskien och Rioja.

Hans Eguinoa

FAKTA
gRUPP PRiS fR: 9 950 kR 
oRD PRIS FR:  10 450 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP/oKt
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
   varav 3 nätter på anrikt kurhotell.
  • 2 luncher 
•  4 middagar
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Tillgång till bassänger med olika 
   massagefontäner

tillägg
Enkelrum:  CA 1 800 kr
Individuella behandlingar

Anrik Kurort puente viesgo
- Kantabrien med några av Spaniens vackraste byar

DAY 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till Bas-
kien. Vi bor första natten i Bilbao.(L,M) 

DAY 2: PUENTE VIESGO
Resa till  Puente Viesgo, en klassisk kurort i 
norra Spanien! På vägen stannar vi i magiska 
Santillana del Mar, en medeltida pilgrimsby, 
för en guidad rundtur. Egen tid för att se 
staden eller ta en god lunch. Vidare till vårt 
kurhotell och dags för att få njuta av “Vattel-
templet”, vi får information om hotellet och 
olika behandlingar. trerättersmiddag med 
vin.(F,M)

DAY 3: SANTANDER & KURHOTELL
Behandlingar fram till kl 11. nu skall vi upp-
täcka den vackra regionshuvudstaden San-
tander under en guidad rundtur.  Lunch 
på egen hand efter rekommendationer av 
Hans. Åter till vårt kurhotell för mer avkopp-
ling. Middag med underhållning. (F,M)

DAY 4: ALMIRAGROTTAN, COMILLAS
Behandlingar fram till kl 11. Dagsutflykt till 
Altamiragrottan och Comillas. Extra fin av-
skedsmiddag. (F,L,M)

DAY 5: HEMRESA 

Inte vilken kurortsresa som helst! Denna resa tar oss till norra gröna okända Spanien 
och ett av kurortshotellen som för oss svenskar är relativt okända. Till Kantabrien tog 
sig adeln under slutet av 1800 talet och de fina gamla orterna lever vidare tack vare väl 
fungerande hälsokällor och traditionsenliga behandlingar med fint vatten. Vi kombine-
rar fin vistelse och mat på Gran Hotel Balneario Puente Viesgo – som bl.a. varit spanska 
fotbollslandslagets uppladdningshotell- med utflykter till ett par av Spaniens vackraste 
byar Santillana del Mar och Comillas och stolta kuststaden Santander! 
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Hans Eguinoa
Hans är uppväxt i Sollentuna med spansk pappa och svensk mamma och rör sig, som en rese-
när sade, ”som en kameleont mellan bägge kulturerna”. Intresset för idrott, historia, musik, mat 
& dryck gör att Hans är en utmärkt är följeslagare i norra Spanien. Ofta har han med sig Eva, 
nordspanjorskan som gjort att Hans är bofast i Spanien sedan 1994. Ett 15-tal år inom serviceyr-
ken samt 12 säsongers guidande gör att känslan för detaljerna och vikten av att alla har det bra 
är förstklassig. Med Hans får ni uppleva Spanien ur en annan vinkel, med ett annat perspektiv, och 
komma spanjorerna in på livet. Hans kommer gärna till Sverige och berättar, visar bildspel eller 
ordnar vinprovning för er förening.

Upplev Baskien , Kantabrien  och Asturias under några dagar som är fulla av god mat, 
personlig guidning, fina vyer och mycket kultur! Vi får se vindistriktet Rioja och national-
parken Picos de Europa, men framförallt får vi uppleva Det Gröna Spanien. Vi inleder och 
avslutar denna resa med ett par av Kastilliens pärlor, Burgos med den gotiska katedralen 
och Segovia med dess akvedukt. 

Norra Spanien - det gröna Spanien

DAG 1: STOCKHOLM-BURGOS
Hans möter på flygplatsen i Madrid och vi 
tar oss över de norra bergen Somosierra. I 
kvällssolen njuter vi av det spanska landska-
pet. Färden går till Burgos med fin kvällsvy 
över en av Spaniens vackraste katedraler. 
Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: PILGRIMSLEDEN & RIOJA
Dagen inleds med en kort promenad i Bur-
gos där vi bland annat ser Gamla stan och 
katedralen utvändigt. Vidare österut till 
vindistriktet Rioja där vi besöker Santo Do-
mingos pilgrimskatedral. Hos familjen Ma-
sip, på Casa Masip i bergsbyn Escaray, avnju-
ter vi en delikat avsmakningsmeny. På den 
anrika vinbodegan Bodegas Bilbainas, ett av 
de första vinhusen i Spanien som tappade 
vin på flaska, får vi provsmaka deras omtyck-
ta vin. Väl framme i Bilbao visar Hans staden 
under en guidad busstur i kvällsskimmer. 
Lättare pintxosmiddag. (F, L, M)

DAG 3: BILBAOS FÖRVANDLING
En stadspromenad i Gamla stan ger oss nya 
kunskaper. Vi äter lunch tillsammans och 
sen är  dagen fri för egna aktiviteter, kanske 
vill man ta bergbanan upp till Artxandaber-
get, eller en båtresa längs med floden, eller 
ett ett besök på stadens konstmuseum, Bel-
las Artes? Gemensam pinxtos middag på 
hotellet. (F, L, M)

DAG 4: BASKIENS PäRLA
Vi börjar dagen på Guggenheim muséet 
innan vi reser vidare till  Spaniens kanske 
vackraste och mest eleganta stad – San Se-
bastián.någon lär ha sagt att staden är ett 

Disneyworld för matglada, med Michelin-
krogar och pintxosbarer om vart annat! Efter 
en kort tur i Gamla stan äter vi lunch på egen 
hand. Sen ser vi skulpturerna Vindkammar-
na och tar bergbanan upp till Monte Igueldo 
för en hisnande vy innan vi åker västerut till 
Santillana del Mar i Kantabrien, en av Spa-
niens vackraste byar. Middag. (F, M)

DAG 5: SPANIENS VACKRASTE BY
Idag besöker vi det engelskinspirerade 
Palacio Magdalena i Santanders fina bel-
leepoquedelar. På Kungliga tennisklubben 
avnjuter vi en “VIP”-lunch. Vi får fri tid för 
kaffe, bad eller promenad längs den vackra 
strandpromenaden. Vidare till Santillana del 
Mar där de som vill kan vandra pilgrimsle-
den sista biten in i byn. Middag. (F, L, M)

DAG 6: PICOS DE EUROPA
Utflykt till Picos de Europa. Spaniens äldsta 
och kanske vackraste nationalpark med 
alpliknande toppar. Linbanan Fuente Dé tar 
oss upp på högre höjder och här finns möj-
lighet till en promenad. I byn Espinama tar 
systrana Campos emot och bjuder på lantlig 
slowfood lunch. Vi kör genom vackra med-
eltida Potes till Arenas de Cabrales i Asturias 
där vi provar grönmögelost. (F, L)

DAG 7: SEGOVIA & AKVEDUKTEN
Dagens tur går till det vackra Segovia. Här 
finns iberiska halvöns finaste arv från romar-
riket, akvedukten. Efter att ha beskådat mäs-
terverket äter vi gemensam avskedslunch i 
stan. Vidare mot Madridtrakten. På kvällen 
får vi en enklare smörgås på hotellet. (F, L)

DAG 8: HEMRESA

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  14 950 kR
CA oRD PRIS:  15 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Burgos 1 natt, Bilbao 2 nätter, Santillana 
3 nätter, utanför Madrid 1 natt
• 5 luncher (L) • 5 middagar (M)
• 1 vinprovning • 1 ostprovning
• Entré Guggenheim m. audioguide
• Utfärd San Sebastian med linbanetur
• Utfärd Picos de Europa med linbanetur
• Utfärd Segovia
• Övriga besök enligt program
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Bilbao & Santander
- med Gernika och boende på ett av Spaniens anrikaste hotel

DAY 1: BILBAO
Vi börjar med en panoramatur med bus-
sen som även tar oss till Värlsdarvshängbron 
Puente Vizcaya. Vi gör som spanjorerna tar 
en lättare pintxos lunch på stående fot invid 
Getxos gamla hamn. Eftermiddagen bjuder 
på en kort stadspromenad med whispers och 
vi får en fin inblick i den speciella metropolen 
Bilbao som förvandlats från industristad till en 
fantastisk stad. Dagen avslutas med en god 
avsmakningsmeny på den fina restaurangen 
KoKKEn. Egen tid under dagen för besök av 
Guggenheimmuséet. (L,M)

DAY 2 GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskayas 
konstitutionshus, här får vi veta om bomb-
ningarna av staden som gav upphov till Pi-
cassos tavla, tillbaka till Bilbao för lunch på 
egen hand. till kvällen middag på Guggen-
heimmuséets bistro. (F,M)

DAY 3: SANTANDER
Egen tid under förmiddagen med förslag 
från guide, sedan utcheckning och transfer 
till belle epoque staden Santander. Vi ser sta-
den under kort stadspromenad samt tid för 
egen lunch. Vi besöker Centro Botin det nya 
konstcentrum som ska ta upp kampen mot 
Guggenheim i Bilbao. Incheckning på Hotel 
Real Santander, ett av Spaniens anrikaste 5 
stjärniga hotel. Under kvällen panoramatur 
som avslutas med en fin middag!  (F,M)

DAY 4: SANTANDER
En lättare vandring från fyrtornet Cabo 
Mayor till Magdalenapalatset (platt vand-
ring ca 6km) där vi besöker kung Alfonso 
XIII Victorianska sommarpalats. VIP-lunch på 
kungliga tennisklubben. Egen tid på efter-
middagen. Lättare avskedsmiddag på hotel-
let. (F,L,M)
DAY 5: HEMRESA 

Upplev Bilbao – den vänliga staden som med sina 350 tusen invanare är en trevlig mix a 
gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gastronomi i en härlig 
blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell spansk slow food. 
Santander är en kuststad med en bukt som vätter i sydlig riktning. Bukten i sig är en fan-
tastisk vy som gör att platsen räknas med i ”Klubben för Världens vackraste bukter”! Här 
upplever vi fantastisk fin de sicle arkitektur och bor på ett av Spaniens anrikaste hotel – 
hotel Real 5*. Från mitten av 1800-talet var Santander en av norra Spaniens mer valda 
resmål för turister. En rad turistinitiativ gjorde att hovet installerade sig i de moderna spa-
installationerna vid stadens Sardinerostränder och de s.k. Vågbaden i Santander blev 
väldigt populära bland Spaniens överklass. Kantabriska havets svallande vågor skulle 
vara väldigt hälsosamma och i dåtidens strand Haute couture badade adeln vågbad. Vi 
njuter av konst på stadens stolta nyinvigda Centro Botin som tagit upp kampen mot Gug-
genheimmuséet.

FAKTA
gRUPP ca PRiS: 10 450 kR 
oRD CA PRIS:  10 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
    på 4* och 5* hotell.
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer

tillägg: Enkelrum:  CA 2 300 kr

Bilbao  - med Gernika

DAY 1: BILBAO
Samma program dag 1 som för resan till Ba-
skien. Vi bor första natten i Bilbao.(L,M) 

DAY 2: BILBAO
Vi besöker saluhallen Mercado de la Ribera. 
Vår guide tar oss med runt torget  Plaza nu-
eva i gamla stán och tipsar om bra tapas 
restauranger för lunch på egen hand. Under 
eftermiddagen tar Hans med de som önskar 
besöka stadens konstmuseum innan vi äter 
middag hos ett baskiskt matlagningssäll-
skap! (F,M)

DAY 3: BERGBANA & BÅTTUR
Förmiddag egen tid att utforska staden, 

Hans tipsar om intressanta besök. På efter-
middagen skall vi åka båt samt en tur upp 
med bergbanan för att se den fina utsikten 
över staden. tidig middag på en av stadens 
anrikaste restauranger Café Iruña. (F,M)

DAY 4: GERNIKA, GUGGENHEIM
Utfärd till Gernika där vi besöker Biskayas 
konstitutionshus, här får vi veta om bomb-
ningarna av staden som gav upphov till Pi-
cassos tavla, tillbaka till Bilbao för lunch på 
egen hand. till kvällen middag på Guggen-
heimmuséets bistro. (F,M)

DAY 5: HEMRESA
transfer till Bilbaos flygplats.

Upplev Bilbao – den vänliga staden som förvandlats till en konst & arkitekturmetropol 
efter decennier av smutsig varvsindustri mitt i stán. Staden med sina 350 tusen invånare 
är en trevlig mix av gammalt och nytt, havet har vi ett stenkast bort och vi njuter av gast-
ronomi i en härlig blandning av avsmakningsmenyer, pintxos (tapas) och traditionell 
spansk slow food. Vi kommer staden in på livet och möter Bilbainos som ger oss en ge-
mytlig bild av baskerna och upplever deras lugna stolthet som får oss att inse baskernas 
speciella historia. Stadsupplevelser med promenader och utflykt till Gernika och middag 
på Guggenheimmuséet.

FAKTA
gRUPP ca PRiS: 10 450 kR 
oRD CA PRIS:  10 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Reseledare Hans Eguinoa
•  Flyg Arlanda-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 4 nt 
•  2 luncher 
•  4 middagar 
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Båttur och bergbana

tillägg: Enkelrum:  CA 2 300 kr

Hans Eguinoa
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Vår reseledare Hans Eguinoa, svensk vandringsledare och vinkännare, är bosatt i norra 
Spanien. Han tar oss med på uppfriskande lättare vandringar i lagom tempo i Kastiliens 
vackra natur. Vi besöker Hans smultronställen där hans vänner bjuder oss på unika mat- 
och vinupplevelser. Vi ser staden Salamanca, ett levande renässans- museum, beundrar 
romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid.

Vin & Vandring 
 - strövtåg i Kastilien med mat-och vinupplevelser

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss på 
flygplatsen för vidare transfer till Salamanca 
2 timmar.  Lättare middag serveras på hotel-
let. (M)

DAG 2: SALAMANCA
Under en guidad promenad i staden Sala-
manca besöker vi stadens saluhall och vi 
ser stadens två katedraler utifrån, Universi-
tetsfasaden samt den 2000-åriga romerska 
bron. till lunch avnjuter vi en modern av-
smakningsmeny med vinprovning och har 
sedan egen tid på eftermiddagen. till kväl-
len tar Hans med de som önskar på sin favo-
rit tapasrunda. (Valfri, betalas på plats) (F, L)

DAG 3: ARRIBES
Dagens utflykt går till Arribes de Duero, en 
nationalpark i gränsområdet kring Duero-
floden. Arribes är en naturlig gräns mot 
Portugal. Vi besöker en vinbodega och ett 
ysteri av båda ägda av samma sanna en-
treprenörer. Vi vandrar 7 km längs vackra 
Dueroleden och njuter av flodens kanjon. I 
Fornillos bjuds vi på en lantlig lunch. Mätta 
och belåtna tar vi oss vidare till ytterligare 
ett bodegabesök hos en driven modig in-
flyttad engelska. Utlykten avslutas med en 
promenad upp till den vackra borgen i byn. 
transfer tillbaka till hotellet och middag på 
egen hand. (F, L)

DAG 4: SIERRA DE FRANCIA & LA DEHESEA
I dag gör vi besök i ett par av Spaniens vack-
raste byar. Vi smakar specialiteter hos en lo-
kal producent som gör lufttorkad skinka av 
svarta ibéricogrisar. Detta avnjuts med viner 
från lokala bodegor D.o. Sierra Salamanca. 
Åter för middag nära hotellet i Salamanca. 
(F, L, M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och vi reser vidare 
till Segovia. Här får vi en vacker vy av
staden och en kort guidad tur. Vi njuter av 
vyer av Akvedukten, stadens katedral och 
el Alcázar, den gamla borgen, uppbyggd 
vid flera tillfällen, som fått stå som inspira-
tion till Disneys sagoslott. En uppfriskande 
vandring på ca 5 km och vidare till byn 
Pedraza för ett intressant besök och kaffe-
stopp i denna medeltida by.  Dagen avslutas 
I Sepúlveda, där vi checkar in på vårt hotell. 
Middag i byn med vinprovning. (F, L, M)

DAG 6: DURATÓN 
Morgonvandring efter frukost där vi tillsam-
mans med vår guide upplever erosionskan-
jonen kring floden Duratón. turen ackom-
panjeras av vacker fågelsång då området 
har ett rikt fågelliv med gåsgamen som 
stjärna. Vandringen är ca 8 km med lätt 
stigning på tillbakavägen (ca 50 m). Efter 
traditionell dilammslunch o siesta tar vi oss 
30min med buss till vindistriktet Valtiendas 
och upplever intressant besök med fantas-
tiska viner och lite tilltugg.
(F,L)

DAG 7: MADRID
Idag tar vi oss efter utcheckning, med buss 
till Madrid där gör en kort panoramatur med 
buss och fortsätter till Sorollamuséet– Spa-
niens förnämsta impressionistkonstnärer.  Vi 
släpper väskorna vid hotellet och sedan har 
ni egen tid för att göra upptäcktsfärder och 
aktiviteter i den spanska huvudstaden. till 
kvällen möts vi upp för gemensam avsked-
smiddag! (F, M)

 DAG 8: HEMRESA
transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
gRUPP PRiS: 15 950 kR
PRIS:  16 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
    Salamanca  4 nt , Sepúlveda 2 nt, Mad-
rid 1 nt
•  5 luncher 
•  4 middagar 
(1 lättare vinprovningsmiddag)
•  2 vinprovningar (besök 3 bodegor)
•  4 lätttare vandringar med guide  
   (6 - 8 km med höjdskillnad på 150 m)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Saluhallsbesök i Salamanca
•  Museum Zorninspirerade Sorolla
•  Reseledare och vandringsguide
•  Vandringsbeskrivningar & kartor

tillägg
Enkelrum  2 650 kr

Hans Eguinoa
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Budapest kallas för ”Donaus Drottning”. Staden delas av floden Donau i Buda och Pest. 
På Budas höjder ligger den gamla staden med hus från 1600- och 1700-talet. Detta är 
den äldsta delen av staden där de smala medeltidsgatorna ringlar sig fram i den kupe-
rade terrängen. Pest är den nyare delen av staden med byggnader i´neoklassisk arkitek-
tur, breda boulevarder och många restauranger och caféer. Vår reseledare Dénes som är 
uppvuxen i Ungern visar oss sitt hemland på ett kunnigt och omtyckt sätt.

Budapest
 - Donaus Drottning

DAG 1: BUDAPEST
Flyg till Budapest med ankomst vid lunch. Vår 
lokalguide Dénes möter oss på flygplatsen. Vi 
börjar med lunch på lokal restaurang. nu får vi 
se Budas höjder. Här ligger den gamla staden 
med hus från 1600- och 1700-talet och smala 
medeltidsgator som
ringlar sig fram i den kuperade terrängen.
Vi njuter av den vackra utsikten från Gellert 
höjden. Incheckning på vårt centralt belägna 
hotell. (L)

Frivillig utfärd - Kryssning på Donau
Följ med och få se stadens ljus under en båtfärd 
på Donau med buffémiddag inkl sekt, vin/ öl, 
kaffe, vatten samt dragspelsmusiker. transfer 
hotell - hamn t/r.  

DAG 2: PEST & SZENTENDRE 
På förmiddagen får vi tillsammans med Dénes 
se mer av Pest, den nyare delen av staden med 
byggnader i neoklassisk arkitektur, breda bou-
levarder och många restauranger och caféer. 
Vi ser Hjältarnas torg, Synagogan & operan. Vi 
tar även en tur till den pittoreska konstnärsbyn 
Szentendre, en barockstad från 1700-talet. Det 
har alltid varit ett mycket omtyckt utflyktsmål 
och är känt för sina många konstnärsgallerier 
och utställningar. Vi äter lunch tillsammans inn-
an vi återvänder till Budapest under eftermid-
dagen. (F, L)

DAG 3: PUSZTAN
Idag gör vi en typiskt ungersk utflykt - ett be-
sök till Pusztan där vi ser en makalös hästupp-
visning på herrgården tanyacsárda. Vi låter oss 
fascineras av de ungerska csikós (hästskötare) 
skicklighet, att hantera sina hästar och förund-
ras över vad häst och ryttare kan prestera. En 
uppvisning man sent glömmer. Det finns även 
möjlighet att själv prova att sitta på hästen och 
testa den långa piskan. Som avlutning åker vi 
en kort tur med häst och vagn i omgivningen. 
nu väntar en speciell lunch på bondgården 
Öreg tanya. Gården är en gastronomisk upp-
levelse för både öga och mage, där man kän-
ner sig som hemma hos någon. Ägaren Attila 
lagar traktens rätter tilllagade av lokala råvaror 
och därtill serveras lokala viner och snaps från 
granngården. Vi ser även en folklore dansupp-
visning med folkmusik. Åter Budapest efter en 
oförglömlig dag. Middag på egen hand. (F, L)

DAG 4: EGEN DAG/TERMALBAD
En egen dag i Budapest, passa på att besöka 
Szechenyi badet för ett trevligt termalbad, 
här finns många pooler med olika temperatur 
både inom- och utomhus. Andra trevliga besök 
är saluhallen för shopping och lunch, Marga-
rethaön eller bara strosa och njut av stadens 
atmosfär. Vi äter en god avslutningsmiddag på 
lokal restaurang. (F, M)

DAG 5: BUDAPEST – STOCKHOLM
transfer till flygplatsen för hemresa. Direktflyg 
tillbaka till Stockholm Arlanda. (F)

FAKTA
eRt PRiS 9 750 kR
oRD PRIS:  10 250 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar (M)
• Utfärd Szentendre 
• Besök på Pusztan med hästuppvisning
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 2 750 kr

tillval
Kryssning på Donau med middag 
Anmälan och kontant betalning på plats: 
SEK 650 eller HUF 20 000 kr
Minimum 15 personer. Vid 15-25 perso-
ner reser vi med spårvagn. Vid fler än 25 
personer egen buss.

Detta är en gruppresa med ca 25-35 deltagare.

PReliminäRt hotell
Mercure Hotel Korona Budapest*** 
https://www.accorhotels.com/sv/ho-
tel-1765-mercure-budapest-korona-
hotel/index.shtml

PReliminäRa flygtideR (norwegian)
Ut: Arlanda-Budapest, 08:30-10:40
HEM: Budapest-Arlanda, 19:40-21:50

dénes Szász
Född i Ungern men har under perioder bott i Sverige och talar flytande svenska.  Bor nu i hemlandet och verk-
sam inom turism sedan 1987. Driver eget företag och jobbar som reseprucent,  reseledare och guide. Lägger 
stor vikt på personligt service och att hitta smultronställen vid sidan om turistvägarna. tycker om natur, resor, 
sport och natur.
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En drömresa till Ungern med matupplevelser, termalbad och musik. Ett av Ungerns 
vindristrikt kombinerat med termalbad samt vackra världsstaden Budapest som bjuder 
på ett behagligt klimat, god mat och högklassigt musikliv. Under denna resa bor vi 2 nät-
ter i den historiska orten Eger belägen i vindistriktet som är känt för det berömda rödvinet 
“Tjurblodet” och 3 nätter i Budapest.  Vi gör trevliga utfärder varav en till den pittoreska 
konstnärsbyn Szentendre.  Du får uppleva det mesta av Ungern och vår reseledare Dénes.

Budapest & Eger
 - Kultur, smakupplevelser och Termalbad

DAG 1: EGER
transfer till Arlanda och flyg till Budapest med 
ankomst efter lunch. Vår lokalguide Dénes 
möter oss på flygplatsen. Vi gör en resa på ca 
2 timmar till den historiska staden Eger. Under 
stadspromenaden får vi se den vackra barock-
stadens inre delar med Basilikan, den medel-
tida borgen, Liceum (högskolan), flera kyrkor 
och torg. Eger är en levande stad med många 
studenter och besökare. Vinodlartraditionerna 
är mycket viktiga och det berömda rödvinet 
“tjurblodet” kommer härifrån. Vi avslutar pro-
menaden med en  gemensam trerättersmid-
dag på restaurang. (M)

DAG 2: TERMALBAD OCH VINGÅRD
På förmiddagen skall vi få uppleva det unger-
ska termalbadet i Egerszalók, härliga varma 
källor med dess mineralrika hälsosamma vat-
ten. Det finns över 1000 källor i Ungern, vilket 
endast överträffas av Island i Europa. Vi reser 
genom vinodlingar och kommer fram till badet 
som är byggt nära naturformationen av kalk 
(som i Pammukale i turkiet). Det moderna ba-
det bjuder på flera bassänger både inomhus 
och utomhus. Åter Eger för egen eftermiddag. 
till kvällen skall vi besöka vinkällaren thum-
merer, som ligger 2 mil utanför staden och är 
en av de mest kända familjeodlingarna i landet, 
som tilldelats flera fina priser. Vår färd dit tar oss 
genom vinodlingar och väl framme får vi först 
besöka den 4000 m2 stora källaren med olika 
vintunnor och ståltankar. Sedan bjuds vi på en 
underbar fyrarättersmiddag med tillhörande 
viner som presenteras av Eva, ägarens dotter. 
Åter Eger. (F, M)

DAG 3: BUDAPEST & GELLERTHÖJDEN
Vi checkar ut från vårt hotell och reser med buss 
mot Budapest. tillsammans med Dénes gör vi 
en kortare bussrundtur på Budas höjder. Här 
ligger den gamla staden med hus från 1600- 
och 1700-talet och smala medeltidsgator som 
ringlar sig fram i den kuperade terrängen. Vi 
njuter av den vackra utsikten från Gellerhöjden. 
Incheckning på vårt centralt belägna hotell. En 
stunds vila innan vi äter en god trerättersmid-
dag på närliggande restaurang.  (L, M) 

DAG 4: PEST
På förmiddagen får vi tillsammans med Dénes 
se mer av Pest, den nyare delen av staden med 
byggnader i neoklassisk arkitektur, breda bou-
levarder och många restauranger och caféer. 
Vi ser Hjältarnas torg, Synagogan & operan. Vi 
avslutar rundturen vid lunchtid och har fri tid 
att utforska staden på egen hand. till kvällen 
möts vi för en gemensam trerättersmiddag på 
restaurang. (F, M)

DAG 5: EGEN DAG
En dag att upptäcka Budapest på egen hand. 
till kvällen skall vi få se stadens ljus under en 
båtfärd på Donau med middag och underhåll-
ning. Åter till vårt hotell. (F, M)

DAG 6: HEMRESA
Vi checkar ut från vårt hotell och tar en tur till 
den pittoreska konstnärsbyn Szentendre, en 
barockstad från 1700-talet. Det har alltid varit 
ett mycket omtyckt utflyktsmål och är känt för 
sina många konstnärsgallerier och utställning-
ar. Vi äter lunch tillsammans och har lite fri tid 
innan vi åker till flygplatsen för hemresa. trans-
fer från Arlanda.  (F, L)

FAKTA
eRt PRiS 11 950 kR
oRD PRIS:  12 450 KR
RESLÄnGD:  6 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare
• Transfer Spånga - Arlanda t/r (ca 09.15*)
* bekräftad tid och plats kommer med    
   avresemeddelandet ca 2 v innan avresa
• Flyg Stockholm – Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 5 middagar med dryck 
• 2 luncher med dryck
• Vinprovning
• Båttur på Donau
• Termalbad
• Utfärder och besök enligt program
• Alla transporter på resmålet

tillägg
Enkelrum:            2100 kr

PReliminäRt hotell
Hotel Eger Park**** (2 nätter) 
www.hotelegerpark.hu/
ibis Styles Budapest Center Hotel*** 
(3 nätter) 
https://all.accor.com/hotel/2997/index.
en.shtml

PReliminäRa flygtideR (norwegian)
Ut: Arlanda-Budapest, 12:10 - 14:20
HEM: Budapest-Arlanda, 19:35 - 21:45

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

dénes Szász
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Irene och Olle Sangemark 
är vana och erfarna utlandsguider, med en särskild förkärlek för de Brittiska öarna och 
då i synnerhet Wales och Irland. Vid sidan av reselederiet är de också revyartister och har 
bl a sedan början av 1980-talet drivit VästeråsRevyn; så bli inte förvånad om de en kväll 
bjuder på en Karl Gerhardshow eller något annat revyigt. Det ska vara roligt att resa med 
Sangemarks, som tror att de flesta problem kan lösas med humor och gott humör. Irene 
Sangemark ordnar äver många dagsresor i Västmanland med inslag av kabaré

Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska 
kuststaden Llandudno, som erbjuder en lång välbesökt strandpromenad. Härliga dagar med intressanta utflykter väntar. Irene och Olle 
Sangemark tar er med till sina smultronställen i Wales. De har en särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet. Vi 
bor bekvämt på Somerset Hotel med ett fantastiskt läge vid havet i Llandudno, bara 7 minuters promenad från stadens  magnifika pirr. 

DAG 1: CHESTER, LLANDUDNO 
Direktflyg till Manchester där  vår buss 
väntar för att ta oss till  Llandudno i Wales. 
På vägen stannar vi i Chester, Storbritan-
niens äldsta stad och får tid för lunch och 
att strosa runt  och titta på staden med sin 
ståtliga katedral, korsvirkeshus, amfiteater 
och romerska lämningar. Vid ankomst till 
vår hotell, incheckning och gemensam mid-
dag. (M)

DAG 2: LLANDUDNO & GREAT ORME 
Idag bekantar vi oss med Llandudno. Pro-
menad till bergbanan för färd upp till top-
pen av Great orme. Halvvägs upp stannar 
vi och besöker en koppargruva från brons-
åldern. På toppen njuter vi av utsikten och 
här finns restaurang med möjlighet att äta 
lunch. Resten av dagen egen tid att blanda 
sig med folklivet längs den långa, livliga 
strandpromenaden och den vackra piren. 
På kvällen äter vi middag och går sedan på 
konsert med en lokal manskör. Det är inte 
för inte som Wales kallas för ”the land of 
song”. (F, M)

DAG 3: LLANGOLLEN
Färden går över höga berg och djupa dalar 
till den lilla staden Llangollen. Här väntar 
en kanaltur som slutar på mäktiga telford 
Aqueduct, 45 meter över marken. Efter den 
spännande kanalturen äter vi en god lunch 
på värdshuset Bridge End. tillbaka i Llan-
dudno äter vi middag tillsammans på lokal 
restaurang. (F, L, M)

DAG 4: CAERNARFON & PORTMERION 
Idag besöker vi den mäktiga borgen Caer-
narfon Castle från 1200-talet och gör ett 

besök i osannolika Portmerion Village. Byn 
liknar inte något annat i hela världen och är 
ett måste när man är i Wales. Här ges också 
möjlighet att äta lunch. Gemensam middag 

på hotellet. (F, M)

DAG 5: MOUNT SNOwDEN
I staden Llanberis tar vi tåget upp till toppen 
av Mount Snowden (1085 m). tågturen är en 
fantastisk naturupplevelse, som kulminerar 
i den vidunderliga utsikten från toppen. Yt-
terligare en naturupplevelse väntar vid vat-
tenfallet Swallow Falls. Här serveras lunch på 
det lokala värdshuset. Middag på lokal res-
taurang. (F, L, M) 

DAG 6: LLECHwEDD & BODNANT 
Wales viktigaste näring under många år var 
kol- och skiffergruvorna. Dagen börjar med 
ett besök i skiffergruvan Llechwedd Slate 
Covern och den viktorianska gruvbyn med 
skifferverkstad, pub, shop m m. Gruvbesöket 
står i stor kontrast till dagens andra anhalt 
Bodnant Garden, en av Storbritanniens mest 
berömda trädgårdar. Vi äter lunch tillsam-
mans under dagen. (F, L)

DAG 7: ANGLESY, CONwY 
Vi åker västerut till staden Beaumaris. Llan-
fair PG, är berömd som ”orten med världens 
längsta namn”. I den mysiga lilla staden Con-
wy ser vi det magnifika Conwy Castle från 
1200-talet, samt Plas Mawr, ett borgarhus 
från 1500-talet med tidstypisk inredning. 
Här har vi också möjlighet att titta in i Stor-
britanniens minsta hus. Avslutningsmiddag 
på hotellet. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Med buss till  flygplatsen i Manchester.  (F)

Wales  - ett alldeles eget land i Storbritannien

FAKTA
gRUPP PRiS: 15 950 kR
oRD PRIS:  16 450 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Svenska reseledare Irene & Olle
•  Flyg Arlanda-Manchester t/r
•  Transfer Manchester-Llandudno t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nätter (F)
•  3 luncher (L)
•  6 middagar (M)
•  Bergbana till Great Orme
•  Besök i koppargruva & skiffergruva
•  Konsert med manskör
•  Kanaltur Telford Aqueduct
•  Tåg till toppen av Mount Snowden
•  Besök Bodnant Garden
•  Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrumstillägg:          1000 kr

våRt hotell
Somerset Hotel
www.daishs.com/llandudno/somerset-
hotel

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.
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Upptäck Irland från öst till väst!. Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i 
Galway i väst, och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda land-
skapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Har ni inte smakat en Guinness 
tidigare så blir det tillfälle att göra det nu, där det smakar allra bäst, på en irländsk pub. 
Olle och Irene förhöjer resan med sin kunskap, varma personligheter och underhållning.

Irland öst till väst
 -med Galway, Connemara & Dublin

FAKTA
ca gRUPP PRiS 15 950 kR
oRD PRIS: 16 450 KR
RESLÄnGD:  7 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Reseledare Olle & Irene Sangemark
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
• 2 lunch (L)
• 6 middagar varav två med
   underhållning (M)
• Besök whiskeydestilleri
• Entré Guinness inkl 1 pint öl
• Vallhundsuppvisning
• Entré Powerscourt Garden
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrumstillägg:                     ca 3500 kr

DAG 1: DUBLIN - GALwAY
Vi ankommer Dublin och bussen sätter di-
rekt kurs västerut till Galway. På vägen gör 
vi ett stopp i tullamore och tullamore DEW 
Heritage Center, där vi börjar med lunch 
innan vi bjuds på visning och whiskyprov-
ning. Väl framme i Galway och vårt hotell 

äter vi middag på hotellet. (L, M)

DAG 2: CONNEMARA
Med bussen tar vi oss till det vilda och vack-
ra Connemara. Vi gör ett besök i Kylemore 
Abbey, ett fd kloster och internatskola för 
flickor. I den muromgärdade Victorianska 
trädgården får vi se hur trädgårdsmästaren 
och arbetarna bodde på den tiden. På efter-
middagen blir det tid att på egen hand upp-
täcka staden Galway. Dagen avslutas med 
en medeltida bankett på Dunguaire Castle. 
med levande musik och mat i stora salen 
återskapas slottets medeltida glansperiod. 

(F, M)

DAG 3:  BURREN, CLIFFS OF MOHER
Idag går färden söderut mot Burren och de 
berömda Moherklipporna med sina över 
200 m höga stup, ett eldorado för den få-
gelintresserade. Burren är en vidsträckt 
kalkstensplatå helt utan träd. Is, vind och 
vatten har skapat sprickor där många säll-
synta växter slagit rot. Efter besöket vid 
klipporna intar vi en lättare lunch hos Bir-
gitta & Peter på Burren Smokehouse, där vi 
bjuds på deras prisbelönta rökta lax. Fåravel 
är en av Irlands viktigaste näringar och det 
finns fyra gånger fler får än människor här, 
men fårfarmarna skulle inte klara sig utan 
sitt viktigaste arbetsredskap, fårhunden. På 
Caherconell Sheepdog Demonstration får vi 
en uppvisning av dessa fantastiska hundar 
Gemensam middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: GALwAY-DUBLIN
Åter mot Dublin där vi börjar med en buss-
rundtur med besök i St Patrick´s Cathedral 
där Jonathan Swift var kyrkoherde på 
1700-talet. Vi besöker sedan Guiness Store-
house, där vi lär oss allt om hur man brygger 
det mörka Guinnessölet. Middag på vårt ho-

tell i Dublin. (F, M)

DAG 5: wICKLOw
Hela dagen tillbringar vi i County Wicklow, 
som kallas ”Irlands trädgård”. Vår tur omfat-
tar Wicklow Mountains med Powers-court 
Gardens och Glendalough (dalen med två 
sjöar), med sin fina natur och minnen från ti-
dig kristen tid. Dagen avslutas med middag 

och Irländsk show. (F, M)

DAG 6: DUBLIN
Vi har hela dagen till att  upptäcka Dublin på 
egen hand. olle och Irene tipsar gärna om 
vad ni kan hitta på. Vi äter gemensamavslut-

ningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 7: HEMRESA
Mer tid att uppleva Dublin. Sen eftermiddag 
transfer till flygplatsen. (F)

PReliminäRa hotell
Galway: Clayton at Ballybrit**** (3 nät-
ter) 
www.claytonhotelgalway.ie
Dublin: Harcourt Hotel*** (3 nätter) 
www.harcourthotel.ie
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DAG 1: STOCKHOLM - KIEV 
transfer till vårt centalt belägna hotell. In-
checkning och traditionell ukrainsk middag 
med lokala specialiteter på restaurang. (M) 

DAG 2 : KIEV STADSRUNDTUR
Idag ska vi upptäcka Kiev. Vi ser parkerna 
och huvudgatan Khreshchatyk med dess 
många gatucaféer. Det påminner om Rom 
eller Paris. Vi stiftar bekantskap med stadens 
arkitektur, Vladimirkatedralen, den Gyllene 
Porten, nationaloperan, baletthuset, Mi-
kaelkatedralen med sina guldspiror samt 
den äldsta delen av Kiev – Podil. Under en 
guidad tur besöker vi Sofiamuseet, ett min-
nesmärke från 1000-talet till 1700-talet som 
anlades år 1037 av Fursten Jaroslav den Vise. 
Jaroslav var gift med den svenska prinsessan 
Ingegerd olofsdotter. Katedralen är berömd 
för sina vackra fresker och kanske framförallt 
för alla mosaiker som finns bevarade sedan 
1000-talet. En annan av stadens mest om-
nämnda sevärdheter är Mikaelkatedralen 
med sitt kloster och gyllene kupoler. En god 
lunch med dryck serveras på en lokal restau-
rang. nu ska vi promenera lite och fortsätter 
vår utforskning av staden till fots med An-
drijivsky Uzviz - Kievs Montmartre. Här hittar 
vi typiska ukrainska broderier, tavlor, ryska 
matrjoshkor, gamla militärkläder m.m. Vi 
besöker en lokal matmarknad och går i den 
gamla staden. Dagen avslutas sedan med 
gemensam middag på hotellet efter att vi 
fått smaka på lokalt vin på en vinbar. (F,L,M)

Upplev Kiev, en av Europas vackraste huvudstäder med en mycket intressant historia. 
Staden är vackert belägen invid floden Dnjepr. Kiev stoltserar med en imponerande ar-
kitektur samtidigt som staden erbjuder ett rikt kulturliv och många mysiga caféer. Shop-
pingutbudet är brett och promenadstråken genom Kievs parker är många. Vi besöker 
många sevärdheter, som Sofiamuseet och vi tar en promenad på Andrijivskij Uzviz (Kievs 
Montmartre) och besöker den förre presidenten Janukovitjs omtalade residens utanför 
Kiev. Lokala specialiteter serveras och vi får under en vinprovning smaka de goda viner-
na. Vår svenska reseledare Catharina Falkengård visar oss denna pulserande lite okända 
stad med omnejd. 

Kiev  - Europas vackraste stad

DAG 3: MEZHIGIRYA
En mycket speciell utfärd till den förre presi-
denten Janukovytjs lyxiga residens utanför 
Kiev. Mezhigirya var under större delen av 
1900-talet en statlig egendom som sedan 
gjordes om till Janukovytjs privata residens. 
De palatsliknande byggnaderna vid floden 
Dnjepr breder ut sig över ett område om 1,4 
miljoner kvadratmeter, omgivna av en mur 
som är över fem mil lång. Guiden visar oss 
runt på denna märkliga plats där inga peng-
ar verkar ha sparats i jakten på att bygga 
upp en kejsares status. Vi ser ett överflöd av 
guld, marmor och kristall, en konstgjord sjö, 
ett privat zoo, en privat kyrka och ett garage 
med ett stort antal veteranbilar och lyxbilar 
samt många udda detaljer. tillbaka till Kiev 
för en eftermiddag på egen hand i staden. 
(F)

DAG 4: LAVRA, TRADITIONER & HEMRESA
Frukost och utcheckning från hotellet. Vi 
börjar dagen med att besöka Grottklostret, 
som är Kievs mest kända sevärdighet och är 
med på UnESCo:s världsarvslista. Klostret 
uppkom redan 1051 och är idag högkvarte-
ret för den ukrainska ortodoxa kyrkan. Strax 
innan lunch beger vi oss till Hutir Savki, ett 
etnografiskt museum där vi lär oss mer om 
den ukrainska traditionen och livet på lan-
det genom tiderna. till lunch får vi smaka 
hemlagad “borsch” och andra traditionella 
maträtter.  Dags för färd till flygplatsen för 
hemresa.  transfer från Arlanda till Jakobs-
berg. (F, L)

FAKTA

ca gRUPP PRiS: 7 950 kR
RESLÄnGD:  4-5 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Catharina Falkengård
• Flyg Arlanda-Kiev t/r
• Transfer flygplats-hotell i Kiev t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 2 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Stadsrundturer
• Utfärd till Lavra
• Utfärd till Mezhigirya
• Utfärd till Hutir Savki
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:       ca 1150 kr

Catharina Falkengård
Säg det resmål som Catharina inte varit reseledare på! Hennes rutin och gedigna erfarenhet av 
många kulturer förmedlar hon md entusiasm. Denna resa till Samarkand har hon genomfört 
många gånger och kommer ge er en unik kunskap om landet. Vår resa till Kiev med Catharina har 
fått mycket bra återkoppling som intressant och annorlunda.
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Landet ovan den magiska Polcirkeln är förtrollande. En resa för alla sinnen, där vi låter 
oss smaka på mat tillagad av de goda lokala råvarorna samt får ett oförglömligt möte 
med Helena, renskötare och same. Jokkmokks marknad är en av Sveriges äldsta mark-
nadsplatser, med traditioner sedan medeltiden och Jokkmokks vintermarknad är en 
obruten tradition sedan 400 år. Vi flyger bekvämt till Luleå och bor på hotell Jokkmokk.

Jokkmokks vintermarknad
 - med besök på Ice Hotel och Helena Läntas sameviste

DAG 1:  JOKKMOKKS VINTERMARKNAD
transfer till Arlanda och flyg till Luleå  där 
buss möter upp. Med bussen far vi vidare 
mot polcirkeln där vi möts av vår lokalguide. 
nu mot Jokkmokk. Väl framme besöker  vi 
vintermarknaden, här finns mängder av va-
ror till försäljning såsom vacker sameslöjd i 
silver och tenn, renhorn och skinn,  och god-
saker som renkorv. På talvatissjön samlas 
olika vinteraktiviteter. nu väntar en värman-
de marknadssupé på Hotell Jokkmokk. (M)

DAG 2:  JUKKASJäRVI OCH ICE HOTEL
Varje vinter samlas konstnärer från hela värl-
den i den lilla byn Jukkasjärvi, 200 km norr 
om Polcirkeln, för att bygga konstprojek-
tet som blivit känt som ICEHotEL. Varje år 
återuppstår ett unikt hotell, med ny interiör 
och komplett med individuellt designade 
konstsviter, ICEBAR BY ICEHotEL Jukkas-
järvi, en iskyrka, en lyxsvit och en pelarsal. 
Här får vi en guidad visning och äter gemen-
sam lunch. Innan vi far tillbaka till Jokkmokk 
tar vi en titt på Jukkasjärvi kyrka som är den 
äldsta i hela Lappland. om kyrkan inte är 

upptagen finns chans att se kyrkans altar-
tavla skulpterad av Bror Hjorth. när vi kom-
mit tillbaka till Jokkmokk njuter vi av mid-
dag med underhållning. (F, L, M)

DAG 3: JOKKMOKK & SAMEVISTE
På morgonen besöker vi på Jokmokks
tenn, här lever gammal hantverkstradition 
kvar. nästa besök blir Ajtte fjäll- och same-
museum, ett mycket uppskattat museum 
som ger oss nya insikter. Vidare till Helena 
Läntas same- viste och hennes renar. Hen-
nes familj har en lång tradition som ren-
skötare. Vi får veta mer om den samiska 
historien, slöjden och dess betydelse samt 
hur det är att idag arbeta som renskötare. I 
tältkåtan serveras en lättare måltid. Vi stan-
nar på lanthandeln och bjuds på kaffe och 
bulle. Här finns möjlighet att köpa lokala 
godsaker som hembakat bröd och renkött. 
Bussen stannar till vid den omtalade Stor-
forsen innan färden går vidare till Gammel-
stad kyrby där en tidig middag serveras på 
Kaptensgården. Åter Stockholm på kvällen.  
transfer från Arlanda. (F, L, M)

FAKTA

ca gRUPP PRiS: 10 950 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Reseledare från ReseSkaparna
•  Flyg Arlanda-Luleå t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
• 1 lunch (L) 
• 2 middagar (M)
• Lättare måltid hos Helena Länta dag 3
• Avslutningsmåltid innan hemresa
• Utfärd till ICEHotel 
• Alla besök enligt program
• Guidning på ICEHotel, Jokkmokks Tenn 
och Ajtte- Fjäll och samemuseum

tillägg
Enkelrum:      ca 1 200 kr

Catharina Falkengård
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Sidenvägen till Samarkand
- med matlagning, konsthantverk  och Ferganadalen

Resan 2019 är förlagd under en av de mest värdefulla högtiderna i Uzbekistan. Navruz, 
som ibland kallas det persiska nyåret, firas vid vårdagjämningen och man firar då na-
turen, välkomnar ett nytt år och njuter av god mat med vänner, grannar och familj. Ett 
unikt tillfälle att få uppleva denna högtid. En speciell rundresa längs Sidenvägen till någ-
ra av de mest intressanta städerna, Khiva, Bukhara, Samarkand och Tashkent samt den 
frodiga Ferganadalen. Du får vara med och laga traditionella maträtter såsom manti, 
domlama och plovl under hemma hos besök med unika möten. Vår reseledare Catharina 
Falkengård har gjort denna resa flera gånger och delger er sin kunskap om landets kultur, 
hantverk och människor.

Vi börjar i väster och kommer till Khiva, den muromgärdade medeltida staden där vardag och 
minareter lever sida vid sida i ett öppet museum. Färden går mot öster, öknar och halvöknar ger 
en föreställning om vilken miljö karavanerna hade att vandra igenom.  I Buchara möttes handels-
männen för att byta varor, idéer och kunskaper. Den sägenomspunna staden Samarkand välkom-
nar med sina praktfulla moskéer, palats, mosaiker och en färgstark basar.  Snabbtåget för oss till 
tashkent för vidare färd österut över bergen till Kokand och slutligen Fergana.  Här ska vi få se 
sidenproduktion, keramik och träsnideri.  

DAG 1: STOCKHOLM - TASHKENT
Avresa flyg från Stockholm till tashkent via 

Moskva.

DAG 2: TASHKENT
Ankomst  till tashkent under natten. Vi tar 
en rejäl sovstund på hotellet fram till lunch. 
På eftermiddagen stadsrundtur med besök 
i gamla stan och de viktigaste välkända 
byggnaderna och bl a se världens äldsta 
koran, muslimernas heliga bok. Vi besöker 
också Chorsu bazaar , den stora marknaden. 
Under en teceremoni hos Akbar och Alisher 
Rakhimov får vi ta del av en beskrivning av 
keramikens historia i de centrala delarna av 
Sidenvägen. Middag på restaurang med lo-

kala specialiteter. (F,L,M)

DAG 3: TASHKENT - KHIVA
tidig morgon flyger vi västerut till Urgench, 

möts av en buss som tar oss med till Khiva. 
(30 km) Khiva är en intakt medeltida stad 
som omges av en stadsmur. Där vandrar 
vi runt och tittar på fantastiska byggnader, 
minareter, en fredagsmoské som bärs upp 
av träpelare och ett palats med ett harem. 
Lunchen får vi se tillagas hos Zaynab. På ef-
termiddagen får vi se hur man färgar silke 
och hur man väver silkesmattor i en UnES-
Costödd verkstad. Den som vill får delta i 
vävandet. Gemensam middag.  (F,L,M)

DAG 4: KHIVA TILL BUKHARA
Efter frukost sätter vi oss i vår buss för att 
resa genom öken och halvöken  mot Buk-
hara.  En lång bussresa som följer en av de 
många Sidenvägsrutterna genom landet. 
nu åker vi österut! Vi får med oss en lunch-
box att äta efter vägen. Vi stannar med jäm-
na mellanrum för att få sträcka på benen.  
(470 km) Middag. (F,L,M)

FAKTA
CA GRUPP PRIS: 24 450 KR
RESLÄnGD:  12 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Catharina 12 dagar
• Engelsktalande färdguide 10 dagar
• Flyg Arlanda-Tashkent via Moskva t/r
• Del i dubbelrum 10 nätter
• 9 luncher + en lunchbox
• 10 middagar
• Rundresa med buss enligt program
• Matlagningstillfällen och smakprov
• Intikesflyg Tashkent - Urgench
• Tågresa Samarkand - Tashkent
• Tågresa Tashkent - Kokand
• Tågresa Margilan - Tashkent

tillägg
Dricks till guider & chaufförer: 
USD 60 för hela resan (betalas på plats till 
Catharina Falkengård)

Catharina Falkengård
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Catharina Falkengård

DAG 5: BUKHARA
Vi börjar vårt besök i Bukhara med att se hjärtat av denna gamla handelsstad med att se 
mötesplatsen för Bukharas invånare. Vi vandrar runt i de historiska delarna, ser de speciella 
handelskupolerna och den så kallade ”dödens minaret”  Poi Kalan, där det påstås att man 
slängde ut obekväma fiender till Emiren. Under förmiddagen hinner vi också få en pre-
sentation av mattor från olika delar av Centralasien. Gemensam lunch. På eftermiddagen 
hinner vi besöka ARK-fortet, därifrån Emiren styrde över emiratet och sitt harem, och bo-
tanisera mera bland handelsvaror samt hantverk.  Vi vandrar också genom de traditionella 
judiska kvarteren. till middag får vi komma hem till familjen Rakhmon som visar oss hur 
man tillagar ”domlama” , en traditionell rätt med fårkött, kvittenfrukt, pumpa, morot, pap-
rika, dill basilika och persilja. (F,L,M)

DAG 6: BUKHARA TILL SAMARKAND
Vi startar dagen med ett besök i Emirens sommarpalats en bit utanför Bukhara. Ett område 
med spännande arkitektur och trädgård. På vägen stannar vi i Gijduvan som har gett namn 
till en speciell sorts keramik. Gijiduvansskolan har djupa rötter i området och vi får besöka 
en familj som en sex generationer erfarenhet av keramisk produktion. Alisher narzulleav 
visar oss processen från lera till färdig keramik. Lunch. Vi fortsätter till Samarkand, där vi 
före middag kommer att göra ett helt unikt besök hos Centralasiens äldsta vinproducent, 
Hovrenko winery, för avsmakning av Samarkands egna viner och brandies. Vidare till vårt 
hotell.  Ikväll skall vi få vara med om en speciell middag, vi skall äta i ett privat hem där vi 
får se hur man tillagar den traditionella festrätten ”plovl” , kallas också ”pilof”. Här ingår får 
eller nötkött, ris, stora kvantiteter med morot , lök och kryddor. Varje ingrediens har sin 
symboliska betydelse. Det sägs att det finns minst 365 olika recept på plovl. (F,L,M)

DAG 7: SAMARKAND 
Här ska vi se alla fantastiska klassiska byggnaderna, Registan med sina klassiska koransko-
lor byggda på 1400- och 1600-talen, alla med konstfulla mosaiker som pryder fasaderna.  
Här finns också den gyllene moskén. Vi ska också besöka Babi Khanum , den magnifika 
fredagsmoskén från timor Lenks tid. Bazaren lockar också med sina krydor och sitt folkliv.  
Efter lunch ser vi Gur Emir, timor Lenks mausoleum och Shahi Zindas nekropolis. Vi ska 
också hinna med att se en liten modevisning med traditionella kostymer.  Både lunch och 
middag serveras på lokala restauranger. (F,L,M)

DAG 8: SAMARKAND - TASHKENT 
Besök på mattfabriken Hurdjum där man väver mattor på gammal teknik. Efter det åker 
vi till utkanten av Samarkand, till byn Konigil. Samarkand är känt sedan långt tillbaka för 
just denna papperstillverkning. Man tillverkar papper av fibrer från mullbärsträdet grenar. 
Lunch innan snabbtåget avgår från Samarkand till tashkent. Middag på restaurang vid a

komst. (F,L,M)

DAG 9: TASHKENT TILL KOKAND OCH FERGANA
På morgonen är det dags att åter sätta sig på tåget och åka österut för att komma till 
Kokand, huvudort i Ferganadalen. Här gör vi en rudntur med besök på  Khanens palats, 
Jommi Moské samt ett museum för traditionella träsniderier. Vi åker vidare till Dangarabyn 
för att besöka en träsniderimästare som visar hur det går till att arbeta med valnötsträ och 
vi får själva prova på. Vi fortsätter till Fergana med buss för övernattning. Lunchen idag 
serveras på lokal restaurang och middag på vårt hotell. (F,L,M)

DAG 10: FERGANADALEN
Drygt en mil utanför Fergana finner vi orten Margilan, här får vi se hela den svåra konsten 
att hantverksmässigt producera  siden. Margilan anses ha varit en av de viktigaste cara-
vanstäderna längs Sidenvägen och ett viktigt centrum för internationell handel. Silket från 
Margilan är välkänt ute i världen. Vi besöker Yodigarlik sidenfabrik och Saidahmad Hoja 
Ehsan Madrasa där man enligt gamla traditioner producerar siden som ikat, adras ikat och 
sidenmattor. Vidare till Rishtan, centrum för den unika keramiska produktionen i Ferga-
nadalen där man gör en speciell glaserad keramik. De distinkta blå och gröna färgerna 
skiner i solen. Var tredje familj i Rishtan producerar keramik. Vi besöker Rustam Usmanov, 
en berömd keramiker som har specialiserat sig på det blå. Han räknas som den skickligaste 
i hela Ferganadalen. Han visar oss hur man bär sig åt och så får vi själva försöka.  Vi fortsät-
ter till Bakhrom-aka , en kirgisisk familj som väver ullmattor. Vi återvänder till Fergana och 
äter middag på restaurang.(F,L,M)

DAG 11: FERGANA – TASHKENT
På morgonen åker vi buss till tågstationen i Margilan för att ta tåget till tashkent. Väl fram-
me åker vi till vårt hotell och äter en lunch på restaurang.  nu är det dags att besökaa  Mu-
seum of Applied Arts, inrymt i den fd ryska guvernörens palats som innehåller över 7000 
av föremål med traditionell folkkonst. Efter lunch åker vi till Mustakillik, frihetshetstorget 
och åker en sväng i den ryskinspirerade tunnelbanan, dekorerad med marmor och granit. 
Vi besöker även opera, balett- och  teatertorget. På kvällen äter vi avskedmiddag på en 
mysig restaurang i tashkent. (F,L,M)

DAG 12: HEMRESA
Under natten kommer bussen och hämtar oss för avresa med flyg via Moskva till Arlanda.
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Einar Szpiro
Einar har drygt 20 års erfarenhet av att leda resor i Norge, Polen, Tyskland och Kina för att bara 
nämna några. Hans stora intresse för historia, kultur, samhälle, språk och geografi är anledningen 
till att han startade en karriär som reseledare.

Vitblå himmel och kristallklara sjöar. Medeltidsstäder och pulserande metropoler. Bay-
erska sedvänjor och stor gästfrihet. Mystiska skogar och snötäckta bergstoppar. Frilufts-
liv och avkoppling. UNESCOs världsarv och ett mångfasetterat kulturutbud. Bayern har 
något för alla.  Vi bor i Oberaudorf och gör utflykter till spännande platser som alporter, 
Hitlers örnnäste Kehlsteinhaus och Salzburg.

fristaten Bayern
 - Tysklands populäraste resmål

DAG 1: STOCKHOLM - MÜNCHEN
Direktflyg på morognen. Väl framme i 
München blir vi hämtade och tar oss till cen-
trala delarna av staden för en guidad rund-
tur med svensktalande lokalguide. Fri tid 
för lunch eller kanske en öl på Hofbreuhaus 
lockar. Bussresa till München till oberaudorf. 
Vid ankomst incheckning och sedan middag 
på hotellet. (M)

DAG 2: GARMISCH-PARTENKIRCHEN
Under förmiddagen gör vi en utflykt till de 
Bayerska alperna. Vi besöker en populär 
skidort och tittar på utsikten. tillbaka till 
hotellet för lunch och sedan vidare till Gar-
misch-Partenkirchen. De två tidigare själv-
ständiga marknadsstäderna Garmisch och 
Partenkirchen har båda mycket vackra histo-
riska stadskärnor och mycket av den bayer-
ska hjärtligheten. Här får vi tid att strosa runt 
på egen hand eller följa med vår reseledare 
och titta närmare på någon sevärdhet.  Egen 
tid i oberaudorf på kvällen. (F, L)

DAG 3:  HITLERS ÖRNNäSTE 
Vi lämnar oberaudorf för Kehlsteinhaus, 
även kallat Hitlers örnnäste. Kehlsteinhaus 
ligger på berget Kehlstein (1834 m.ö.h.) högt 
ovanför byn Berchtesgaden nära gränsen till 
Schweiz. Huset byggdes som en 50-årspre-
sent till Adolf Hitler och det nationalsocialis-
tiska partiet betalade. Idag är vägen stängd 
för allmän trafik och en specialbuss trans-
porterar turisterna upp. Vägen slutar nedan-
för huset och vi måste gå sista biten. Här får 

vi en guidad tur på engelska där vi får veta 
mer om den spännande historien kring hu-
set. när vi kommer tillbaka till hotellet har ni 
resten av kvällen på egen hand. (F)

DAG 4:  ÖSTERRIKE - SALZBURG 
namnet Salzburg används ofta synonymt 
med barockarkitektur. Det som då åsyftas 
är de kyrkor, palats och torg som Wolfgang 
Amadeus Mozart ofta besökte då han stude-
rade på Benediktineruniversitetet. Salzburgs 
gamla stadskärna är upptagen på UnESCo:s 
världsarvslista och förtrollar besökarna med 
sina smala gator, mäktiga kyrkor, trånga pas-
sager, monument och konstverk. Vi gör en 
stadsundtur till fots med svensktalande lo-
kalguide. Ur matsynpunkt är Salzburg mest 
känd för sina små delikata Mozartkulor och 
Salzburger nockerl som är en fluffig sufflé. 
Men givetvis har staden mycket mer att 
erbjuda den kulinariskt intresserade. Bier-
braten är en lokal läckerhet. En tunn och fin 
bit kalvfilé steks i öl och resultatet är enastå-
ende. Humlesmaken i ölet gifter sig på ett 
oförglömligt sätt med kalvfiléns köttsafter. 
Vi får fri tid till att äta lunch. tillbaka till vårt 
hotell för avslutningsmiddag. Ikväll bjuds vi 
på Bayerska specialiteter från trakten. (F, M)

DAG 5:  HEMRESA
Hemresa med väskorna fulla av fina minnen 
från Bayern. (F)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 8 950 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-München t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 1 lunch 
• 2 middagar
• Stadsrundtur m lokalguide München
• Utfärd Garmish-Partenkirchen
• Stadsrundtur m lokalguide Salzburg
• Entré & visning av ”Örnnästet”
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:         ca 800 kr
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Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betraktad som 
Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sagobok 
med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender om drakar. Följ med 
till Polen inför julen, passa på att fynda julklappar. Julmarknaden på Europas största 
torg är en upplevelse i sig. Vår kunniga reseledare Einar berättar och visar oss en av sina 
favoritstäder. 

Krakow med Julmarknad
 - Polens vackraste stad

DAG 1: KRAKOw
Direktflyg från Arlanda till Krakow mitt på 
dagen. Vår reseledare tar oss på en rundtur 
med bussen som avslutas vid vårt hotell där 
vi checkar in. Vi gör en rundtur till fots med 
vår reseledare till det gamla torget där vi 
besöker julmarknaden och butikerna runt 
torget. Gemensam middag. (M)

DAG 2: KRAKOw MED wAwEL
Vi möter vår svensktalande lokalguide  och 
nu ska vi få uppleva Gamla Stan, en verklig 
sevärdhet i sig. Vår guide tar oss med på en 
guidad stadsrundtur till fots till den välkän-
da Grodzkagatan och till hjärtat av Gamla 
Stan. Vi besöker det magnifika slottet vari-
från polska kungar regerade och katedra-
len på Wawelkullen. Rundturen avslutas vid 
stora torget i Gamla Stan. På kvällen träffas 
vi på restaurang i Gamla Stan för en polsk af-
ton där vi får prova traditionella polska mat-

rätter och lyssna till folkmusik. (F, M)

DAG 3: EGEN DAG/AUSCHwITZ
Denna dag kan du välja att upptäcka staden 
på egen hand eller följa med på en frivillig 
utfärd till koncentrationslägret Auschwitz. 
Denna tur ger oss obarmhärtiga påminnel-
ser om förintelsen. Vi ser både Auschwitz 1 

och Birkenau. Resten av dagen till eget för-
fogande och möjlighet att åter besöka jul-

marknaden. (F)

DAG 4: KAZIMIERZ & JUDISK AFTON
På morgonen skall vi få uppleva stadsdelen 
Kazimierz, där stadens judiska befolkning 
har bott i över 500 år. området var med i ett 
antal scener i filmen Schindlers List. Under 
en guidad rundtur får vi lära oss mer om 
stadens judiska historia. På eftermiddagen 
gör vi en utfärd till Wieliczka saltgruva, ett 
av de första tolv världsarven på UnESCos 
Världsarvslista, belägen ca 15 km söder om 
Krakow. Denna världsattraktion har funnits i 
över 700 år. Polska gruvarbetare har byggt 
en underjordisk värld med fantastiska skulp-
turer, saltsjöar, ett gruvmuseum och en un-
derjordisk kyrka. Promenaden i gruvan är ca 
2,5 km lång men vi åker hiss ner och upp. 
På kvällen återvänder vi till de judiska kvar-
teren för middag på judisk restaurang med 
underhållning. Vi får smaka på judiska spe-

cialiteter. (F, M)

DAG 5: HEMRESA
Strax efter frukost avgår bussen till flygplat-
sen för hemresa. Åter Sverige på eftermid-
dagen. (F)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 5 950 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 4 nt
• Middag på lokal restaurang (M)
• Polsk afton med trerättersmiddag, 
  och underhållning (M)
• Judisk trerättersmiddag med  
   musikunderhållning (M)
• Rundtur till fots i Krakow inkl. 
  entréer enligt program
• Guidad rundtur i judiska kvarteren
•  Utfärd Saltgruvorna
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: ca 900 kr

tillval
Utfärd Auschwitz: ca 650 kr 

Einar Szpiro
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Norges vackra fjordar
 - med Geiranger & Trollstigen

FAKTA
gRUPP PRiS 6 450 kR
oRD PRIS: 6 950 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk/svensktalande reseledare
• Bussresa 4 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L) 
• 2 middagar (M)
• Geiranger fjordservice Geiranger-
Ålesund
• Färjekostnader & vägskatter
• Rundtur Ålesund
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:  1 100 kr

En drömresa för många är att få se Norges vackra fjordar.  Vi skall  få uppleva några av 
Norges mest kända naturupplevelser. Mäktiga Gudbrandsdalen med Lillehammer, den 
omtalade Trollstigen och Geiranger vackert beläget längst in i fjorden, omgivet av nästan 
lodräta bergsväggar. Vi bor  i Lillehammer, en mysig stad vid vattnet, värd för OS 1994 
och en natt i lilla Ålesund. Vår reseledare Einar Szpiro har stor erfarenhet av resor i  Norge 
och förmedlar kunskap om landet på ett personligt och medryckande sätt. 

DAG 1: LILLEHAMMER
tidig morgon möter Einar oss med bussen 
och vi börjar vår resa mot norge. Vi  reser via 
Arboga och stannar för lunch i Charlotten-
berg innan vi åker över gränsen till norge. 
Gemensam middag efter vi checkat in på 

vårt hotell i Lillehammer. (M)

DAG 2:  GEIRANGER - ÅLESUND
Den vackra Gudbrandsdalen leder oss norr-
ut och vi passerar flera kända orter. Vid otta 
tar vi av västerut mot Lom och Grotli där vi 
ser typisk norsk gammal trähusbebyggelse. 
Snart är vi uppe på kalfjället, med dess spe-
ciella natur. Vi stannar för fotostopp längs 
vägen. Geiranger bjuder på fantastiska vyer 
av fjäll, fjordar, forsar och växtlighet. nu vän-
tar en tur med Geiranger fjordservice där vi 
färdas på Geirangerfjorden med sina kända 
forsar "De sju systrarna" och "Brudslöjan". 
Väl framme i Ålesund tar vi in på vårt hotell. 
Ålesunds centrum ödelades i en stor brand 
1904 och byggdes sedan upp efter dåtidens 
moderna stil - jugendstil. Detta får vi se mer 
av på vår rundtur. Gemensam middag på 

hotellet. (F, M)

DAG 3: TROLLSTIGEN - LILLEHAMMER
Innan vi lämnar Ålesund far vi upp till ut-
siktsplatsen Aksla, varifrån vi har en storsla-
gen vy över skärgården och Sunnmörsal-
perna. Vi följer sedan Storfjordens strand till 
Valldal som är känt för sina goda jordgubbar. 
Uppe på toppen finns en servering för de 
som är hungriga. Efter lunch väntar trollsti-
gen, norges kanske mest kända vägsträcka, 
med sin slingrande väg ner mot Åndalsnäs. 
Väl nere i dalen svänger vi österut och följer 
Romsdalen. Här kan vi förundras över den 
fantastiska trollväggen. Vi övernattar i Lil-
lehammer där vi har egen tid att utforska 
staden. Kanske ett besök till Maihaugens 
Friluftsmuseum eller Bjerkebæck (författa-

ren Sigrid Undsets hem) är av intresse. (F) 

DAG 4: HEMFäRD
Vi lämnar Lillehammer på morgonen och 
åker mot Sverige. I Arvika stannar vi till på 
Gate Gästgiveri och äter avslutningslunch. 
Åter Stockholm sen kväll. (F, L)

Einar Szpiro
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Följ med vår erfarna och omtyckta reseledare Einar Szpiro till Polens pärlor. Under våra sex dagar får vi se flera av Världens största, en av 
Europas längsta och slutligen ett världsarv. Resan kantas av historia, arkitektur och natur. Mysiga kullerstensgator i Gdansk gamla stad 
med världens största kyrka byggd av tegel. Gdansk har även varit skådeplats för flera viktiga händelser under 1900-talet. Det var här 
som andra världskriget startades och även här som kommunismen i centrala Europa började falla. Vi får storstadsliv och viktig historia 
i Gdansk, kanaltur på Polens svar på Göta Kanal, avslappning i Sopot, ökenvandring i Leba och pepparkakor i Torun. En resa för alla 
smaker!

FAKTA
gRUPP PRiS: 11 450 kR
oRD PRIS: 11 950 KR
RESLÄnGD:  6 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare Einar Szpiro
•  Arlandatransfer t/r
• Flyg Arlanda - Gdansk t&r
• Del i dubbelrum med frukost 5 nätter (F)
• 2 luncher (L) 
• 3 middagar (M)
• Fika invid stranden i Sopot
• Bussresor enligt program 
• Utfärd till Malbork och båttur
• Utfärd till Gdynia och Sopot
• Utfärd till Leba & Slowinski nationalpark
• Utfärd till Torun & Pepparkaksmuséet
• Entréer enligt program

tillägg
Enkelrum:           2 100 kr

 Gäller vid grupp om minst 25 personer

DAG 1:  STOCKHOLM - GDANSK
Direktflyg till Gdansk på eftermiddagen. Vid 
ankomst hämtar vår buss oss och tar oss 
till vårt hotell. tillsammans med vår resele-
dare Einar och en lokalguide går vi en gui-
dad rundtur i denna historiskt viktiga stad. 
Vi promenerar längs de kullerstensbelagda 
gatorna och ser den vackra arkitekturen 
skapad av utländska köpmän. Under turen 
ser vi bland annat den ståtliga St Maria kyr-
kan, som anses vara den största tegelkyrkan 
i världen. Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: GDYNIA & SOPOT
Idag ska vi se Europas längsta pir i trä. Här 
ligger Långbryggan i Rättvik i lä. Vi får en 
guidad tur i Gdynia, en stad med stranden 
mitt i centrum, tillsammans med lokalguide. 
Städerna Gdynia och Sopot har med åren 
växt ihop och vi åker vidare till Sopot där vi 
serveras gemensam lunch. Efter lunch får vi 
se mer av Sopot under en guidad promenad. 
I stadens centrum ser vi Krzywy Domek, ”det 
krokiga huset”, en fantasifull byggnad inspi-
rerad bland annat av den svenske grafikern 
Per Dahlberg.  Sopot är mest känd som en 
kurort med flera sparesorter på stranden. 
Här promenerar vi på piren från var man har 
vacker utsikt både ut över havet och över de 
vackra sekelskiftesträvillorna på stranden. Vi 
dricker eftermiddagskaffe på stranden och 
njuter av omgivningarna. Vi får sedan fri tid 
i Sopot. Varför inte ta en avslappnande spa-
behandling på något av de många hotellen. 
Åter till Gdansk på kvällen. (F, L)

DAG 2:  MALBORK & BÅTTUR
Efter frukost tar Einar med oss med till Mal-
bork. Här får vi en rundtur av staden tillsam-
mans med lokalguide där vi bland annat ser 
stadens slott. Malbork slott tillhör den tyska 
orden, en orden som grundades på 1100-ta-

let, till en början som ett brödraskap, för att 
hjälpa tyska skadade soldater i strid. Under 
andra världskriget förstördes stora delar av 
slottet, men det återuppbyggdes efter kri-
gets slut. Sedan 1998 är Malbork slott med på 
UnESCo:s världsarvslista. Vi får tid för lunch 
på egen hand i Malbork. Elaski kanalen bin-
der samman sjöarna Elblag och ostroda. Sjö-
arna ligger med ca 100 meters nivåskillnad 
och båtarna transporteras delvis på räls upp-
för. Ett mycket spännande inslag under vår 
kanaltur på Elaski. Vi åker tillbaka till Gdansk 
på kvällen för middag på hotellet.  (F, M)

DAG 4: LEBA, NATIONALPARK & SKANSEN
Dagens utfärd går till den idylliska gamla 
fiskebyn Leba. På polska uttalat som Weba. 
Leba är en semesterfavorit för befolkningen, 
här finns långa vita stränder, rökerier och 
mysiga restauranger som serverar vällagad 
färsk fisk. Här finns också Slowinski natio-
nalpark där vi gör ett besök och ser Europas 
största område av vandrande sanddynor. 
En liten miniöken på ca 500 hektar, mitt i 
Polen. Sanddynorna flyttar sig österut upp 
till 10 meter per år. Vi skall förflytta oss lite 
snabbare än så och åker därför vidare för 
att äta lunch. nästa stopp är Kluki Skansen 
museum, och det är precis om det låter, ett 
Skansen i Polen. Här får vi se gamla hus och 
trädgårdar, hur man lagade mat och arbeta-
de för flera hundra år sen. På kvällen tillbaka 
till Gdansk. Fri tid för middag på egen hand. 
(F, L)

DAG 5: TORUN & PEPPARKAKSMUSEUM
Idag ska vi besöka nordens pärla, torun. Här 
bodde nicolaus Copernicus. Copernicus var 
inte bara astronom utan även läkare. Han 
jobbade en tid för tyska orden, vars slott 
vi besökt tidigare under resan. Vi lär oss 
mer om torun och dess gotiska arkitektur 

under en rundtur. turen avslutas med ett 
besök på Pepparkaksmuseet. Här tas vi till-
baka till medeltiden och ser allaritualer och 
delar i tillverkningen av den ursprungliga 
pepparkakan. om vi inte ätit oss mätta på 
pepparkakor har vi nu tid för lunch och att 
upptäcka torun på egen hand. Åter tillbaka 
till Gdansk på kvällen. Gemensam avslut-
ningsmiddag. (F, M)

DAG 6: HEMRESA
Frukostbuffé och fri tid fram till utcheck-
ning. transfer till flygplatsen för hemresa. 
Busstransfer från Arlanda.  (F)

Polska pärlor
 - med Gdansk, Sopot & Torun
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Delfi & Aten
 - med utfärd till Mykene och Epidauros

DAG 1: STOCKHOLM - DELFI
Direktflyg med SAS till Aten. Vid ankomst  möter 
vi vår guide och reser mot Delfi  Stopp längs vä-
gen för möjlighet att köpa lunch.  Incheckning 
på vårt hotell, Fedriades Delphi Hotel,  som har 
ett centralt läge i Delphi stad, ca 10 minuters 
promenad från det berömda arkeologiska mu-
séet. Övernattning och middag på hotellet. (M)

DAG 2: DELFI
Delfi har varit bebott från sedan bronsåldern. 
Fynd från mykensk tid har påträffats såväl inom 
som utanför själva Apollonhelgedomen. Vi be-
söker denna historiska plats med lokalguide 
och får sedan fri tid för lunch. Besök museumet 
i Delphi. Efter besöket kan de som vill ta en 
promenad till Kastalias källa, gymnasiumet och 
Athenatemplet. Middag på hotellet och fri tid 
för egna aktiviteter under kvällen. (F, M)

DAG 3: DELFI - ATEN
På vägen till Aten stannar vi för gemensam 
lunch. Det sägs att det Arkeologiska national-
muséet i Aten inte bara är Greklands främsta 
museum utan också ett av världens främsta 
och mest fascinerande museum. Här finns före-
mål från 3000 år av Greklands historia. Museet 
är fyllt av föremål som skulpturer, vaser, krukor 
och dessutom mer än 250 000 mynt från Grek-
land och Aten. Här får vi fri tid innan vi tar oss 
vidare till vårt hotell.  I och med de stora sats-
ningarna på kollektivtrafik och vägar inför oS 
2004 är det nu lätt att ta sig runt i Aten. Den nya 
tunnelbanan är ren, säker och effektiv. Kvällen 
är fri för egna aktiviteter. (F, L)

DAG 4: UTFäRD MYKENE & EPIDAUROS
Berget vid Korintkanalen bildar fantastiska 
mönster och ger vattnet en underbar färg. Ka-
nalen är på smalaste stället blott 24,6 meter och 
när de största fartygen passerar där så skrapar 
de i stenväggarna på båda sidor. Högsta punk-
ten i kanalen är hisnande 87 meter. Vi gör ett 

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  11 950 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Flyg Arlanda-Aten t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
•  Reseledare
• Del i dubbelrum m frukost (F) 4 nät-
ter
• 2 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Entré till muséet i Delfi
• Entré till Arkeologiska nationalmuséet
• Utfärd till Mykene & Epidauros dag 4   
• Guidad visning i Delfi*
• Guidad visning av Akropolis*
• Guidad visning i Mykene & Epidauros*
• Bussresor enligt program
• Whispers

tillägg
Enkelrum:        ca 1900 
kr
OBS! Turistskatt ca 3 eur per rum och 
natt betalas direkt till hotellen.

*Svensktalande guider där det går att få. 
Annars engelsktalande guider. 

kort stopp där på vägen till regionsdelen Ar-
golis i regionen Peloponnesos. Mykene är mest 
känd för Lejonporten som har en given plats på 
listan över sevärdheter i Peloponnesos. Gemen-
sam lunch. Vidare med buss till Epidauros som 
var en antik stad på Peloponnesos nordöstra 
del. Läget och den ypperliga hamnen gjorde 
Epidavros till en betydande hamnstad under 
antiken. Platsen är mest känd för sin fantastiska 
antika teater från 300-talet f.Kr. Som mest hade 
teatern plats för ca 13 000 åskådare och akusti-
ken är fantastisk. Besök här. Därefter tillbaka till 
Aten.  Gemensam avslutningsmiddag på hotel-
lets takrestaurang och kvällen är sedan fri för 
egna aktiviteter. (F, L, M)

DAG 5:  AKROPOLIS & HEMRESA
Sovmorgon och utcheckning. Akropolisklip-
pan höjer sig 150 meter över havet. Parthenon, 
Akropolis huvudtempel, är tillägnat gudinnan 
Atena, som enligt myten blev stadens skydds-
gudinna i konkurrens med havsguden Posei-
don. Väster om Dionysosteatern finns Herodes 
Atticus odeon, som var den viktigaste kultu-
rella arenan under romarnas tid i Aten. Guidad 
visning här och sedan får vi sista chansen till 
shopping och glass innan vi åker till flygplatsen 
för hemresa. (F)

Vi startar vår resa i Delfi,  en antik stad som ligger högt uppe i bergen på fastlandet i 
Grekland och under antikens Grekland betraktades som världens mittpunkt. Det var  här 
Pythia eller Oraklet i Delfi satt i Apollons tempel från 700 talet e Kr. Vi forsätter sedan till 
”Europas närmaste Orient”, Aten. En ljus stad som myllrar som Mellanöstern, doftar som 
Turkiet och låter som Asiens metropoler. Här besöker vi Arkeologiska Nationalmuséet och 
Akropolis. Under resan gör vi även en utfärd till Mykene och Epidauros med sin fantas-
tiska amfiteater. 

Korintkanalen
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Birgitta”Ghitta” Olovsdotter
Under ett antal år bodde jag och min familj i en bergsby och jag återvänder flera gånger om året till 
min by Gavorrano. På mina resor tar jag med dig till mina vänners vingårdar och restauranger.

”Följ med och upplev mitt älskade Toscana. Under ett antal år bodde jag och min familj i 
en bergsby och jag återvänder flera gånger per år till min by Gavorrano. Under en vecka 
kommer du att få upptäcka den mer okända delen av Toscana, Maremma. Jag tar med 
dig till mina vänners vingårdar och restauranger. En av dagarna kommer vi att lära kän-
na Siena med dess tusenåriga historia. Vi kommer också att besöka min by Gavorrano, en 
medeltidsby där tiden stått still. En kväll avnjuter vi en marremansk avsmakningsmeny 
på Trattoria da Ghigo. Min vän Ghigo och hans familj är en nära vän sedan mer än 25 år 
tillbaka”.

gastro & kultur i toscana 
- med Toscanakännaren Birgitta ”Ghitta” Olovsdotter

DAG 1: FOLLONICA
Vi landar i Pisa där bussen väntar på oss för 
transport till Follonica. Det tar ca.1,5 timme. 
Vårt hotell heter hotel Ausonia och när vi 
anländer till hotellet tas vi emot av Chiara, 
hon är tredje generationen som driver detta 
familjehotell. Hotellet ligger 25 m från havet 
och strandpromenaden. Lättare middag. (M)

DAG 2: FOLLONICA 
Rundtur i Follonica. till lunch skall vi göra 
som Italienarna äta en god söndagslunch. 
Eftermiddag och kväll har du tid att själv ut-
forska Follonica, besöka stranden eller bara 
ta det lugnt på hotellet. (F, L)

DAG 3: VINPROVNING I BOLGHERI
Idag åker vi norrut till ett av toscanas välkän-
da vindistrikt, Bolgheri, och till vingården 
Eucaliptus. Dario som driver den familje-
ägda gården kommer guida oss igenom vin-
provningen av fyra viner och till det serveras 
typisk toskansk antipasto. Åter till Follonica 
och middag på hotellet. (F,A,M)

DAG 4: SIENA 
Siena är en fantastisk stad med en rik och 
spännande historia. Vår buss tar oss dit, re-
san tar ca 1,5 timme. Väl framme möts vi av 
vår lokalguide Bodil, som verkligen kan sitt 
Siena. Hon berättar om staden på ett entu-
siastiskt sätt och vi får veta alla detaljer om 
hästkapplöpningarna. tid för att själva gå 
runt  samt att äta lunch. Kvällen avslutas 
med middag på lokal fiskrestaurang. (F, M) 

DAG 5 : KONST & KULINARISK TUR
Idag ska vi besöka en gård som gör ost bl.a 
mozzarella, av mjölk från buffelkor. Vi kom-
mer att se hur tillverkningen går till och be-
söka bufflarna för att sedan smaka på deras 

ostar tillsammans med ett glas vin. Vidare 
söderut till den fantastiskt vackra byn Capal-
bio. Dagens utflykt avslutas med ett besök 
på en konstutställning nedanför Capalbio. 
niki De Saint Phalles berömda parkprojekt 
inspirerad av Barcelonas världsberömda 
konstnär Gaudì. Middag på hotellet. (F, A, M)

DAG 6: VINPROVNING & GHIGOS
En dag att koppla av på och upptäcka Fol-
lonica. På eftermiddagen åker vi upp till vin-
gården Monte Solaio, där vi hälsar på Davi-
de, Simona och vinmakaren Antonio. Under 
en rundvandring i vinkällaren får vi veta mer 
om produktionen. turen avslutas med prov-
smakning av deras viner och lokala speciali-
teter. Efter vinprovningen åker vi till Ghittas 
gode väns Ghigos restaurang där vi äter  en 
mycket god trerättersmiddag. (F, M)

DAG 7: MARKNAD & FAMILJEGÅRD
För att riktigt uppleva Italien så är ett besök 
på den lokala marknaden ett måste. Varje 
fredag förmiddag är det marknad i Follo-
nica. Efter frukosten promenerar vi upp till 
marknaden, det tar ca 20 min. Där hittar 
man allt från frukt och grönsaker till verktyg, 
kläder, skor, husgeråd och andra bra-att-ha-
saker. Efter ett par timmar promenerar vi 
tillbaka till hotellet där bussen väntar på oss 
för resa ut på landsbygden för att avnjuta en 
lunch på en restaurang som ägs av familjen 
Fantini, mamma Stefania, pappa Daniele 
och sönerna Marco och nicola. Restaurang-
en ligger mitt ibland vinrankor och har en 
underbar utsikt över det toskanska landska-
pet och havet.  Åter till hotellet där vi senare 
äter middag. (F, L, M) 

DAG 8 : HEMRESA
Mot Pisa flygplats för hemresa. (F)

FAKTA - 8 dAgAr
GRUPP PRIS:  13 450 KR
oRD PRIS: 13 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Reseledare Ghitta Olovsdotter
•  Flyg Arlanda-Pisa t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L)
•  2 lättare antipasto tallrik (A)
•  6 middagar varav 2 på restaurang (M)
•  2 vinprovningar varav en med tilltugg 
•  Utfärd Siena heldag
•  Utfärd lokal vingård
•  Utfärd ostgård & Niki De Saint Phalles
•  Utfärd marknad och familjegård
•  Rundtur Follonica
•  Utfärd Vingård Monte Salaio 

FAKTA - 6 dAgAr
CA GRUPP PRIS:  11 450 KR
CA oRD PRIS: 11 950 KR
RESLÄnGD:  6 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Ghitta Olovsdotter
•  Flyg Arlanda-Pisa eller Rom t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  1 lättare antipasto tallrik (A)
•  5 middagar varav 2 på hotellet (M)
•  2 vinprovningar med tilltugg 
•  Utfärd Siena heldag
•  Utfärd lokal vingård
•  Utfärd ostgård & Niki De Saint Phalles
•  Rundtur Follonica
•  Utfärd Vingård Monte Salaio 
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Fredrik Hammenborn
Skånepåg men sedan 2000 boende på Malta med sin familj. Är auktoriserad lokalguide och älskar 
att visa sitt nya hemland för turister.  Med humor, omtänksamhet och värme förmedlar han Mal-
tas intressanta, men för många, okända historia.

Malta & Gozo
- upplev Malta med maltaspecialister

DAG 1: MALTA, GOZO
transfer till Arlanda och direktflyg till Malta. 
Vår guide Fredrik möter oss och vi börjar 
med att äta en god lunch på lokal restau-
rang. Vidare med buss till färjeläget för tur 
till Gozo, en lugnare ö som präglas av lant-
bruket och fisket. Vi får egen tid att njuta 
av omgivningarna innan vi äter gemensam 
middag. (L, M)

DAG 2: GOZO
Under dagen besöker vi de mystiska 
Ġgantija-templen som är äldre än pyra-
miderna, Citadelet i Rabat och de vackra 
klippformationerna och naturhamnen vid 
Dwejra Bay. Kvällens höjdpunkt är en festlig 
middag på restaurang. (F, L, M)

DAG 3: GOLDEN BAY, VANDRING
På förmiddagen beger vi oss åter till Malta 
med färja och buss. Vi stannar vid Golden 
Bay, en vacker bukt med höga klippor och 
en sandstrand. Här finns möjlighet att följa 
med på en lättare vandring eller koppla av 
på stranden. Vi får lite egen tid för lunch inn-
an vi åker vidare till vårt hotell. Kvällen fri för 
egna aktiviteret och middag. (F)

DAG 4: VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden Val-
letta som byggdes av johanniterriddarna 
på 1500-talet. Här kan man känna historiens 

vingslag. Vi lever oss in i riddartiden när vi  
besöker St. John katedralen och flera andra 
sevärdheter. (F, L)

DAG 5: EGEN DAG/MDINA
Egen dag att koppla av eller utforska Malta. 
(F)
Utfärd Mdina inkl middag: (Tillval)
Utfärd till den lilla vingården Meridiana, där får 
vi smaka på det lokala vinet. Vi ser Mdina, den 
gamla huvudstaden, som har anor från den ara-
biska tiden. På kvällen en lite finare middag på 
en av de restauranger Maltesarna själva väljer .

DAG 6: EGEN DAG/SÖDRA MALTA
Egen dag eller följ med till Södra Malta. (F)
Utfärd södra Malta inkl lunch: (Tillval)
Den lilla pittoreska fiskebyn Marsaxlokk väl-
komnar med färgrika fiskebåtar, så kallade 
Luzzos, samt en trevlig marknad. Vi äter en god 
fisklunch och provar Qarnit - Maltas goda speci-
alité, bläckfisk. Ett besök till Lime Stone Heritage 
berättar om Maltas historia och unika kalksten. 

DAG 7: BIRGU 
På eftermiddagen åker vi till Birgu, en av de 
”tre städerna”. Det var här som, på 1500-ta-
let, riddarna först slog sig ner. Vi vandrar 
längs de smala gatorna och Fredrik berättar 
om husen och historien. turen avslutas med 
en avslutningsmiddag på restaurang. (F, M)

DAG 8: HEMRESA

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande 
gatorna i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas lil-
lasyster Gozo, är liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt vä-
der, härlig gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att 
se och göra. Tillsammans med vår kunniga reseledare och guide Fredrik Hammenborn 
kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en unik inblick i öns mycket speciella 
historia. 

FAKTA - 8 dAgAr
CA GRUPP PRIS:  12 950 KR
oRD PRIS: 13 950 KR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

PRiSet ingåR
• Svensk reseledare & guide 
  Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 2 nätter, Malta 5 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo, Ggantija & Citadelet
• Utfärd Golden Bay  & lätt havsvandring 
• Utfärd Valletta med Malta 5D
• Utfärd Birgu, en av de tre städerna
• Övriga besök enligt program

tillägg
Avresa 18/4, påsk: 1 000 kr

FAKTA - 6 dAgAr
CA GRUPP PRIS:   9 850  KR
CA oRD PRIS: 10 350 KR
RESLÄnGD:  6 DAGAR
PRiSet ingåR
• Svensk reseledare & guide Fredrik H
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl vin & vatten (L)
• 2 middagar inkl vin & vatten (M)
• Utfärd ValLetta
• Utfärd Birgu
• Utfärd Södra Malta
• Övriga besök enligt program
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Malta & Gozo 

FAKTA
PRiS 14 450 kR
RESLÄnGD:  8 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl 1 glas vin & vatten (L)
• 4 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla vandringar
• Guidad rundtur Mdina
• Guidad rundtur Valletta

tillägg
Enkelrum:    3 400 kr

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

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

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

DAG 3:  CITADELLET OCH VANDRING
Idag börjar vi med en busstur mot byn 
Xaghra, vi vandrar in mot byn och de mystiska 
ĠHAntIJA-tEMPLEn som är äldre än pyrami-
derna och har en mycket intressant historia. 
Efter vår visning av templen vandrar vi vidare 
ner mot den vackra sandstranden Il-Ramla. Väl 
framme vid sandstranden kan man bada och 
njuta av havet. Vår buss hämtar oss och vi skall 
besöka Rabat och Citadellet. Här möter vi Ricar-
do som visar oss hur man gör traditionell, ost på 
Gozo, sk Gbejna. Vi får smaka på lite lokala spe-
cialiteter till lunch. Åter till Xlendi för avkoppling 
och middag på hotellet. (F, L, M) 
Vandring cirka 5 km, upp 200 m och ner 350 m.

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

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

DAG 6: VALLETTA & SLIEMA
Guidad stadsrundtur med Fredrik i den pam-
piga huvudstaden Valletta, som byggdes av 
Johanniterriddarna på 1500-talet. Här kan man 
verkligen känna historiens vingslag. Vi lever oss 
in i riddartiden när vi besöker St. John katedra-
len och flera andra sevärdheter. Vi avslutar tu-
ren med att se Malta 5D, en underhållande och 
färgstark bildshow om Maltas historia. På efter-
middagen kan de som önskar följa med Erik till 
Sliema som ligger på andra sidan Marxamxett 
hamnen. Vi tar en båt över och promenerar 
läng vattnet på strandpromenaden. Man kan 
ta en lokal buss tillbaka till Valletta. Egen kväll i 
Sliema eller Valletta. (F)Vandring: 3-4 km, längs 
strandpromenaden i Sliema.

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

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

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

Erik Sunnerstam 
Är en mycket uppskattad 
reseledare som håller 
koll på detaljer, ser till 
att alla trivs och vill ge er 
det där lilla extra.
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Denna resa bjuder på unika upplevelser från imponerande natur med djurliv till folktro 
och folkstammar som bevarat sina unika traditioner. Ni reser med Henrik Helin som un-
der många års tid besökt många av Indonesiens öar, han är gift med Lestari från Java och 
talar indonesiska. Han skall visa er sina favoritöar.  Resan börjar med Sulawesi som fasci-
nerar med allt från öns särpräglade form till det bördiga vulkaniska landskapets koniska 
berg till den otroliga skillnaden bland de etniska grupperna. Det är framför allt Toraja-
höglandet som trollbinder. Även om naturen är enastående med höga vulkaner, djupa 
dalar, vackra risfält, spännande marknader och traditionella byar med särpräglade båt-
formade hus och befolkningens begravningsceremonier som är helt unika. Vattenbuf-
feloffrandet, ”tau tau”-träfigurerna av de döda, grottgravarna och döda som ”betraktas” 
som levande, som är så annorlunda att en resa till Sulawesi på alla sätt och vis är att 
besöka en helt annan värld. Bali, alltid lika gudomligt lockande och med en kultur som 
fascinerar. Här får vi uppleva baliniesisk dans, besök hemma hos balinesiska familjer och 
skolor samt vara med och plantera ris samt delfinsafari och varma källor. Med Henriks 
kunskap och Lestaris lokala vänner får ni en unik resa till Sulawesi och Bali.

Indonesiens mångfald med Henrik 
- det okända Sulawesi och det gudomliga Bali samt Flores & Komodo

Sulawesi & bali 
- natur, hav, berg, naturfolk och djurliv

Henrik Helin
Henrik Helin har besökt många av Indonesiens öar och har stor erfarenhet av landet och två av hans 
favoriter är Bali och Sulawesi, som han tycker är en bra kombination av öar att upptäcka. Henrik 
talar Indonesiska och ser fram emot att få visa landets mångfald av kulturer och människor. Hans fru 
Lestari kommer från Java men de bor nu båda i Sverige.

Flores & Komodo
En unik förlängning av er resa för er som vill uppleva mer natur och se den omtalade Ko-
modovaranen, en mäktig syn. Flores och nationalparken Komodo bjuder på verkliga natur-
upplevelser både ovan och under havsytan. Denna tur passar dig som tycker om att vandra 
lite och vill komma naturen närmare.  Följ med på en spännande båtresa bland vackra öar 
och möt de skräckinjagande  urtidsödlorna. Henrik följer med över till Flores och är även här 
er reseledare.

bali - Long Stay 
- njut av Balis härliga klimat och stränder

FAKTA
CA GRUPP PRIS:  24 450 KR
CA oRD PRIS: 24 950 KR
RESLÄnGD:  13 - 17 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Henrik Helin
• Flyg Arlanda-Bali t/r, Bali - Sulawesi t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 11 nt 
• 9 luncher  &  10 middagar 
• Dag med balinesisk familj
• Rundresa Sulawesi med Toraja
• Rundresa Bali med Lovina & Ubud
• Kecakdans
• Entréer och besök enligt program

tillval
DAG 12-17: 
Sol & Bad på Bali inkl frukost: 2 950 kr
Komodo & Flores: 7 950 kr 
Helpension 3 dagar: inkl flyg Balis - Flores 
t/r, kryssning, logi, utfärder

FAKTA
CA GRUPP PRIS:  22 450 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk reseledare Henrik Helini
• Flyg Arlanda- Bali t/r
•  Transfer flygplats - hotell t/r
•  Del i Superior room med frukost 21 nt
•  Utfärd Ubud  och besök balinesisk familj 
•  Utfärd Kecak Uluwatu Dance 
•  Utfärd Batukaru + Jatiluwih
•  11 trerättersmiddagar & 2 luncher

En härlig långsemester på Bali i vinter tillsammans med Henrik som finns på plats och tar 
er med på tre utfärder som ingår samt ordnar fler aktiviteter och upplevelser för de som 
önskar. ni bor på trevliga Puri Santrian hotell. som ligger vid den långa sandstranden Sanur 
i den lugna sydöstra delen av Bali. Detta familjeägda hotell har en balinesisk atmosfär. Ho-
tellet har en trevlig tropisk trädgård, tre pooler, bubbelpool, solterrasser, poolbar och två 
trevliga restauranger samt en loungebar där man kan äta invid havet. Vi erbjuder två olika 
hotell att välja på; ett 4* med egen strand och ett 3* med egen pool. Hotellen ligger mycket 
nära varandra och de 10 måltider som ingår serveras på det 4* hotellet för alla gemensamt.
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Teddy Lundberg
Er värd Teddy Lundberg har bott på Teneriffa och visar oss sin ö under vår långtidssemester. Teddy 
är sångare, klassiskt skolad tenor, skådespelare och regissör. Teneriffa är för honom en unik liten 
minikontinent med explosiv grönska, vulkanisk odlingsgrund, sol, höga berg och salta hav. Här 
finns många små historiska städer från 1500-1600 hundratalet, praktfulla kanariska palats och 
lantliga små byar som han gärna vill visa oss.

DAG 1: TENERIFFA
Vi anländer sent till södra teneriffa. En bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till Puerto de la 
Cruz på norra sidan av ön, i den prunkande orotavadalen, där vi skall bo. 

DAG 2: PUERTO DE LA CRUZ
Vår reseledare teddy Lundberg visar oss sitt Puerto de la Cruz.  Vi promenerar genom staden 
och får veta mer om dess historia och lär oss att hitta i de kvarter som skall bli vårt hem i tre 
veckor. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad.  Välkomstmiddag på hotellet.

DAG 3 - 21: TENERIFFA
Härliga dagar för upptäcktsfärder och avkoppling. På ön finns golfbanor för den hågade 
och gott om trevliga vandringsleder av skiftande svårighetsgrad. På denna del av ön har 
vi nära till alla historiska gamla städer och charmiga småbyar. Här bodde såväl det jordbru-
kande folket som öns rika och mäktiga familjer. Här ligger fortfarande de största och mest 
betydelsefulla odlingsområdena. Här stretade bönder och fiskare med att bärga jordens 
och havets rikedomar. I resan ingår tre utfärder med buss, stadsrundtur samt promenader 
till fots eller med lokalbuss. Utöver det kommer teddy erbjuda frivilliga turer och aktiviteter.  
Avslutningsmiddag på hotellet.

DAG 22: HEMRESA

Långtidssemester Teneriffa
 - Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat

Teneriffa den största av Kanarieöarna, bjuder på ett spektakulärt och omväxlande land-
skap i  subtropiskt klimat runt den imponerande gamla  Vulkanen Teide. Bara fem och en 
halv timmars resa från Arlanda. Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz, mitt 
i den natursköna, grönskande Orotavadalen.  Teddy Lundberg, vår värd, tar oss med på 
dagsutflykter i buss till Teide,  La Laguna,  Santa Cruz  och  La Orotava samt besök till en 
vinproducent.   Det händer också att Teddy, som i  grunden är operasångare och regissör, 
bjuder  på en liten musikstund, när  tillfälle ges. I samarbete med lokala restauranger har 
vi denna  vinter  tagit  fram ett  restaurangpaket för  er  som önskar njuta  av ett  mera  
varierat utbud av måltider, som omväxling till  hotell matsalen. I måltidspaketet försöker 
vi  variera  middagarna  bl.a. med  ett  par  besök ”hemma hos”  någon vinproducent. 
Unikt för Teneriffa är de lokala vingårdar/Bodegor - som  serverar bondska måltider i  
rustik miljö.  En upplevelse där vi får stifta bekantskap med det lokala  kökets hemlagade 
läckerheter.  Måltidspaketet kan beställas som tillägg hos Teddy när vi är på plats.

PUERTO DE  LA  CRUZ 
En äkta kanarisk stad med  gammal  stadskärna, kullerstensgator, många charmiga gågator  och 
parker samt små  söta,  blomsterprydda hus med  typiska snidade  träbalkonger.  Mitt i staden  finns 
en liten fiskehamn  där man  numera också kan ta ett dopp.  Ett stort,  trevligt  torg, Plaza Charco utgör  
stadens  absoluta  mötesplats för  såväl  öbor  som  turister.  Här kan  man  slå sig ner och  läppja på en 
kaffe, ett  glas  Sangria, njuta  av  någon  kanarisk specialitet   eller  bara  studera  folklivet.  Här finns  det  
många  restauranger, barer och butiker.  Torget  är  en naturlig utgångspunkt  för  fortsatta  strövtåg 
och utfärder  i  Teneriffas mest  natursköna områden.

FAKTA - norrA
CA GRUPP PRIS FR: 17 950 KR 

CA PRIS FRÅn:  18 450 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA:  noV  & JAn  
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Teddy Lundberg
•  Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Utfärd Teide & La Laguna
•  Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
•  Utfärd Santa Cruz
•  Promenad till Botaniska trädgården
•  Rundtur Puerto de la Cruz
•  Välkomst & avslutningsmiddag med dryck

FAKTA - nord & syd

ca gRUPPRiS: 19 450 kR
PRIS:  19 950 KR
RESLÄnGD:  22 DAGAR
AVRESA:  noV & JAn
i PRiSet ingåR
•  Reseledare Teddy Lundberg
•  Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Rundtur Puerto de la Cruz
•  Utfärd Teide & La Laguna
•  Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
•  Utfärd Garachico, Los Gigantes m lunch
•  Välkomst & avslutningsmiddag m dryck

På Nord & Syd bor vi 16 dagar i Puerto de La 
Cruz på Norra Teneriffa och  6 dagar på södra 
Teneriffa i Los Christianos.
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Där floden Tejo mynnar ut i Atlanten, vackert beläget på sju kullar, ligger Portugals hu-
vudstad. Här finns något för alla, från pittoreska gränder i stadsdelen Alfama, till lyxkvar-
ter i Chiado med sina ståtliga hus och märkesbutiker. Vi åker också ut på landsbygden till 
en gammal vingård och provar deras viner under en heldagsutfärd till Costa Azul. Dagen 
avslutas med en god lunch invid havet i fiskebyn Sesimbra. Med oss på resan har vi Isabel 
Höckert som tidigare arbetat i över 30 år på Portugisiska turistbyrån i Stockholm. Isabel 
tar med oss till sina smultronställen.

lissabon
 - kontrasternas stad

DAG 1: STOCKHOLM - LISSABON
Direktflyg från Stockholm Arlanda inkl 
måltid ombord. Väl framme på flygplatsen 
möter vi vår svensktalande reseledare och 
guide, Isabel Höckert, som tar oss med till 
vårt fyrstjärniga Hotel olissippo Marques da 
Sá som ligger centalt beläget i Lissabon. Ge-
mensam middag. (M) 

DAG 2:  STADRUNDTUR  
tillsammans med Isabel kommer vi att få 
lära känna Lissabon genom en stadsrundtur 
med buss. Vi får höra om stadens rika historia. 
Vi ser Rossiotorget i hjärtat av Lissabon, pa-
radavenyn Avenida da Liberdade, Marques 
de Pombaltorget och åker mot Miradouro 
São Pedro de Alcantara med vacker utsikt 
över staden . Vi  passerar även lyxkvarteren 
i stadsdelen Chiado. Vi fortsätter till den 
historiska och kulturella stadsdelen, Belem, 
med det magnifika Jeronimoklostret som 
grundades av kung Manuel, designades av 
arkitekten Boytac och anses vara kronjuve-
len av manuelinsk konst. På ett av de äldsta 
konditorierna i Lissabon fikar vi och får sma-
ka på deras egna bakelse, Pasteis de Belem. 
Efter fikat fortsätter vi till Belemtornet, ett 
medeltida vakttorn som har blivit Lissabons 
symbol.  Vi ser även Upptäckarmonumentet, 
ett monument som byggdes till minnet av 
Henrik Sjöfarares död. Stadsrundturen slu-
tar vid Rossiotorget där vi äter gemensam 
lunch. Eftermiddagen är fri för att upptäcka 
Lissabon på egen hand.  Museerna är öppna 
och där finns bra restauranger för de som 
vill fortsätta denna dag i kulturens tecken.  
Denna kväll kan de som vill följa med Isabel 
på Fadorestaurang. Fadon är Portugisernas 

Isabel Höckert

Isabel har arbetat mer än 30 år på Portu-
gals Turistbyrå i Stockholm. Hon har nu 
återvänt till Portugal där hon förverkligar 
en dröm om att få visa Portugals smult-
ronställen, det gömda kulturarvet och 
dess historia. Isabel har läst portugisisk 
kulturhistoria samt arkeologi som är ett 
av hennes stora intressen.

egen blues. Vi äter en god trerättersmiddag 
inkl öl/vin och vatten medan vi njuter av 
den vackra sången. transfer från hotellet till 
restaurangen t/r ingår. (F,L)

DAG 3: COSTA AZUL - DEN BLÅ KUSTEN
Heldagsutflykt till ”Blåa” Kusten - Costa
Azul tillsammans med Isabel. Färden går mot 
Azeitão och vinkällaren J. Maria da Fonseca 
som bland annat producerar Periquitaviner. 
Vi besöker deras trevliga familjeherrgård 
med gamla anor där vi gör en vinprovning 
som avslutas med deras söta Moscatelvin 
(Sautere), Setubal. Efter vinprovningen fort-
sätter vi till den trevliga fiskebyn Sesimbra. 
Lunchen består av blåmusslor i vitt vin, gril-
lad svärdfisk och en god efterrätt. Här kan 
vi sitta och njuta efter maten och se ut över 
den blå Atlanten. De som vill kan ta sig ett 
dopp. Åter Lissabon. Fri tid för egna aktivite-
ter på kvällen. (F,L)

DAG 4: EGEN DAG
Idag har vi en dag till eget förfogande. Kan-
ske ett besök på något av de många muse-
erna eller shopping på paradgatan lockar? 
De som vill kan följa med Isabel till den 
gamla stadsdelen, Alfama.  Fri tid för lunch 

och middag den här dagen. (F)

DAG 5:  AVSKEDSMIDDAG & HEMRESA
Frukost och  utcheckning. Vi lämnar baga-
get på hotellet och har sedan fri tid i staden. 
De som vill kan följa med Isabel till konstu-
muséet Gulbenkian. Vi möts åter vid hotellet  
på eftermiddagen för en gemensam trerät-
tersmåltid på en bra restaurang. transfer till 
flygplatsen för hemresa. Direktflyg till Stock-
holm sen kväll.  transfer till hemorten. (F,M)

FAKTA
ca gRUPP PRiS:   12 950 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare Isabel H
• Flyg Arlanda-Lissabon inkl mat t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)  4 nätter
• 2 luncher (L) och 2 middagar (M)
  inklusive  öl/vin  och vatten
• 1 fika med kaffe/te och bakelse
• 1 vinprovning
• Stadsrundtur dag 2
• En heldagsutfärd till Costa Azul 
• Alla transporter på resmålet

tillval
Middag med Fadoshow dag 2:  ca 900 kr
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DAG 1: STOCKHOLM- LISSABON-TOMAR 
transfer från Sigtuna till Arlanda och direkt-
flyg till Lissabon. Vid ankomst möts vi av 
vår svensktalande ciceron Isabel Höckert. 
Vi reser norrut till medeltidsstaden tomar. 
Vi äter en gemensam lunch och förbwwwe-
reder oss för en tidig kväll på vårt hotel Dos 
templarios efter den tidiga morgonen. (L + 
måltid under flygresan)

DAG 2: TOMAR - TEMPELRIDDARNAS BORG 
Vi börjar dagen med ett besök på ” Conven-
to de Cristo” tillsammans med Isabel och 
en engelsktalande guide – expert på tem-
pelriddarnas borg som grundades av Por-
tugals första kung Dom Afonso Henriques. 
Efter att tempelherrarna hjälpt kungen att 
erövra Santarem och Lissabon från morerna 
fick de stora markområden av kungen som 
tack. när påven bannlyste tempelriddana 
i Italien, Frankrike och Portugal så kunde 
Portugals kung Dom Diniz lura Påven ge-
nom att ändra namnet på tempelriddarna 
till ordem de Cristo (Kristus orden) och rid-
darna kunde fortstätta som vanligt. Lunch 
på en rustik restaurang  i staden. Färden 
går vidare mot Curia där vi checkar in på ett 
modernt SPAhotell med charmig atmosfär. 
Middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: COIMBRA & VINHUSET ALIANÇA
tillsammans med Isabel och engelsktalan-
de lokalguide besöker vi universitetsstaden 
Coimbra. Först ut är det makalösa universi-
tetsbiblioteket från början av 1700-talet. Vi 
fortsätter med ett besök i  det gamla klos-
tret, Santa Clara-a-Velha, som grundades år 
1283. Under 300 år låg Santa Clara-a-Velha-
ruinerna täckta av vatten men efter att man 
fått hela klostret fritt från vatten så kan vi 
idag beskåda denna juvel. Lunch i Coimbra. 
I Sangalhos besöker vinhuset Caves Aliança, 
känt för sina goda mouserande viner, por-
tugisisk brandy men även goda bordsviner. 
Rundturen här avslutas med mouserande 
vin. tillbaka till Curia. Middag på hotellet. 
(F, L, M)

Följ med på en exklusiv resa till norra Portugal tillsammans med Isabel Höckert. Isabel 
som tidigare arbetat på Portugisiska turistbyrån i Stockholm under trettio år känner sitt 
land väl och har handplockat endast det bästa åt oss vad gäller boende, mat, dryck och 
vinprovningar, under en fantastisk resa längs med Portugals västkust. Utmärkande för 
Isabels resor är att det alltid ingår förstklassig mat samt vin till alla måltider. Vi kan i 
princip lämna plånboken hemma.

Norra Portugal
- med Isabel Höckert till Porto med båttur på Douro

DAG 4:  PORTO
Sedan romartiden har Porto varit en mycket 
viktig handelsstad.  Dourofloden flyter mel-
lan Porto och Gaia, staden där alla Portvins-
hus ligger och städerna binds samman av 
flera magnifika broar.  Vid ankomst checkar 
vi in på vårt hotell. Under förmiddagens 
stadsrundtur kommer vi bl. a. att besöka 
Portos katedral och Palácio da Bolsa, börs-
huset, som uppfördes i mitten av 1800-ta-
let. I den Arabiska salen käns det som att vi 
förflyttat oss till Alhambra i Granada. Lunch 
äter vi precis invid floden, i Ribeirinha, Por-
tos gamla stad vid hamnen.  Dagen avslutas 
med ett guidat besök av taylors, ett av de 
äldsta portvinshusen i Portugal där vi får 
delta i en unik portvinsprovning.  Fri tid i 
Porto under kvällen. Isabel ger gärna förslag 
på aktiviteter. (F, L)

DAG 5: TÅG & BÅT GENOM DOURODALEN
Den här dagen tar Isabel med oss på ett 
verkligt äventyr. Vi ska få åka både tåg och 
båt genom Dourodalens heligaste del.  Vi 
åker tåg mellan Porto och Pinhão där vår båt 
väntar. Båten ”Douroacima” som tar oss se-
dan genom dalens orörda natur. Under fär-
den passerar vi två imponerande slussar, 32 
och 20 meter höga. Båtens egen kock lagar 
och serverar en enkel men utsökt lunch ack-
ompanjerad av traktens viner.  tågresa längs 
med floden tillbaka från Pocinho till Porto. 
Vid järnvägstationen i Porto väntar vår buss 
som tar oss till avskedsmidag på en trevlig 
restaurang vid floden.  (F, L, M)

DAG 6: LISSABON - ALCOBAÇA- STOCKHOLM
Utcheckning och avgång mot Lissabon. 
Färden går mot Alcobaça där vi börjar med 
att inta vår lunch. Vi äter ortens specialitet ” 
Frango na Pucara”, majskyckling tillagad i ler-
kruka, ett arv från romartiden.  Efter lunchen 
ett besök på Santa Maria-klostret byggt av 
cistercienserna. Bara klosterköket är en stor 
sevärdhet, hela 18 m räknat till taket. Kyrkan 
och Klostret står nu på Unescos världsarvs-
lista. Vi fortsätter vår resa hemåt. På flygplat-
sen i Lissabon tar vi farvöl av Isabel. Direkt-
flyg till Arlanda och transfer till Sigtuna. (F, L 
+ varm måltid ombord på planet)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 15 950 kR
RESLÄnGD: 6 DAGAR
i PRiSet ingåR: 
•  Transfer Sigtuna - Arlanda t/r
•  Reseledare Isabel Höckert
•  Flyg Stockholm - Lissabon t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 5 nätter
•  Bussresor  enligt program
•  6 luncher (L) & 3 middagar (M) 
•  1 likörprovning & 2 vinprovningar
•  Båttur på Douro & tågtur i Dourodalen
•  Besök till Obidos, Curia, Coimbra och  
   Dourodalen enligt program.

mÖJliga tillägg: 
Enkelrum:           ca 2000 kr
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Andalusiens skatter 
  - med Mijas Pueblo, Andalusiskt äventyr m.m.

dag 1: Stockholm – fUengiRola
Direktflyg från Stockholm till Malaga. Vid an-
komst tas vi emot av vår reseledare, Monica. 
transfer till  Fuengirola och vårt hotell som lig-
ger centralt beläget invid den långa strandpro-
menaden. Vi tar en tur till fots som avslutas vid 
vår lokala restaurang för en välkomstmiddag.  
(M) 

dag 2: maRknad
Vi möts i receptionen och följer med Monica 
på en orienteringstur i området kring hamnen 
och upp till centrala Fuengirola med buss- och 
tågstationen. Sedan tar Monica med oss till den 
omtyckta och kända marknaden i Fuengirola.  
Under eftermiddagen tid för avkoppling eller 
göra egna upptäcktsfärder. Gemensam mid-
dag på hotellet. (F, M)

dag 3: miJaS PUeBlo 
Halvdagsutflykt till den vackra Andalusiska byn, 
Mijas Pueblo. En promenad genom de smala 
gatorna återspeglar livet i gamla dagar. Byn lig-
ger på en stenig platå med utsikt över Fuengi-
rola och havet. Vinprovning med tilltugg på my-
siga 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 kontinentens största 
attraktioner 1100-talets Alhambra. Vi besöker 
den vackra trädgården Generalife, de moriska 
härskarnas forna sommarpalats, med sina stra-

ma 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 vacker 
utsikt över bergsmassiven i söder. Vi färdas på 
serpentinvägarna över bergen. I en olivoljefa-
brik får vi provsmaka olivolja med det hemgjor-
da brödet ”Pan Cateto”. Under en promenad 
längs gränderna ser vi kyrkan och provsmakar 
det söta Malagavinet. Vi delar upp oss i min-
dre grupper för nu väntar en hemlagad måltid 
hemma hos byborna. Att tänka på denna dag 
är att det ofta är kyligare 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 flygplats. Vi 
tar farväl av Monica och flyger direkt till Stock-
holm.   (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 orter längs 
havet. Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola, en av de trevliga semesterorterna längs 
med Solkusten och gör utfärder till den mysiga byn Mijas Pueblo, 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 Fu-
engirola.
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Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på i vinter och få njuta av ett behagligt klimat. I Andalusien finns mycket att 
se och göra; golf, vandring och cykling. Fuengirola är en omtyckt plats på solkusten vars milda vinter bjuder till långtidssemester. Vår 
representant på plats, Monica, kommer till hotellet varje dag och ordnar olika aktiviteter. Vi bor på Hotel Veramar, ett modernt lägen-
hetshotell ca 350 meter från havet och 750 meter från centrala Fuengirola med tåg- och busstattion, butiker, mysiga torg med caféer 
och restauranger.

Långtidssemester på solkusten 

ATT GÖRA 
Andalusien har en mycket intressant historia och ett rikt kulturliv. Det finns bra golfbanor 
och vandringsleder samt många intressanta aktiviteter och utfärder. Monica hjälper er att 

boka golftider, bil och ger tips samt ordnar en del gemensamma aktiviteter på plats.

FUENGIROLA
Kuststaden Fuengirola ligger 30 km från Marbella, 18 km från torremolinos och det är 31 km 
till Malagas flygplats. Här råder ett subtropiskt medelhavsklimat med en medeltemperatur 
på 18 grader. Det är en livlig stad med stort utbud både för turister och bofasta.  Det finns 
många butiker i centrum och på tisdagar finner man här Costa del Sols största loppmark-
nad. Det moriska slottet vid stranden har en fantastisk utsikt och här organiseras ett flertal 
festivaler under året. De romerska baden är också något spännande att utforska. En trevlig 
strandpromenad på 8 km bjuder in till härliga promenader längs den långa sandstranden. 

Fuengirola ger dig det bästa av två världar – stad och badort.

PRESENTATION AV ER VäRDINNA
Monica Mozo är till hälften hälsingetös och till hälften spanjorska. “Det är en dröm som går 
i uppfyllelse varje gång jag får möjlighet att introducera nya gäster till det underbara landet 
Spanien. Min passion har alltid varit mötet med nya människor och nya kulturer och jag har 
rest över hela världen men slutligen bestämt  mig för att bosätta mig i Fuengirola . Välkomna!”

PROGRAM:
DAG 1: Ankomst, transfer till hotellet, välkomstmöte och middag
DAG 2: orienteringstur till fots
DAG 3: Utfärd till Malaga inkl. rundtur, lunch och entré till Picassomuséet
DAG 4-5: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 6: Utfärd Mijas Pueblo, inkl. vinprovning med tilltugg (lätt lunch)
DAG 7-8: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 9: Utfärd Ronda rundtur, lunch och entré till tjurfäktningsarenan
DAG 10-11: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 12: Idag ordnas en utfärd till Granada & Alhambra - tillval
DAG 13 - 14: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 15: Idag ordnas en utfärd till Cordoba - tillval
DAG 16-17: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 18: Idag ordnas en utfärd till Sevilla - tillval
DAG 19: tid för egna aktiviteter, Monica kommer till hotellet dagligen
DAG 20: Idag ordnas en uppskattad utfärd till en Andalusisk bergsby - tillval
DAG 21: Gemensam avskedsmiddag på restaurang
DAG 22: transfer till flygplatsen, direktflyg till Stockholm Arlanda
DAG 20:  Utfärd andalusiskt äventyr - tillval
DAG 21:  Avskedsmiddag 
DAG 22: Hemresa

fakta

ca gRUPPRiS:  14 950 kR 
RESLÄnGD:  22 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Flyg 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 & 
Ronda
• Utfärd Malaga inkl. lokalguide och 
   entré till Picassomuséet
• Utfärd Mijas Pueblo inkl. vinprovning
• Utfärd Ronda inkl. lokalguide och entré  

   till tjurfäktningsarenan

tillägg:
19 st middagar 3 rätter, vin: fr. 2 300 kr
Studiolägenhet eget bruk: fr. 4 350 kr

tillval:
Utfärd Andalusiskt äventyr:  ca 50 eur
Utfärd Granada med lunch:  ca 85 eur
Utfärd Cordoba:   ca 75 eur
Utfärd Sevilla:   ca 75 eur

obs! alla frivilliga utfärder bokas på resmålet
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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)  

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

Nyhet!



67

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. 

DAG 1: VENEDIG -  PORTOROZ
Direktflyg till Venedig där vår svensktalande 
reseledare, Monica, möter oss på flygplat-
sen. Vi lämnar Italien och åker vidare mot 
vårt hem för den här veckan, badorten Por-
toroz i Slovenien. Vid ankomst checkar vi 
in på hotellet och äter en välkomstmiddag 
påp restaurang. (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 
sightseeing börjar på tartinitorget, i hjärtat 
av staden där många betydelsefulla bygg-
nader, kyrkor och även tartinimonumentet 
finns. Vi besöker 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 eftermid-
dagen. Gemensam middag under kvällen. 
(F, M)

DAG 4: TRIESTE
Dagens utfärd går till trieste, huvudstaden i 
den autonoma regionen Friuli Venezia Giu-

lia i Italien. Det var en av Habsburgmonar-
kins  första städer och dess viktigaste hamn. 
Överallt i stadens centrum kan vi se rester 
av forntida romarsk och österrikisk kejserar-
kitektur. Vi besöker Piazza della Cattedrale” 
som ligger uppe på en kulle med slottet San 
Giusto varifrån 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 österrikiska kvarteret där vi kan be-
undra vackra palats som påminner mer om 
Wien än en medelhavsstad i Italien. Piazza 
Unità är Europas största torg vid havet. Efter 
lite egen tid kommer vi till det vackra slot-
tet, 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 underjor-
diska floden Pivka. Vidare till huvudstaden, 
under romartiden känd som Emona. Under 
vår promenad genom gatorna i Ljubljanas 
gamla stad, ser vi en mängd olika historiska 
epoker över husfasaderna - renässans, ba-
rock, secession osv.Dekorerade portaler, 
välvda atrium och stenlagda vägar leder oss 
på en trevlig promenad förbi stadens vikti-
gaste sevärdheter. På vägen tillbaka till Por-
toroz stannar vi för att bjudas in till slovensk 
afton, en folkloreshow 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) 
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Indien från insidan
- med Stephanie Johanesson 

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  21 500 kR
RESLÄnGD:  13 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Flyg Stockholm – Dehli t/r 
•  Reseledare Stephanie Johannesson
•  Bussresa i buss med luftkonditionering
• Del i dubbelrum 11 nätter
• Halvpension 4 dgr, resterande dagar 
helpension  
•  Inrikesflyg Dehli - Varanasi
•  Rickshawtur i Dehli
•  2 Jeepsafari
•  Alla inträden, utfärder och besök 
   enligt program
•  Tågresa i luftkonditionerad vagn 
   Rhanthambore - Bharatpur 

Följ med oss på en resa där vi gläntar på dörren till en indisk handelsby i Rajasthan samt 
den mytomspunna Rosa staden Jaipur, tigrarnas paradis i Rhantambore, en framåtsträ-
vande liten by på landet, kärlekens gåva i Agra, Taj Mahal och Varanasi, den oförglöm-
liga staden. Vi kommer att besöka två humanitära projekt där vi stödjer både kvinnor och 
djur, de som behöver oss mest. En resa som inspireras av hållbar turism; som inte stjälper, 
utan istället hjälper. Välkomna att se med oss ”Indien från Insidan”. En resa som leds av 
Stephanie Johannesson, som med sin breda kunskap och entusiasm visar oss Indien från 
Insidan. Resan är unikt framtagen med fokus på en bekväm och trygg resa samt ett genu-
int möte med den lokala kulturen där människa, natur och miljö står i fokus.

Kuba 
 - en kulturresa och ett verkligt möte med Kubas själ
Kuba är historia, kultur, dans och musik. Vi kommer landets själ lite närmare under vår 
rundresa som även inkluderar några ”hemma hos besök” som ger oss en unik inblick i 
den kubanska vardagen. Vår reseledare Stephanie har arbetat länge som reseledare 
i Sydamerika och kommer tillsammans med vår lokala engelsktalande guide ge er en 
djupare kunskap om landet. Följ med och kom hem med nya insikter och rytm i blodet.

 

FAKTA

ca gRUPP PRiS: 26 950 kR
RESLÄnGD:  13 DAGAR
i PRiSet ingåR 
• Flyg Arlanda-Havanna 
  via Helsingfors t/r
• Mat ombord på Atlantflygen
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 9 luncher (L)
• 10 middagar (M)
  (Playa Anchon -All inclusive)
• Rundresa med buss
• Svensk reseledare
• Kubansk engelsktalande lokalguide
• Besök & utfärder enligt program

tillägg
Enkelrum:  ca 3 100 kr 
obligatoriskt tillägg för visum: 350 kr
Utfärd vandring med lunch: ca 450 kr
Rekommenderad dricks betalas på plats:
till lokalguide: 12 CUC/pp 
till chaufför: 7 CUC/pp

STORSTADSRESOR



69

Italiens huvudstad Rom har alltid fascinerat oss, med sina sevärdheter som Colosseum, 
Forum Romanum, Pantheon och den berömda fontänen Fontana de Trevi, där Anita Ek-
berg och Marcello Mastroianni badade i Fellinifilmen ”Det ljuva livet”.  Under en heldags-
utfärd beger vi oss ut på den romerska landsbygden för ett besök i staden Tivoli där vi 
tittar närmare på två kända villor från UNESCOs världsarvslista.

Rom - den eviga staden
 - njut av antika sevärdheter, vackra piazzor och god mat

DAG 1: STOCKHOLM - ROM
Direktflyg från Stockholm Arlanda till Rom. 
Vid ankomst till Rom möts vi av vår svensk-
talande reseledare, Leena, som tar oss med 
på en panoramatur av Rom. turen avslutas 
vid vårt hotell i centrala Rom. Incheckning 
och sedan välkomstmiddag på restaurang. 

(M)

DAG 2: STADRUNDTUR & VATIKANEN
tillsammans med lokalguide och Leena 
promenerar vi ca 10 minuter från hotellet 
till Fontana di trevi. Härifrån fortsätter vi till 
Spanska trappan. Buss kör oss till Vatikan-
staten där vi äter lunch. Vi besöker St Peters-
kyrkan samt påvens privata kapell, Sixtinska 
kapellet. Här kan vi se Michelangelos “Den 
yttersta domen” från år 1512. transfer till-
baka till hotellet för de som vill. Under efter-
middagen och kvällen har vi fri tid för shop-

ping och middag i staden. (F, L) 

DAG 3:  ANTIKA ROM
Det mesta av det man ser på Forum Roma-
num idag uppfördes under Julius Ceasars 
och Kejsar Augustus tid men de äldsta rui-
nerna på platsen är daterade så långt bak 
i tiden som till 500 f. Kr. De triumfbågar, 
kolonner och tempel som finns på platsen 
vittnar om vilket otroligt stort och viktigt 
centrum det en gång måste ha varit. Vår 
svensktalande lokalguide berättar om Roms 
storhetstid. Vi promenerar bort till Colosse-
um där vi fortsätter vår guidning inne i are-
nan. Gemensam tvårätters lunch i närheten 
av Colosseum. transfer tillbaka till hotellet 

för de som vill. Fri tid under kvällen. (F, L)

DAG 4: HELDAGSUTFäRD TILL TIVOLI
tillsammans med Leena ska vi idag bege oss 
österut från Rom till staden tivoli. Som om-
växling från det jäktiga Rom njuter vi av en 
lugn tillflyktsort. Vi upptäcker den romerska 
landsbygden med dess blandning av his-
toria och natur och utforskar två UnESCo-
världsarv, Villa d’Este och Hadrianus villa. 
Villa d’Este är en villa med en imponerande 
trädgårdsanläggning. Såväl villan som träd-
gården är praktexempel på renässansens 
stilart. Villan blev ritad och byggd i mitten 
av 1500-talet på uppfordring av Kardinal 
Ippolito II d´Este. Här finns en stor trädgård 
med ett imponerande antal av skulpturer, 
fontäner, grottor och vattenspel. Bostaden 
uppkallade han efter sig själv och denna är 
dekorerad med freskmålningar, relifer och 
inomhusfontäner.  Hadrianus Villa uppför-
des mellan 118 och 138 av kejsar Hadrianus 
på platsen för en äldre villa från 100-talet 
f.Kr. Villan bestod av ett 30-tal byggnader 
och kunde liknas vid en mindre landsorts-
stad och hit åkte Hadrinus för att koppla av. 
Här finns lämningar av bostäder, bibliotek 
och bassänger. Vi får fri tid att utforska villor-
na och deras fantastiska trädgårdar. Under 
dagen äter vi också en gemensam lunch i ti-
voli. Åter till Rom under kvällen. Gemensam 

avslutningsmiddag.  (F, L, M)

DAG 5: HEMRESA
Frukost och utcheckning. Fri tid till dess att 
transferbussen kör oss till flygplatsen där vi 
tar farväl av Leena. Direktflyg till Arlanda. 
Med oss i bagaget hem har vi många fina 
minnen av Rom. (F)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 11 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare Leena H
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 4 nätter (F)
• 3 luncher (L)
• 2 middagar inkl vin/öl (M) 
• 2 stadsrundturer halvdags inkl buss
• Heldagsutfärd till Tivoli med lokalguide
• Entré till Colosseum
• Entré till Villa d’Este
• Entré till Hadrianus Villa

tillägg
Enkelrum:         ca 2 000 kr

STORSTADSRESOR

Lena Heikkila
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Denna resa tar oss till två Europeiska huvudstäder. En gång hette den Pressburg och var 
huvudstad i kungariket Ungern. Barockens högborg Wien, var knutpunkten i den väldiga 
habsburgska monarkin. Här besöker vi Schönbrunn och Spanska ridskolan. Vår resa slu-
tar i Budapest, även kallad Donaus drottning. Genom Ungerns huvudstad flyter floden 
Donau och delar staden i två delar, Buda och Pest. På den västra sidan ligger Buda, den 
äldsta delen med smala gränder och välbevarad arkitektur. Pest på den östra sidan är 
stadens kommersiella centrum med breda boulevarder fyllda med butiker, restauranger, 
teatrar och museum. De två delarna länkas ihop med 10 vackra broar.  Med oss på resan 
har vi Linnéa Sallay och vi ser städerna med svensktalande lokalguider. 

Wien & Budapest
 - med  Schönbrunn, Spanska ridskolan & kryssning 

DAG 1: BUDAPEST - wIEN
transfer från hemorten till Arlanda där vi 
möter Linnéa. Flyg till Budapest med an-
komst på förmiddagen. Vi påbörjar vår resa 
mot Wien direkt och stannar på vägen i 
staden tata, där vi äter en tvårätters lunch. 
Vid ankomst till Wien checkar vi in på vårt 
centrala hotel och äter gemensam middag. 

(L, M)

DAG 2: STADRUNDTUR & SCHÖNBRUNN
Efter en god frukost möter vi vår buss och 
lokalguide för en stadsrundtur. Vi ser bland 
annat parlamentet och rådhuset.  Vid ope-
ran kliver vi av bussen och fortsätter rund-
turen till fots i gamla stan.  Gemensam 
lunch i staden innan vi tar oss med bussen 
till slottet Schönbrunn. Slottet var tidigare 
habsburgarnas vackra sommarresidens. Ef-
ter en guidad rundtur via audioguide har vi 
egen tid att njuta av trädgårdarna innan vi 
beger oss tillbaka till Wien för övernattning. 
Kvällen är fri för egna aktiviteter i Wien men 
denna kväll kommer att finnas klassisk kon-
sert som tillägg. (F, L)

DAG 3: SPANSKA RIDSKOLAN
Sovmorgon och fri tid för utcheckning och 
lunch på egen hand. Under eftermiddagen 
besöker vi Spanska ridskolan,  en högklassig 
ridakademi i stadsdelen Hofburg.  Ridsko-
lan fick sitt namn av de berömda spanska 
hästarna som användes på ridskolan innan 
det officiella grundandet år 1729. Än idag 
används enbart vita lipizzanerhästar som 
är ättlingar bland annat till den spanska 
hästen. Efter besöket kommer bussen (med 
vårt bagage) och hämtar oss för att resa vi-

dare tillbaka till Budapest. Incheckning på 
vårt centralt belägna hotel Mercure Korona. 
Gemensam middag i Budapest. (F, M)

DAG 4: STADSRUNDTUR BUDAPEST 
Idag ska vi lära känna Budapest tillsam-
mans med en lokalguide. Vi börjar med en 
bussrundtur på Budas höjder. Här ligger 
den gamla staden med hus från 1600- och 
1700-talet och smala medeltidsgator som 
ringlar sig fram i den kuperade terrängen. 
Vi njuter av den vackra utsikten från Geller-
höjden och tar en titt på slottet. Vi ser också 
Pest, den nyare delen av staden med bygg-
nader i neoklassisk arkitektur, breda boule-
varder och många restauranger och caféer. 
Stadsrundturen avslutas med ett besök i 
Raoul Wallenbergs minnespark. Raoul Wal-
lenberg var en av förintelsens hjältar, som 
har hyllats för sina insatser i Budapest 1944. 
Mer om detta får vi veta under en prome-
nad i parken. Här finns ett berörande min-
nesmärke, utformat som ett träd med löv 
som bär namnen på de ungerska judar som 
förlorade sina liv under förintelsen. Under 
kvällen ger vi oss ut på en naturskön kryss-
ning för att beundra Budapests vackra silhu-
ett från den mäktiga floden. Donau är med 
sina 2888 km Europas näst längsta flod och 
på sin väg österut,  från källan bland bergen 
i Schwarzwald  till Svarta havet, har Donau 
kontakt med tio länder. Vi  njuter av god mat 
och dryck, levande musik och ser stadens 
ljus från floden. transfer från hotellet till bå-
ten t/r ingår.  (F, M)

DAG 5: HEMRESA
Sovmorgon, frukost och utcheckning. trans-
fer till flygplatsen och direktflyg tillbaka till 
Arlanda. (f )

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 11 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare Linnéa Sallay
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 3 middagar varav en med båtfärd och 
levande musik (M)
• Stadsrundtur med lokalguide i Wien
• Stadsrundtur med lokalguide i Buda-
pest
• Besök Schönbrunn & Spanska ridskolan
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:        ca 2 300 kr

tillval
Klassiska konserter kan erbjudas mot till-
lägg i båda städerna.

Linnéa Sallay
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Det rika historiska arvet gör Berlin till en kulturstad fylld av kontraster. Stadens om-
välvande historia har påverkat stadsbilden, befolkningen och kulturlivet under hela 
1900-talet. Vår ciceron, Annika Bless, tyska född i Västberlin, lärde sig svenska under sina 
somrar i Sverige.

Annika Bless

DAG 1:  BERLIN
Direktflyg till Berlin från Arlanda. Vi hämtas 
med buss och guide och åker till vårt cen-

tralt belägna hotell och checkar in. 

DAG 2 : MUREN & VäSTRA BERLIN
Under förmiddagens rundtur får vi veta 
mycket om Berlinmuren, f.d. gränsöver-
gången Checkpoint Charlie och hur livet var 
i en delad stad, varför muren byggdes och 
varför den föll. Vi ser Berlins nya centrum 
med sina glaspalats och kontorshöghus vid 
Potsdamer Platz, som var Europas största 
byggarbetsplats i många år och färdas ut-
med shoppinggatan Kurfürstendamm. Res-
ten av dagen fri för egna aktiviteter. Middag 
på kvällen. (F, M)

DAG 3: MUSEIÖN  & ÖSTRA BERLIN
Under en intressant stadsrundtur med buss 
och lokalguide får vi lära känna Berlins his-
toriska centrum. Vi färdas utmed paradga-

tan Unter den Linden med sina praktfulla 
byggnader - stadsoperan, Humboldt uni-
versitetet och Domkyrkan. Vi ser naturligt-
vis världsberömda Brandenburger tor, re-
geringskvarteren med Riksdagshuset och 
Berlins vackraste torg - Gendarmenmarkt. 
turen avslutas med ett besök pá museiön 
-Museumsinsel, tillsammans besöker vi ett 
av Berlins mest kända museum - Egyptiska 
museet. ni har eftermiddagen ledig för 
shopping och middag på egen hand. (F)

DAG 4: SLOTTSSTADEN POTSDAM
Vi har förmiddagen ledig att utforska Berlin 
på egen hand. Potsdam är berömd för sina 
slott och parker. Här färdas vi över ”Glie-
nicker Brücke” bron, känd för spionutbytet 
mellan öst och väst under kalla kriget. Be-
sök till den vackra slottsparken Sanssouci 
& Potsdams  centrum.Vi äter en gemensam 
avslutningsmåltid. turen avslutas direkt vid 
flygplatsen. (F, M)

Vilnius - Nordens Prag

DAG 1: STOCKHOLM-VILNIUS
Flyg till Vilnius från Arlanda. Vi hämtas med 
buss och åker mot centrala Vilnius och vårt 
hotell där vi checkar in. Efter en stunds vila 
gör vi en stadsrundtur i gamla stan innan vi 
äter en välkomstmiddag i tV-tornet. (M)

DAG 2: TRAKAI
Efter frukost är det dags för en utflykt till 
slottet trakai, som ligger på en liten ö i in-
sjön Galvé, knappt tre mil väster om Vilnius. 
Slottet började byggas under 1300-talet och 
användes då framförallt som försvarsborg. 
Idag är trakai en av Litauens mest besökta 
och populära turistattraktioner med många 
konserter, festivaler och övriga evenemang. 
Sedan 1962 finns även ett museum inne i 
slottet som vi besöker. Vi äter lunch och får 

lite fri tid innan vi återvänder till Vilnius. (F, L)

DAG 3: STORFURSTARNAS PALATS
Idag utforskar vi Storfurstarnas palats som 
vi hittar nedanför Gediminas torn. Palatset 
förstördes redan 1655 och återuppbyggdes 
först år 2009, under den nyvunna självstän-
digheten. Fri tid för egna strövtåg innan vi 
ses till kvällen och äter en god middag på 
restaurang Belmontas. (F, M)

I de numera självständiga baltiska staterna går utvecklingen framåt i snabb takt, och vi 
möts av en inspirerande framtidstro. De vackra stadskärnorna renoveras varsamt och 
framhäver vacker arkitektur med medeltida karaktär. Vilnius är känt för sin vackra arki-
tektur, spännande historia och sina många kyrkor. Byggnaderna präglas av renässans- 
och barocktiden med gotiska inslag.

DAG 4: VILNIUS-KORSKULLEN-RIGA
Efter frukost tackar vi Vilnius för den här gång-
en och beger oss på en bussresa mot Riga. Vi 
äter lunch tillsammans och gör ett besök på 
Korskullen, en plats med mycket historia. Kul-
len mäter cirka 60×80 meter och är tio meter 
hög. och den är alltså täckt av kors, ingen vet 
hur många. De mer sansade gissningarna 
hamnar i spannet 100 000-200 000 stycken. 
De största är fem sex meter höga, de minsta 
bara några centimeter. De äldsta har stått här 
i decennier, de nyaste kom i dag. Det finns 
kors som är vackert snidade av namnkunniga 
konsthantverkare, andra är så enkla som de 
kan bli: två björkpinnar och en spik. Väl fram-
me i Riga stiger vi på båten som tar oss hem 
till Stockholm igen. Gemensam buffémiddag 

ombord. (F, L, M)

DAG 5: HEMKOMST
Vi äter en god frukostbuffé medan vi kryssar 
fram genom skärgården. (F)

FAKTA
ca gRUPP PRiS fR:  6 450 kR
oRD PRIS FR:  6 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Vilnius
• Transfer flygplats-hotell
• Båtresa Riga-Stockholm
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 2 middagar (M)
• Utfärd Trakai slott
• Entré på Storfurstarnas palats
• Övriga besök & entréer enligt program

HISTORISKA BERLIN

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  6 950 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensktalande reseledare
• Flyg Arlanda-Berlin t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch (L)  • 2 middagar (M)
• 2 stadsrundturer med lokalguide
• Utfärd till Slottsstaden Potsdam
• Entré museiön och TV-tornet
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: ca 750 kr
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I Madrid får man känslan av att befinna sig på en historisk plats men också en trendig 
storstad. De kulturella sevärdheterna i Madrid är oändliga. Madrids mest välkända mu-
seum är Museo del Prado som är ett av världens största konstmuseum. Matintresserade 
finner lyckan i saffransdoftande paella, tapas och kyld sangria, dansintresserade i fla-
mencouppvisning och för de som tycker om att handla finns mängder med gallerior och 
butiker. Vår omtyckta reseledare Josephine Berne, är auktoriserade lokalguide, svenska 
och bosatt i Madrid sedan många år. 

Madrid  - med konst och kultur

DAG 1: STOCKHOLM - MADRID
Josephine möter oss på flygplatsen. transfer 
till vårt hotell som ligger centralt beläget i 
staden. tapasmiddag inkl vin/öl. (M)

DAG 2: STADPROMENAD & TAPAS
Stadspromenad i Gamla Stan där vi bland 
annat stannar vid Madrids äldsta salu-
hall och ett av Madrids nunnekloster från 
1700-talet. nu ska vi få prova något typiskt 
spanskt, Chocolate och Churros, på beröm-
da San Ginés caféet från 1897. Vi får veta mer 
om de spanska lokala vinerna ”från druva till 
vin”, följt av en traditionell tapasmiddag på 
vingården Quebel strax utanför Madrid.

DAG 3:  UTFäRD TOLEDO
En heldagstur till toledo, Spaniens medel-
tida huvudstad och en riktig guldgruva fylld 
med konstverk. toledo är en liten stad att 
utforska, men med mycket att erbjuda. På 

kvällen erbjuds en ”Flamencoshow med tre-
rättersmiddag”, en omtyckt show med god 
mat. (F, L)

DAG 4: PRADO- & REINA SOFIA 
Idag besöker vi världens största konstmu-
seum, Pradomuseet. Prado blir en upple-
velse då Josephine ger oss en inblick i fram-
förallt de stora spanska mästarnas verk men 
även Bosch, Patinir, tiziano etc. Efter egen 
tid för lunch blir det ett guidat besök med 
Josephine pâ Reina Sofia- museet. Reina 
Sofia är Madrids moderna museum och där 
hittar vi bl.a. Picassos kanske mest kända 
verk Guernica från 1937. Josephine visar 
oss genom detta museum som är fyllt av fin 
konst av bl.a. Salavdor Dali, Miró, Juan Gris 
och många många fler. Gemensam avslut-
ningsmiddag. (F, M)

DAG 5: HEMRESA

FAKTA
ca gRUPP PRiS:  10 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Flyg Arlanda-Madrid t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 måltider varav en med vinprovning
• Heldagsutfärd Madrid inkl. besök på   
   Prado muséet och Reina Sofia
• Heldagsutfärd till Toledo
• Svensk/svensktalande reseledare

• Övrigt enligt program

tillägg
Flamencoshow med middag: ca 800 kr

Josephine Berne

Fira ett kungligt nyår i Wien med nyårsmiddag på Parkhotel Schönbrunn samt en fantas-
tisk Mozart & Strauss-konsert på Wien Kursalon. Lyssna på berömda valser, polkas, arior 
och duetter, framförda av den hyllade Salonorchester Alt Wien - Gamla wiens orkester. 
Därefter ser vi fyrverkeriet från deras terass och vi avslutar med dans i balsalen. Wien 
åker du till för att njuta av förstklassig kultur, musik och bakverk. En av dagarna gör vi en 
utfärd till Wienerwald med Heiligenkreuz, ett kloster med anor från 1100 talet samt slot-
tet Mayerling.  Det är en fantastiskt vacker stad där Mozart, Beethoven och flera andra 
kända kompositörer skapade sina mest berömda verk. På slottbacken framför Schön-
brunn finner man den omtyckta nyårsmarknaden. Vår svenska guide Ulrike Verdianu 
-Floderer har bott i Wien över 20 år och kan verkligen sitt Wien. 

Nyår i Wien

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 12 450 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Resledare 
• Flyg Arlanda-Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• Svensk lokalguide på alla utfärder
• Nyårsmiddag på hotellet med dryck
• Nyårskonsert på Kursalon med dans
• Två luncher
• Två guidade rundturer i Wien
• Inträde och visning av: Schönbrunns 
slott  
• Utfärd Wienerwald
• Kaffe  & tårta

Ulrike Verdinau-
Floderer
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Under renässansen var Florens världens medelpunkt. Här levde bl a Michelangelo och 
Machiavelli vars världsberömda konstverk idag kan beskådas på konstmuseer som Uf-
fizierna och Bargello. Även på gator och torg lever stadens storhetstid kvar. Florens ligger 
omgiven av olivklädda berg och romantiska dalgångar. Själva staden är fylld med vackra 
hus, palats, små torg och fantastiska kyrkor. Inte konstigt att Florens har lockat storheter 
som Leonardo da Vinci och Michelangelo. Domen, klädd i marmor, är den fjärde största 
i världen och tog 150 år att bygga. Santa Croce kyrkan är Florens kanske vackraste kyrka 
där både Michelangelo, Dante och Machiavelli ligger begravda. En resa i samarbete med 
Senioruniversitetet i Uppsala där vår lokala auktoriserade svenska guide Katarina Sand-
berg visar oss sitt Florens på ett omtyckt och kunnig sätt.

Florens 
 - konstens och renässansens stad

DAG 1: PISA - FLORENS
Vid ankomst i Pisa möter  Katarina oss på 
flygplatsen för bussresa till Florens. På vä-
gen berättar hon mer om området och vårt 
resmål. Väl framme vid vårt hotell får vi våra 
rum. Vår guide tar oss på en stadsrundtur till 
fots och vi avslutar dagen med en gemen-

sam middag. (M)

DAG 2: BARGELLO, BAPTISTERIET & 
KATEDRALEN.
Katarina möter oss på hotellet för dagens 
rundtur som tar oss till Bargello för att se 
de berömda statyerna samt Baptisteriet och 
katedralen med dess museum. Det är en 
mäktig syn när man står framför treenighe-
ten av domkyrka, klocktorn och dopkapell. 
Katedralen i Florens är ett arkitektoniskt un-
der från 1400-talet. Hur kunde man av fyra 
miljoner tegelstenar skapa en sådan bygg-
nad som hållit genom seklerna?  Vi får veta 
mer om det när vi besöker Katedralen och 
Baptisteriet som invigdes av Påven nikolaus 
II år 1059.Under dagen stannar vi för en god 
lunch. Resten av dagen till eget förfogande. 

(F, L)

DAG 3: UFFIZIERNA, SANTA CROCE & 
SAN MARCO
Idag skall vi fortsätta uppleva konstens Flo-
rens. På Uffizierna, möter vi flera av de stora 
av konstens mästare, det anses vara ett av 
världens främsta och äldsta konstmuseer. 
Muséets mest kända verk är Botticellis Ve-
nus födelse. En gemensam lunch serveras 
innan vi fortsätter till Basilikan Santa Croce, 
Florens huvudkyrka. Här är flera berömda 

FAKTA 
ca gRUPP PRiS: 11 450 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Svensk auktoriserad lokal guide 
  under utfärder och gemensamma
  middagar.
• Flyg Arlanda-Pisa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl. vin & vatten (L) 
• 2 middagar inkl vin, vatten & kaffe (M)
• Inträden:  Katedralen, Uffizierna, 
  Baptisteriet, Bargello, Santa Croce
• Utfärd till Fiesole
• Övriga besök enligt program
oBS!

RING FÖR FÖR FÖRSLAG
• Denna resa kan man minska ner antalet 
museum om så önskas och sänka resan pris.  
Man kan också välja att bo i  Montecatini 
terme och inkludera utfärder till: Pisa, Siena, 
Lucca och Montecatini Alto.
• För Katedralen gäller den ordinarie kön 
även för grupper, och det kan bli en lång kö 
ibland.

italienare begravda som Michelangelo, Ga-
lileo och Machiavelli.  Vi avslutar dagen med 
ett besök till San Marco med sin kyrka och 
kloster, som idag är ett museum, i bibliote-
ket byggt av Michelozzo finns en samling 
kända manuskript.  Egen kväll att utforska 

Florens. (F, L)

DAG 4: OSPEDALE  & SANTA MARIA
Vi fortsätter att utforska Florens historiska 
byggnader. Idag besöker vi ospedale degli 
Innocenti, som från början var ett sjukhus 
och barnhem, ritat av Filippo Brunelleschi.  
Byggnaden är ett exempel på tidig italiensk 
renässans. Vi skall också besöka Santa Ma-
ria novella, en katolsk basilika som ritades 
i mitten av 1200-talet av två dominikaner-
munkar. till kvällen en gemensam middag 

på lokal restaurang. (F, M)

DAG 5: FIESOLE OCH HEMRESA
Förmiddagen egen tid i Florens. tidig efter-
middag lämnar vi Florens och reser mot Fie-
sole, en pittoresk liten stad norr om Florens. 
Den är vackert belägen bland de toscanska 
kullarna och har lämningar från Etruskerna 
såväl som romerska ruiner. Under en stads-
rundtur i den kuperade staden ser vi Piazza 
Mino, stadens huvudtorg som fick sitt namn 
efter skulptören Mino da Fiesole. Runt tor-
get finns mysiga caféer, rådhuset samt Pa-
lazzo Pretorio. Vi besöker Katedralen di San 
Romolo med anor från 1000-talet, här finns 
konst av Mino da Fiesole. Sen eftermiddag 
beger vi oss mot Pisas flygplats. (F)

Katarina Sandberg



74

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)

VANDRINGSSRESOR

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
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VANDRINGSSRESOR

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 7 250 kR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Rese-/ färdledare Anneli Wiklund
• Bussresa 
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch & 4 lunchpaket (L) 
• 4 trerätters middagar (M)
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

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

Vandringsresa Bruksvallarna
Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina 
vandringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kultur-
miljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll. 

DAG 1: STOCKHOLM-BRUKSVALLARNA
Vi åker norrut, stannar för en bussfika på vä-
gen upp och kommer till Bollnäs där Anneli 
möter. Sedan vidare norrut längs Ljusnans 
dalgång till Ljusdal där vi stannar för en god 
lunch på Restaurang Hembygdsgården. Vi 
fortsätter följa Ljusnans flöde och passerar 
Funäsdalen där vi tar av till Bruksvallarna. 
Inkvartering och middag på Bruksvallslidens 

hotell. (L, M)

DAG 2-4: BRUKSVALLARNA
Det blir tre härliga vandringsdagar i Funäs-
fjällen omkring Bruksvallarna. turerna an-
passar vi efter väder och vind. Med bussen 
kan vi ta oss till bra startpunkter och avslut 
på turerna. Vi vandrar mellan 6-12 km per 
dag. Lite beroende på antal höjdmeter och 
väder. om någon önskar en kortare tur an-

passar vi turen så att det finns ett kortare 
alternativ också.  En möjlighet bland många 
andra är en ”braväderstur” till Djupdalsval-
len och  Mittåkläppen där de som vill kan 
nå toppen på 1212 möh. En högfjällsupp-
levelse med underbara vyer. Det kan vara 
rätt blött efter en del leder. ofta är lederna 
spångade förbi våtmarkerna men vattentå-
liga kängor är ett måste. om möligt väljer vi 

de lite torrare lederna. (F, L, M)

DAG 5:  HEMRESA
Efter en god frukost tackar vi för oss och 
börjar färden hemåt igen fyllda av härliga 
upplevelser. Vi stannar på vägen för att 
smaka av matsäcken och gör även en paus 
lite senare där det finns möjlighet att köpa 
något mer matigt. (F, L)
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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: HEMRESAV

observera att två nivåer av vandring erbjuds då gruppen är över 15 personer och att ordning och program kan ändras pga 
av väder och dylikt



77

Norra Albanien 
-  en vandringsresa med storslagen natur & en fördold historia.

En riktig bergsvandring i de fördömda bergen i norra Albanien med spektakulära vyer, 
små glömda byar , lokala hotell och ett verkligt möte med den albanska kulturen. Nu 
har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta 
sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss det bästa 
av hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och bjuder på en blandning av 
italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna.  Både natu-
ren och historien får oss att häpna. Vi  upplever majestätiska berg och smaragdgröna 
sjöar. Under tiden berättar Josif sin familj och landets historia, som de flesta varit to-
talt ovetande om och vi alla berörs starkt av. 

DAG 1: SHKODER
Vår guide möter oss på flygplatsen och vi reser med buss direkt vidare till Shkodër som ligger vid södra sidan av Shkodersjön. Efter incheck-
ning på vårt hotell stadsrundtur i Shkoder, en huvudsakligen katolsk stad, präglad av italiensk och österrikisk arkitektur. På kvällen äter vi 
gemensam middag på en trevlig restaurang i Shkoder. (M)

DAG 2: KOMAN, FIERZE, VALBONA
Efter frukost åker vi buss till Koman. Här går vi ombord på en bilfärja som tar oss med på en spektakulär båttur på Koman, en sjö med smaragd-
grönt vatten och omgiven av höga kalkstensberg. Vi äter en medhavd lunchpaket på båten. Denna båtfärd på två timmar har blivit utnämnd 
till en av Albaniens höjdpunkter. Vidare med buss till Valbona national park, vi vandrar därifrån längs med Valbonaälven genom kohagar och 
över fält till byn Valbona. Det är lätt att gå och du kan koppla av och njuta av de vidunderliga vyerna. Efter cirka 2 timmar når vi vår hotell. 
(F, L, M) Vandring: 3 tim vandring 8 km 200 m upp och 50 m ner

DAG 3: VANDRING CEREM
Dagens vandring utgår från Cerem, Valbonadalens högst belägna by. Härifrån slingrar sig stigen bekvämt uppåt genom en lummig skog. Vi 
passerar en fåraherdeby och gör ett stopp för kaffe, bryggt direkt över elden. I övrigt möter vi få eller inga människor, kanske någon bonde 
som förflyttar sig till häst över markerna. Lunchen tar vi uppe på en platå i Montenegro med panoramvy över de 2500 meter höga topparna 
som omger oss. Väl åter till vårt hotell i Valbona samlas vi och pratar om dagen till något gott att dricka innan vår gemensam middag. (F, L, M)
Vandring: 4,5 tim vandring, 11,5 km, 775 m upp, 775 m ner.

DAG 4: VANDRING KUKAJ, RAM AVDYLIT
Dagens vandring tar oss till byn Kukaj och vidare mot Ram Avdylit fäboden (1650 m ö h) och för den som vill ha en större utma-
ning kan gå till bergstoppen Rosit (2510 m ö h).Första byn vi passerar är Kukaj, en liten by med några hus, här har man hästar och 
vi tar en paus för lite bergste. Stigen för oss upp över bergen. Det är magiskt vackert, men bitvis brant. Målet är Ram Avdylit, en fäbod 
uppe i bergen dit man driver upp får och kor under sommartid. Här stannar vi för att äta vår medhavda picknicklunch. Vi har gått 
upp runt 750 höjdmeter, från cirka 900 möh till cirka 1 650 möh. Den som är stark i benen fortsätter upp till toppen av Rositber-
get som ligger på gränsen mellan Albanien och Montenegro. Belöningen är stor i klart väder! Härifrån har man en 360 graders 
vy över hela Valbonadalen och flera av de Fördömda bergens toppar på över 2 000 meter i både Albanien och Montenegro. (F, L, M) 
Vandring: 4,5 tim, 12 km, 750 upp och 750 m ner eller 8 tim

Josif Paparisto

DAG 5: THETH
Idag är det dags för en av de mer häftiga vandringarna i Albanien. Från en nationalpark till en annan, över ett pass på 1800 möh och en pa-
noramautsikt som vi sent kommer att glömma. Vyerna är hisnande! Vi ser ut över nationalparkerna theth och Valbona, över till Montenegro 
och in mot Kosovo. Här ligger också Albaniens näst högsta berg Jezerca, 2 693 möh. Stigen upp går i serpentiner och kanske passerar vi något 
snöfält. när vi kommer ner till alpängarna sätter vi oss i gröngräset och njuter av vår medhavda picknicklunch. Vi bär bara vad vi behöver under 
dagen och dricksvatten fyller vi på längs stigen. Era väskor transporeteras till nästa dal och boende. Vandringen är en av Albaniens vackraste. 
theth var länge en isolerad by utan vägar till omvärlden. Här checkar vi in på vårt charmiga pensionat för de kommande två nätterna. Ute på 
terrassen kan man sitta i timmar och bara njuta av utsikten och sin insats. (F, L, M) Vandring: 5 tim vandring, 11 km, 800 m upp, 1000 m ner

DAG 6: VANDRING THETH DALEN
Efter frukost ute på terassen gör vi oss redo för dagens vandring. Vi startar direkt från vårt pensionat och beger oss genom byn längs dalen. 
Längs vägen passerar vi ett av de få isoleringstorn som finns kvar i Albanien och vars syfte var att skydda familjemedlemmar som låg i blods-
fejd. Här stannar vi till och får lära oss mer om den Albanska traditionella kulturen och blodshämnden som är fortfarande aktuellt i norra 
delarna av landet. Vi passerar det 30 meter höga vattenfallet i Grunasi-ravinen och fortsätter sedan mot den klarblåa vattenbassängen Blue 
Eye, formad av erosion och smältvatten. Vandringen idag går nere i dalen så vi gör mindre höjdmetrar än föregående dagar, men underlaget 
är mer tekniskt på sina ställen. (F, L,M) Vandring: 4 timmar, 12 km, 250 m upp, 250 m ner.

DAG 7: VANDRING QAF THORRE
Idag är det dags att lämna de nordalbanska nationalparkerna och vi beger oss tillbaka till civilisationen. Vi vandrar delvis mot Qaf thorre passet 
och åker minibuss delvi på en lite skumpig väg. nedanför oss ser vi theth by. Picknicklunch intas vid någon äng på väg mot passet. Vi kliver 
på bussen för vidare färd mot tirana. På vägen stannar vi på en lokal etnogård och äter en god avslutningsmiddag, de lagar maten på lokalt 
producerade råvaror och vi får prova på ett många olika smårätter. Väl framme i tirana, checkar vi in på vårt centralt belägna hotell. (F,L,M) 
Vandring: 3 tim vandring 7 km 600 m upp

DAG 8: HEMRESA
Idag skall vi få uppleva tirana under en intressant guidad promenad genom centrala tirana med dess fantasieggande arkitektur, vackra 
parker och gemytliga kaféer. På Skenderbeg torget stod för inte allt för länge sen diktatorn Enver Hoxha staty. Vi åker igenom Kvarteret, 
Blloku. I det fattiga, bergiga landet var Kvarteret ett mytiskt begrepp, det var Makten, Palatset och Storebrors kontrollrum. Det var den för-
bjudna staden i det stängda landet, det var här de albanska ledarna bodde, skyddade av soldater och poliser och fredade från insyn. Egen 
tid för lunch innan vi beger oss till flygplatsen för hemresa. (F)
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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

BUSSRESOR
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Sverige har många vackra och spännande slott. På denna resa besöker vi inte mindre än 
tre. Vi börjar med en tur på Hjälmare kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som, 
i sin ursprungliga sträckning, färdigställdes 1639. Vi ser sagoslottet Stora Sundby med 
rötter från 1200-talet, Örebros gamla kungaslott och Grönsöö slott med sin slottspark. 
Som reseledare har vi Teddy Lundberg.

Slottsresa
- med Hjälmare kanal, Stora Sundby Slott, Örebro slott & Grönsöö 

DAG 1: HJäLMARE KANAL & STORA SUNDBY
I arla morgonstund avgår bussen mot Gra-
vudden utanför Arboga där vår kanalbåt 
väntar på oss. Vi stannar för frivilligt förmid-
dagskaffe i Strängnäs.  Vår båt, M/S Gustaf 
Lagerbjelke eller M/S tor, tar oss genom 
gammal kulturbygd, hagar, ängsmark och 
storslagen natur. Av kanalens 13 km sträck-
ning är ca 8,5 km grävd och sprängd. Med 
hjälp av de 9 handdrivna slussarna lyfts vi 
försiktigt 22 meter upp till Hjälmarens nivå, 
på samma sätt som för 400 år sedan. Apti-
ten brukar snart infinna sig under sjöresan 
och vår lunch serveras ombord. Vid nothol-
men, kanalens utlopp i Hjälmaren, stiger vi 
av båten och här väntar vår buss. På sago-
slottet Stora Sundby tar familjen Klingspor 
emot och berättar om slottets urgamla his-
toria, med rötter i 1200-talet. Ulrika De Geer, 
slottsfru under första hälften av 1800-talet, 
tyckte att det gamla slottet var trist och 
omodernt. Inspirerad av Sir Walter Scott 
och hans populära romaner om den ädle 
riddaren Ivanhoe föreslog hon för sin man, 
Greve Karl, att slottet skulle byggas om. 
Detta blev upptakten till det sagoslott som 

idag speglar sig i Hjälmarens vatten.  Vi reser 
vidare mot Örebro där vi checkar in på vårt 

hotell och äter en god middag. (L, M)

DAG 2: ÖREBRO SLOTT & GRÖNSÖÖ SLOTT
Idag börjar vi med ett besök på Örebros 
gamla kungaslott. En gång en enkel för-
svarsborg med fängelser men under vasa-
tiden ombyggd till ett magnifikt kungligt 
slott. En kall plats för krigsfångar, tjuvar och 
häxor men även en praktfull plats åt kung-
ligheter såsom Karl IX, och Karl XIV Johan. Vi 
äter lunch på Westerqwarn i Kolbäck innan 
vi reser vidare mot Grönsöö slott och slotts-
park. Ett minnesmärke från tidig svensk 
stormaktstid och unik sammanhållen kul-
turmiljö. Familjen von Ehrenheims hem på 
Grönsöö, representerar i sin rikedom och 
mångsidiga sammansättning tillsammans 
med husets välbevarade interiörer, tre sekel 
av svenskt konsthantverk och konsthistoria. 
Dess märklighet ligger också i att fortfaran-
de vara en levande del av en sammanhållen 
kulturmiljö med slott, park, trädgårdar samt 
ett aktivjord- och skogsbruk.  nu reser vi 
mot Stockholm igen. (F, L)

FAKTA

ca gRUPP PRiS 3 450 kR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• Besök på Stora Sundby Slott, Örebro  
  slott & Grönsöö slott
• Övriga besök enligt program

En exklusiv resa med boende på anrika Grythyttans Gästgivaregård, gourmetmiddag 
och opera. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utanför 
Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. I år sätter Opera på Skäret  upp Puc-
cinis omtyckta opera Turandot. Det säregna operahuset i naturskön miljö är en del av 
upplevelsen. Den unika akustiken i detta virkesmagasin är svår att överträffa. På vår resa 
följer Teddy Lundberg med som operakunniga reseledare och genom hans specialkun-
skaper får vi en alldeles speciell upplevelse. Vi äter en gourmetmiddag på Grythyttan, 
välkänd för sin matkultur.

Opera på Skäret
- musik & matresa med boende på Grythyttans Gästgivaregård

DAG 1: OPERA PÅ SKäRET
Vi välkomnas ombord på vår buss som avgår 
från Cityterminalen i Stockholm mot Berg-
slagen. Vi gör ett frivilligt fikastopp i Väster-
ås. Framme i Kopparberg och Sågverket på 
Skäret börjar vi med en god lunch. Innan det 
är dags för resans höjdpunkt har vi chans att 
förbereda oss på föreställningen och besöka 
områdets mysiga butiker. operan börjar kl. 
15.00 och varar i tre timmar och 40 min med 
en längre paus mellan akterna. Uppfyllda 
av Puccinis vackra musik och den sammets-
mjuka augustikvällen åker vi mot Grythyt-
tans Gästgivaregård för att avnjuta en sen, 
trerättersmiddag i de vackra salongerna. På 
Grythyttans Gästgivaregård kan man känna 
historiens vingslag samtidigt som de erbju-
der upplevelsen av modern gastronomi och 
vin. Alla 53 rum är individuellt designade 

med tapeter som skapar personlig karaktär. 
Varje rum har ett eget namn och sin egen 

historia.  ( L, M)

DAG 2: GRYTHYTTAN & MÅLTIDENS HUS
Efter frukost visar teddy er runt i pittoreska 
Grythyttan, en välbevarad bruksmiljö. tack 
vare Carl-Jan Grankvists mångåriga pion-
järarbete med Värdshus, Hotell och Restau-
ranghögskola är Grythyttan numera världs-
berömt. Vi gör ett besök på Måltidens Hus 
där vi får en guidad visning. Huset är en 
levande mötesplats för råvaruproducen-
ter, näringsexperter, smakforskare, mat/vin 
journalister och krögare från den stora vida 
världen. Lunchen serveras på Måltidens-
hus. Efter två dagar fyllda med musik, mat, 
umgänge och avkoppling räknar vi med att 

vara åter i Stockholm ca. 19:00. (F, L)

FAKTA

gRUPPRiS:  4 650 kR
oRD PRIS: 4 950 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• Trerättersmiddag (M)
• operabiljett
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 150 kr

hotell
Grytthyttans Herrgård
www.grythyttansgastgivaregard.se

teddy lundberg
Född i Eskilstuna, bor nu på Söder i Stockholm. 
teddy har många strängar på sin lyra, är bl a 
sångare, skådespelare och kock. Det är dock 
musiken som är hans signum och opera ligger 
honom varmast om hjärtat. 
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Följ med till Öland under fyra sköna dagar. Vi besöker Linnés Råshult där vi får en guid-
ning, vårvandrar i Alvarets blomsterhav samt upplever historiens vingslag och föränd-
ringens vind i fotspåren av en av våra största vetenskapsmän tillsammans med en fors-
kare från Uppsala universitets ekologiska forskningsstation och vår reseledare Linnéa 
Sallay som har ett Linnéprogram, fullt av roliga anekdoter och intressant historik ackom-
panjerat av sång & fiol.

Småland & öland 
- i Carl von Linnés fotspår

DAG 1: LINNÉS RÅSHULT
På väg ner till Linnés Råshult stannar vi 
för frivilligt kaffestopp i trakterna kring 
norrköping och lunch i Huskvarna. Väl 
framme i Råshult får vi en intressant 
guidad tur på området. Här föddes den 
23 maj 1707 Carl Linnaeus och här får 
vi uppleva den natursköna Linnébyg-
den, med miljöer och landskap som en 
gång formade den unge Linné till den 
han blev. Denna kväll övernattar vi i Al-
vesta där vi också äter vår middag. (L, 
M)

DAG 2: BLOMMOR, ALVARET & 
VäRLDSARV
Vi äter frukost för att sedan ge oss av 
mot Öland. Vi spenderar dagen med 
en forskare från Uppsala universitets 
ekologiska forskningsstation som vi-
sar oss Alvarets unika blomsterhav 
och naturen i Världsarvet. Här ges 
tillfälle att verkligen uppleva Ölands 
natur. Under bussturen besöker vi Al-
varet, strandängar, Mittlandsskogen 
och spännande miljöer med anknyt-
ning till Linné och Världsarvet. Under 
dagen äter vi lunch och på kvällen ge-
mensam middag när vi når vårt hotell 
i centrala Kalmar. (F, L, M)

DAG 3:  LINNÉVANDRING
Frukost och sedan avresa. Vi möter 
upp vår forskare för att ge oss ut på 
Linnévandring. ”Ölands strand hade vi 
knappt rört, förrän vi märkte, att detta 
land var helt annorlunda än de andra 
av Sveriges provinser” , skrev Carl Lin-
neus i sitt manuskript  om Ölandsresan 
år 1741. Vi gör en vandring i den resväg 
som Linné använde 1741. Varför besök-
te Linné Öland? Vem var han? och vad 
finns kvar idag 279 år senare? Följ med 
och upplev historiens vingslag och för-
ändringens vind i fotspåren på en av 
våra största vetenskapsmän. Fri tid för 
lunch under dagen och på kvällen äter 
vi  middag på hotellet i Kalmar.  (F, M)

DAG 4: HEMRESA
Vi börjar vår resa hemåt efter frukost 
och utcheckning. Färden nu går via 
oskarshamn och Valdemarsvik. Vi 
stannar och sträcker på benen längs 
vägen där vi även kan köpa oss en 
kopp kaffe och kaka. när vi kommit en 
bit till på vägen stannar vi och äter en 
avslutningsmåltid tillsammans innan 
vi fortsätter vår färd upp mot Stock-
holm. Åter sen kväll. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 6 950 kR
CA oRD PRIS:    7 250 KR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Bussresa 4 dagar
• Reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher inkl. måltidsdryck (L) 
• 3 middagar (M) 
• Besök i Linnés Råshult
• Guidade turer på Öland 2 dagar

tillägg
Enkelrum:            1300 kr

PReliminäRa hotell
Sure Hotel by Best western Rådmannen*** 
www.bestwestern.se

Clarion Collection Hotel Packhuset ***
www.nordicchoicehotels.se

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll

Linnéa Sallay
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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
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Bohuslän i våra hjärtan
- med klippor, hav och salta vindar

Med drömmar om vyer, musik  och mat från naturens skafferi varvat med historia som 
sträcker sig tusentals år bakåt i tiden upptäcker vi Bohuslän tillsammans. Evert Taube blev 
en gång rekommenderad av sin livmedikus att kurera kropp och själ ute bland Bohusläns 
klippor och stränder. Här skrev han Maj på Malö och många andra visor.

DAG 1:  OLSHAMMAR OCH UDDEVALLA
På vår väg mot Bohuslän kan vi njuta av det 
vackra landskapet. Vi stannar på vägen för 
förmiddagskaffe. Vårt första besök blir ols-
hammarsgården i Aspa Bruk som var Ver-
ner von Heidenstams barndomshem. Vi får 
en stund att titta på området och kanske 
besöka hans minnesrum som finns bevarat 
i herrgården. Verner von Heidenstam var 
författare och diktare och fick bland annat 
nobelpris 1916. Efter lunch reser vi direkt 
till vårt hotell i Uddevalla där vi får en buf-
fémiddag med utsikt över Skeppsviken och 
Gustavsberg. (L, M)

DAG 2: ORUST, TAUBESPELEN OCH BÅTTUR
Dagen börjar med ett besök i den ”kung-
liga” kurorten Gustavsberg. Här kunde man 
under 1700- och 1800-talet dricka brunn. 
Inom området inrättades av Gustav III sve-
riges första internatskola för pojkar, därav 
namnet ”Gustavsberg”. Vi reser vidare  ut i 
den Bohusländska skärgården  där vi  bland 

annat besöker Handelsman Flink där Evert 
taube träffade Maj på Malö. I Marstrand vän-
tar vår båt som gör en rundtur i skärgården. 
Via Åstol med flera öar anländer vi till Klä-
desholmen där vår middag står uppdukad. 
Vi får en musikstund där mycket musik och 
kåserier av Evert taube presenterat av inga 
mindre än Lars-Erik och Johan Frendberg. Ef-
ter en fullspäckad dag vänder vi åter till vårt 
hotell .(F, L, M)

DAG  3: LäCKÖ SLOTT OCH HEMRESA
Denna dag njuter vi av vad Västergötland 
har att bjuda. Vi gör ett besök på Läckö slott 
med sin långa historia som sträcker sig från 
medeltiden fram till idag. Det vi får se är 
dock greve Magnus De La Gardies slott som 
inreddes till stor del under andra halvan av 
1600-talet.  Vi avslutar vår resa med en här-
lig lunch i herrgårdsmiljö innan vi reser åter 
mot Stockholm. På hemvägen stannar vi för 
frivilligt eftermiddagskaffe. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 4 800 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa
•  Reseledare Monika Lilja
•  Del i dubbelrum
•  Båttur
•  Måltider och övrigt enligt program

tillägg
Enkelrum ca 400 kr

Preliminär avresa från Cityterminalen 
kl 08:00
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I väster tronar fjällen med höjder högt över trädgränsen och i öster de högresta skogarna. 
Runt Storsjön breder ett mäktigt öppet landskap ut sig som leder oss in mot den Jämt-
ländska Fjällvärlden med gammal tradition, vattenfall, samer och vackra landskap. Här 
finner vi historiens vingslag där Armfeldts Karoliner för 300 år sedan (år 1718) inledde 
det tragiska fälttåget mot Trondheim och där endast 25 % av Karolinerna återvände le-
vande. I Jämtland hittar vi det lokala mathantverket som lett utvecklingen i hela landet. 
Magnus Nilsson i Fäviken, Elaine Asp i Glen och Lena Flaten i Storlien är kända matprofi-
ler. I Storlien introducerades den alpina skidåkningen i Sverige på 1930-talet och Åre har 
stått värd för alpina VM 1954 och 2007. 

DAG 1: ÖSTERSUND VIA HäLSINGLAND
Vi reser norrut längs kusten och inlandsvä-
gen mot Östersund. I Strömsbergs bruk gör 
vi vårt första stopp där vi får vårt förmid-
dagskaffe på det trevliga caféet. I tönnebro 
viker vi av inåt landet och passerar genom 
Hälsingland. Bollnäs har sin flottartradition 
och sjön Varpen med Ljusnan som flyter 
genom staden. Järvsö känt som Lill-Babs 
hemort och då har vi inte långt kvar till 
vår lunch i Hembygdsgården i Ljusdal. Vi 
fortsätter vår färd genom Hälsingland och 
Härjedalen till resans mål som är Jämtland. 
Väl framme på vårt hotell äter vi gemensam 

middag. (L, M)

DAG 2:  VäSTRA JäMTLAND MED ÅRE 
Vår reseledare och chaufför hälsar oss väl-
komna ombord för att ta med oss på en tur 
i den jämtländska världen. Denna dag får vi 
veta mer om Jämtlands historia och kultur. 
Vi reser genom Åre till Karolinermonumen-
tet i Duved. Här får vi höra berättelsen om 
de 3000 män som frös ihjäl på fjället 1718–
19. Vi lämnar Duved för att åka och beundra 
den vackra Handölsforsen. Vi får smaka på 
jämtländsk matkultur till lunch och får höra 
om täljstenstillverkningen i Handöl. Vi pas-
serar även Sveriges största vattenfall i tänn-
forsen.  På återresan mot Östersund gör vi 
besök i Åre by och Åre Gamla kyrka. Vi avslu-
tar dagen med middag på hotellet. (F, L, M)

DAG 3: ÖSTERSUND & FRÖSÖN 
Den här dagen får vi en rundtur som ger 
inblick i såväl det moderna Östersund som 
i stadens historia. Östersund är idag en 
modern stad som växer både till invånar-
antal som verksamheter. I de gamla rege-

FAKTA
gRUPP PRiS fR: 6 500 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa
•  Reseledare 4 dagar
•  Del i dubbelrum 3 nätter inkl frukost
• 4 luncher varav en enklare sopplunch
• 3 middagar
• Besök enligt program

JÄMTLAND
- med Östersund, Åre och Ragundadalen

RESELEDARE:
Catharina Falkengård

Uppvuxen i Jämtland och dotter till en fjäll-
bonde. Och som professionell reseledare 
haft förmånen att resa runt i världen, men 
alltid längtat tillbaka till  sitt älskade Jämt-
land.

CHAUFFÖR:
Jan Wennberg

Jag är född klyktattare, från Sollefteå. Min 
hembygd de senaste tjugo åren är väst-
Jämtland, Åre/Duved. Ett stort och gott 
värdskap ligger mig varmt om hjärtat så-
väl under bussresor som under andra akti-
viteter med gäster.

mentsbyggnaderna finns idag högskolor 
och företag. Vi åker ut på Frösön, en mycket 
naturskön och historiskt intressant ö. Vi 
besöker Frösö kyrka och Sommarhagen, 
den kände kompositören Peterson-Bergers 
hem. På Frösön hölls marknad och ting på 
hednatiden och vi ser Sveriges nordligaste 
runsten. Lunch i genuin jämtländsk miljö 
på Jamtli. Jamtli består av ett museum in-
omhus med utställningar. I varje vrå finns 
här något oväntat som detaljer att häpna 
över och uppgifter att lösa. Historien kom-
mer till liv i utställningarna som presenteras 
med folkkära föremål. Här händer allt och 
under försommaren öppnas ett nytt konst-
museum som blir filial till nationalmuseum 
i Stockholm. Vi hinner även med ett besök 
hos Mus-olle i Ytterån som var en samlare 
och ett original som var känd av ortens 
folk. Den som besöker Mus-olles museum 
fylls av häpnad över alla föremål som finns 
samlade. Här finns frimärken, trycksaker, 
naturalier, porslin, keramik, textil- och dräkt-
föremål för att nämna en del. Mus-olles mu-
seum är fascinerande och måste upplevas 
på plats och med egna ögon. Därtill blev 
museet valt till Sveriges knasigaste förra 
året! Innan vi åker tillbaka till hotellet för vår 
gemensamma middag åker vi och hälsar på 
våra goda vänner i Ås. Gemensam middag 
på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: RAGUNDADALEN, DÖDA FALLET 
Vi lämnar Östersund och åker mot östra 
Jämtland, vi stannar vid Döda Fallet och 
åker sedan vidare till den thailändska Pavil-
jongen, allt med visning. Hemfärd mot hu-
vudstaden via Sundsvall. Åter till Stockholm 
fram mot kvällen. F, L
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GOTLAND 
- rosornas ö

Att resa till Gotland är som att komma utomlands - i Sverige. Följ med på en härlig upp-
täcktsfärd med unika naturupplevelser, medeltida miljöer, fint hantverk och ett språk fyllt 
av mystik. En resa som du sent glömmer. Vår lokala gotlänning och auktoriserade guide, 
Jan Luthman, visar oss sitt Gotland.

DAG 1: VISBY
Vi tar färjan från nynäshamn till Gotland och 
rekommenderar att ni äter lunch ombord. 
Resan tar drygt tre timmar och väl framme 
möts vi av vår guide, Jan Luthman. Efter en 
kort promenad är vi framme vid vårt hotell, 
Scandic Visby. Vi checkar in och gör sedan 
en spännande stadsrundtur till fots så ha bra 
och sköna skor på fötterna. Vi får lära känna 
staden, dess ringmur, kyrkor, spännande 
ruiner, gränder och prång. Rundturen avslu-
tas på en lokal restaurang i Visby där vi äter 
middag tillsammans. (M)

DAG 2: NORRA GOTLAND & FÅRÖ
Dagen börjar med ett besök till Graute 
lammgård i Hejnum. Vi får se en vallhunds-
uppvisning samt smaka gårdens produkter. 
Vidare norrut till Lärbro och Hångers källa 
innan färjan tar oss till Ingemar Bergmans 
älskade Fårö. Vi ser Bergmans grav vid kyr-
kan och får veta mer om hans liv på Fårö. nu 
tar vi sikte på raukområdena och fiskeläget 
Helgumannen. Vi äter en god lunch vid Su-
dersand och det blir en promenad på den 
vackra stranden om tid och väder medger. 
Färjan tar oss tillbaka från Fårö och vi åker 
tillbaka till Visby via Slite och det jättelika 
stenbrottet. om tid och ork finns besöker vi 
även Skulpturfabriken och Stina Lindholm i 
Boge. Hennes design är omtalad både i Sve-
rige och utomlands. Middag på hotellet. (F, 
L, M)

DAG 3: SÖDRA GOTLAND
Vi åker längs den västra kustvägen söderut 
mot Gnisvärds fiskeläge och skeppssätt-
ningen från bronsåldern. Vidare via Klinte-
hamn, Fröjel och den vackra Ekstakusten 
innanför Karlsöarna. Vi äter lunch i Burgsvik 
på Grå Gåsen, känd från tV-programmet ”Så 
mycket bättre”. På väg mot Hoburgen åker 
vi längs den vackra kustvägen till sandstens-
museet vid Kättelviken. Här säger vi hej till 
Hoburgsgubben och beskådar de vackra 
stenformationerna. Hemresan fortsätter via 
Öja kyrka med sitt magnifika krucifix och 
Havdhem med lägret för balterna i andra 
världskrigets slutskede, Baltutlämningen. 
Dagen avslutas med en Gotlandsinspirerad 
afton på hotellet. (F, L, M)

DAG 4: ÖSTRA GOTLAND
Idag börjar vi vid Romakloster med Kungs-
gården. Vi reser tvärs över Gotland på tjock-
aste midjan till östra kusten, och Ljugarn 
med raukarna. tillbaka färdas vi på små pit-
toreska väger, via Herrviks fiskeläge, fram till 
Östergarns gamla skola, och vår lunchplats. 
Här kan den spänstige gå upp på skolberget 
och njuta av den vidunderliga utsikten. Vi 
passerar Dalhem med sin gamla återupp-
byggda järnvägssträcka. Sedan är det dags 
att återvända till Visby för att lämna Gutar-
nas ö. I nynäshamn väntar bussen för hem-

färd. (F, L)

Jan Luthman
En riktig Gute, född och uppvuxen på 
”öjn”. Auktoriserad lokalguide med mång-
årig erfarenhet av att guida på sin hemö. 
Vad Janne inte vet om Gotland är inte värt 
att veta. Låt er förtjusas av denna spjuver 
och humorist som utöver sin kunskap om 
Gotland gärna också lär ut ett och annat 
ord på ”gutamål”.

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 5 950 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR - 4 dgR
• Reseledare och lokalguide
• Buss Nynäshamn t/r
• Båt Nynäshamn-Gotland t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Stadsrundtur till fots i Visby
• Vallhundsuppvisning
• Graute Lammgård m provsmakning
• Utfärd Fårö
• Besök på Grå Gåsen (Så mycket bättre)
• Besök Roma Kloster & Kungsgården
• Övriga besök enligt program
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Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musika-
lisk resupplevelse; en helafton med exempelvis Malena Ernman eller Rhapsody in Rock 
på Dalhalla. Vi börjar vår resa med att besöka Långshyttans brukshotell, vackert beläget 
mellan åarna, för lunch innan vi når vårt hotell i Rättvik. Under resan besöker vi Vikmans-
hyttan med Nordens enda industriella stentryckeri.  

Dalhalla

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och 
äter gemenam lunch på Brukshotellet, be-
läget i en vacker historisk omgivning mitt i 
kulturleden Husbyringen. På DalaWärdshus 
hotell Hantverksbyn välkomnas vi och får 
våra rum. Hotellet är vackert beläget med 
utsikt över Siljan. Under eftermiddagen be-
ger vi oss till Dalhalla och resans höjdpunkt, 
konserten. Det gamla kalkbrottet, ursprung-
ligen kallat Draggängarna, är idag en akus-
tiskt utformad arena som kan jämställas 
med kända scener i antikens Grekland och 
Italien. Åter hotellet för gemensam middag, 
ca 20.30. (L, M)

DAG 2: VIKMANSHYTTAN & HEMRESA
En avkopplande morgon, kanske tid för en 
promenad eller njuta av frukosten. Vår rese-
ledare guidar oss runt på vår väg till Vikmans-
hyttan där vi får en intressant guidad visning 
av Sveriges och nordens enda industriella 
stentryckeri. tryckeriet grundades 1945 av 
Rolf Jansson, legendarisk pionjär. Här ser vi 
en permanent utställning av originallitogra-
fier. Vidare till Garpenbergs slott där vi äter 
sen lunch. Innan vi når Stockholm gör vi ett 
frivilligt kaffestopp för bensträck. Åter Stock-
holm ca kl. 18.00. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS 3 650 kR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla
• Besök enligt program

tillägg:
Enkelrum          ca 300 kr

Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vår resa besöker vi 
Rackstadkolonin och Lars Lerin-muséet samt det fina operahuset, som har fått stor upp-
märksamhet för sin arkitektur. 

Oslooperan stad konstmuseum

DAG 1: RACKSTAD
På vägen stannar vi för en sopplunch på 
Rackstad konstmuseum. Vi får en intres-
sant visning och får veta mer om den s k 
Rackstadgruppen, en värmländsk konst-
närsgrupp och dess centralgestalt Gustaf 
Fjæstad. Vid ankomsten till oslo checkar vi 
in på vårt hotell. Vi äter gemensam middag. 
Kvällen har ni sedan fri för att t ex njuta av 
atmosfären på Karl Johan. (L, M)

DAG 2: STADSRUNDTUR & OPERA
Efter frukost gör vi en stadsrundtur inne-
hållande nationalgalleriet med sin intres-
santa konstsamling, Vigelandsparken  samt 
centrala oslo. Lite egen tid innan vi samlas 

på hotellet och promenerar till operan om 
vädret tillåter. En god middag serveras på 
operahuset och vi avslutar med resans höjd-
punkt – en operaföreställning på världens 
mest moderna operahus. (F, M)

DAG 3:  LARS LERIN
På morgonen får vi en intressant visning av 
operahuset, där vi får se bakom kulisserna 
på denna mycket speciella byggnad. På 
hemvägen gör vi först ett lunchstopp och 
därefter ett besök på Lars Lerin-museet i 
Karlstad. Här får vi njuta av Lars Lerins tavlor 
i en öppen och ljus lokal. Han räknas som en 
av nordens främsta akvarellister. Efter besö-
ket fortsätter vi hemåt. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS 6 950 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Buss Stockholm-Oslo t/r
•  Operakunnig reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
•  2 luncher inkl måltidsdryck 
•  2 middagar
•  Guidad visning av nya operan
•  Stadsrundtur med lokalguide
•  Entré & visning Rackstad kolonin
•  Entré Lars Lerins museum
•  Operabiljett 
•  Besök enligt program
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Dalslands kanal
Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvud-
attraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en härlig sjölunch.

DAG 1: DALSLANDS KONST
Vår resa börjar tidigt och vi stannar först för 
förmiddagskaffe i trakterna av Arboga. Vi re-
ser sedan vidare mot Kristinehamn där vi se-
nare intar vår lunch. På vår resa mot Bengts-
fors och vårt hotell stannar vi för att se den 
fantastiska konsthallen och hantverkscen-
tret not Quite i Fengersfors. Dagen avslutas 
med en gemensam middag på hotellet.

DAG 2: DALSLANDS KANAL
Efter en god natts sömn och en härlig ho-
tellfrukost beger vi oss till hamnen där vår 
färd på Dalslands kanal börjar med M/S 
Storholmen. Vi färdas sakta och kan beundra 
den fantastiska naturen. Vi serveras en här-
lig lunch ombord medan vi passerar de 19 
slussarna. Akvedukten i Håverud är unik och 
vi färdas med båt över såväl väg som järn-
väg. I Håverud har vi en stund på egen hand 
där det finns bland annat ett rökeri och en 
utställning. På vägen tillbaka stannar vi för 
att utforska de unika hällristningarna i Högs-

byn.  Efter en stunds vila på hotellet be-
ger vi oss till Baldersnäs där vi serveras en ut-
sökt måltid i herrgårdsmiljö. Baldersnäs som 
en tid drevs av vår kände programledare 
Ingvar oldsberg från bland annat på spåret.

DAG 3:  HALMENS HUS OCH HEMRESA
Efter en skön sovmorgon och egen tid beger 
vi oss till Halmens hus i Bengtsfors. Här kan 
vi se hur halm använts i olika kulturer under 
lång tid och berättelsen om varför halmen 
har fått så stor betydelse just i Dalsland. 
Innan vi reser hemåt tar vi en sväng västerut 
för att se de unika jättegrytorna vid Steneby 
kyrka och inte minst Parsetjärns skans som 
hade stor betydelse under andra världskri-
get då norge invaderades av tyskland. nu 
väntar en behaglig hemresa via Mellerud 
och Åmål där vi får en sen lunch innan vi 
fulla av intryck lämnar Dalsland för denna 
gång. Vi stannar för en längre bensträckare 
och frivilligt fika ungefär halvvägs innan vi 
är tillbaka i Stockholm.

FAKTA
ca gRUPP PRiS 4 850 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Del i dubbelrum 2 nätter inkl frukost
• 1 förmiddagskaffe
• 3 luncher
• 2 middagar
• Båtresa på Dalslands kanal
• Entréer och besök enligt program

Erik Sunnerstam
Erik är vår flöjtist med öga för detaljer. 
Han har gjort flera uppskattade musikre-
sor, bland annat till Dalhalla. Eric möter ni 
också på flera av dagsresorna och lland-
skapsresor,

Årets opera på Läckö Slott är en riktig hit! FIGAROS BRÖLLOP, en av världens mest om-
tyckta operor fyller borggården i sommar. Slott, trädgård, kärlek ... vid sidan av makt, 
missförstånd och människor som ibland är lite vilsna. Vi bor i gamla staden i Lidköpings 
centrum på Edward hotell, som är ett charmigt fyrstjärnigt hotell med omtanke och be-
haglig hemkänsla. Vi njuter av stadens arkitektur och tar del av både Läckö slott och sta-
dens intressanta porslinshistoria genom ett besök på Rörstrandporslinns museum.

Läckö slottsopera
 - årets stora sommar-operafest

DAG 1: LäCKÖ SLOTT & FIGAROS BRÖLLOP
På vägen söderut får vi en intressant och 
inspirerande föreläsning av vår operakun-
nige reseledare, så att alla känner sig väl 
förberedda och på så sätt för en djupare 
förståelse inför kvällens föreställning. Vid 
ankomsten till Lidköping tar vi in på vårt 
centralt belägna hotell där vi äter en 2-rät-
tersmiddag. Läckö Slott som är resans mål är 
vackert beläget på en udde i Ekens skärgård 
i Vänern, drygt 20 km norr om Lidköping i 
Västra Götaland. Slottets 700-åriga historia 
och dess unika bevarade barocksalar och 
yttre miljö bildar ramen för de utställningar 
och evenemang som sommartid lockar en 
stor publik och gör Läckö Slott till en av 
Västsveriges mest besökta turistmål. Vi får 
en visning innan det är dags för årets stora 
operafest – Figaros bröllop. (M) 

DAG 2:  RÖRSTRANDS  MUSEUM & HEMRESA
Efter en härlig frukost besöker vi Rörstrands 
Museum, som berättar historien om en av 
Europas äldsta porslinsfabriker, det svenska 
porslinets kronjuvel, Rörstrand. Samling-

arna spänner över nästan tre århundraden, 
från 1726 fram till idag. Här finns såväl prakt-
keramik som pottor och folkkära serviser 
men också verktyg, skisser och en rundugn. 
Man känner igen koppar från fikastunder 
i somriga syrénbersåer, återser mormors 
finaste vas och förundras över de läckert 
blåvita 1700-talsfajanserna. Rörstrand är ett 
kulturarv som används och älskas världen 
över! Därefter gör vi en liten promenad i den 
vackra staden inte nog med att det ligger ett 
café i nästan varje kvarter – i Lidköping har 
konst och design en given plats. I samband 
med nyinvigningen av gågatan 2011 fick 
Lidköpingsborna själva sätta avtryck på sin 
stad genom att göra målningar som sedan 
fördes över till kakelplattor och placerades 
i gatan. Även på nya stadens torg, som för 
övrigt är norra Europas största öppna torg, 
kan du se porslin som utsmyckning av form-
givaren Anna Elzer oscarson och konstnä-
ren Astrid Sylwan. Innan vi påbörjar hemre-
san besöker vi Rörstrands fabriksbod där vi 
bland annat får se porslinsprodukter från Iit-
tala, Hackman, Arabia, Hackefors, Höganäs 
Keramik och Bodanova. (F)

FAKTA

ca gRUPP PRiS: 3 200 kR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Bussresa 2 dgr
• Operakunnig reseledare
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 tvårätters middagar /1 glas vin (M)
• Guidad visning Läckö slott
• Operabiljett rad 5, 6 & 7
• Guidad visnings Rörstrands museum
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:  ca 200 kr

Övrig info: 
Denna resa går att korta ner till 2 dagar. Grupp pris är då ca 2950 kr. 
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Upplev Västergötland genom en stimulerande resa med nya kunskaper från både fantasi 
och verklighet - en föreställning fylld av kärlek och dramatik. Vi bor högt upp på Billingen.

Västergötland
 - med Skara, Varnhem, Läckö slott och Karlsborg

DAG 1: SKARA & VARNHEM
Vi reser från Stockholm söderut mot Västra 
Götaland och medeltidsriddaren Arn Mag-
nussons hemtrakter. Vår guide möter upp 
i Skara under vår lunch och hälsar oss väl-
komna. I nådens år 1150 invigdes Domkyr-
kan i Skara där vi gör ett besök. Vår guide 
berättar om kyrkan och vi gör sedan ett kor-
tare besök på egen hand. Vi avslutar dagen 
med ett besök i Varnhems vackra kloster-
kyrka där historien om Arn utspelas. Vi gör 
även ett besök i Katas gård innan vi avslutar 
med middag på vårt hotell. (L, M)

DAG 2: KINNEKULLE, HUSABY
Vi beger oss mot natursköna Kinnekulle. Vi 
tar Vallevägen genom lövskogar och glitt-
rande vatten. På vägen passerar vi bland 
annat Höjentorps slottsruin och Kungsbron 
som Karl XI lät bygga. Vi gör en kort vand-
ring på det blommande Kinnekulle upp till 
utsiktstornet, en vandring på toppen av 
berget med utsikt åt alla håll. Under dagen 
besöker vi även Forshems kyrka med sina 
stenreliefer, Husaby Källa och Kyrka där olof 
Skötkonung en dag för nära tusen år sedan 
lät döpa sig och Falkängens hantverksby. Vi 
får se ”Gårdarna vid sjön”, Hellekis, Råbäck, 

Munkängarna, trolmen Hjälmsäter och 
Blomberg. (F, L)

DAG 3:  RÖSTRAND & LäCKÖ SLOTT
Vi börjar dagen med en intressant visning av 
Läckö Slott. nordens största torg hittar vi se-
dan i Lidköping. Här får vi tid till att äta lunch 
och strosa omkring en stund. Vårt nästa besök 
är Rörstrands museum, där vi får en guidad 
visning. Middagen intar vi på Götala herrgård 
innan vi åker tillbaka till vårt hotell. (F, M)

DAG 4: KARLSBORGS FäSTNING 
Idag väntar en intressant tur till Ryttmästar-
bostället vid Simsjön strax utanför Skövde. 
Här får vi möta kavallerimajoren Bernhard 
Englund som berättar inlevelsefullt om 
våra gamla knektar och deras befäl. Vi äter 
gemensam lunch för att sedan bege oss till 
Karlsborg, Europas största fästning. Här vid 
Vättern, på Vanäs udde, fanns ett miniatyr-
samhälle med sjukhus och kyrka, avsett för 
kungafamilj, regering, guldreserv och kron-
juveler vid krig. Vi får en guidad tur med 
buss samt egen tid på museet. Vi fortsätter 
resan hem till Stockholm och stannar på vä-
gen för ett frivilligt eftermiddagskaffe. Åter 
Stockholm ca kl: 20.00. (F, L)

FAKTA
ca gRUPP PRiS 5 450 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program 4 dagar
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  3 luncher (L) 
•  2 middagar (M)
•  Guidad tur i Arns fotspår dag 1
•  Utfärd dag 2 enligt program
•  Entré och  visning av Läckö slott       
samt Rörstrands museum dag 3
•  Besök på Ryttmästarbostället &         
   Karlsborgs fästning dag 4

Västerås & Kungsör
 - med Anundshög & Västerås Slott

FAKTA
gRUPP PRiS:  2 950 kR
oRD PRIS:  3 250 KR
RESLÄnGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Bussresa 2 dagar
• Reseledare Irene Sangemark
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) • 1 middag (M)
• 2 kaffe med tillbehör (K)
• Besök Anundshög
• Besök i Miniatyr Kingdom Kungsör
• Besök i Kung Karls kyrka
• Underhållning på Thor Modéen teatern
• Guidad tur i Västerås & Kungsör
• Övriga besök enligt program

Upplev Västmanland med vår charmiga och genuina Västmanlänning Irene, som 
visar sina hemtrakter på ett både underhållande och intressant sätt.  

DAG 1: VäSTERÅS
Vi börjar dagen med ett besök vid Anundshög 
i Västerås. Här finns Sveriges största och bäst 
bevarade gravhög. Det fornminnesområde 
där Anundshög ingår i består av tolv gravhö-
gar, tio runda stensättningar, fem skeppssätt-
ningar, 14 resta stenar och en runsten. nu går 
färden vidare för en guidad tur i Västerås med 
omnejd. Staden ligger vid Mälaren och är en 
av Sveriges äldsta städer. Domkyrkan med 
pittoreska Kyrkbacken runt knuten är gamla 
Västerås stadskärna, som funnits ända sedan 
1500-talet.. Vi bekantar oss också med det nya 
moderna Västerås. Här startade Hakon Svens-
son ICA Hakonbolaget år 1917 och år 1947 
slog västeråsaren Erling Persson upp dörrarna 
till världens första ”Hennes”, som senare skulle 
bli H&M och klä hela världen. Efter guidning-
en stannar bussen vid Västerås slott där vi får 
en efterlängtad lunch och som efterrätt går vi 
en guidad tur genom slottet. Vi checkar in på 
Elite Hotel, som är gamla anrika Stadshotel-
let och ligger vid Stora torget mitt i hjärtat av 
Västerås.. Senare på kvällen serveras vi en god 
middag med underhållning. (K, L, M)

DAG 2: KUNGSÖR
Denna dag går till Kungariket Kungsör. Sve-
riges kungligheter, från Gustav Vasa och ett 
par hundra år framåt, vistades ofta på Kungs-
gården i Kungsör. Drottning Kristina kunde 
ses rida på ängarna och i skogarna söder om 
Kungsör sköt Karl XII sin första björn. Karl XI 
gav det ärofyllda  uppdraget åt arkitekten 
på modet, nikodemus tessin d.y. att rita och 
uppföra Kung Karls Kyrka. ni guidas runt en 
tur  i ”byn” och under ett besök i kyrkan får vi 
höra om dess historia. Vi gör ett besök i Mi-
niatyr Kingdom Kungsör. namnet anknyter 
till Kungariket Kungsör där som sagt många 
kungar har vistats. Miniatyr Kungsör är en an-
läggning, som visar Sverige från Bodens Fäst-
ning ner till Kungsör. 
Den store skådespelaren, filmstjärnan och 
revyaktören thor Modéen är född här och 
står staty på det lilla torget. Lilla Kungsör har 
en fantastisk industrihistoria med flera stora 
fabriker, som byggts av framgångsrika upp-
finnare. Därför har Kungsr har kallats för ”Mä-
lardalens Gnosjö”. (F, K, L)
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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 anpassas efter väder och vind. Är vädret vackert så njuter vi av här-
liga utsikter och regnar det väljer vi leder där vi kan må gott och äta vår matsäck i 
en stuga, kanske 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 det hälsingska kulturarvet genom bla 
världsarvet Hälsingegårdar. Vi vandrar alla dagar. Ankomst- och avresedagen blir kor-
tare turer. Vi bor på orbaden Spa & Resort som ligger mellan Bollnäs och Järvsö. Här 
kan vi efter vandringarna njuta av underbart Spa och skön avkoppling med utsikt 
över de blånande bergen. Eller så väljer du att boka in en skön behandling. 

Sista kvällen blir något extra då vi gör en utflykt till gården Hans-nils där vi bjuds på 
en god middag, musikunderhållning och andra trevligheter.

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

FAKTA
gRUPP PRiS:    9 450 kR
RESLÄnGD:     4 DAGAR

i PRiSet ingåR
• Vandrings- & reseledare ledare Anneli 
• Bussresa enligt program
• Del i dubbelrum med frukost  (F) 3 nätter
• Två kaffestopp dag 1 och 4
• 1 lunch på ankomstdagen (L) 
• 3 matsäckar (L) 
• 2 middagar på hotellet (M)
• 1 middag på gården Hans-Nils (M)
• Visning av Hälsingegården Gästgivars
• 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/

PReliminäR avReSa
Stockholm kl. 08:30
Slutliga tider & platser meddelas i avrese-
meddelandet ca 2 veckor före avresa.

Anneli Wiklund
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Välkommen till storslagna Höga Kusten, vi skall få se det bästa av Höga Kusten tillsam-
mans med vår omtyckta lokala guide Camilla. Här finner du Sveriges enda rena natur-
världsarv och världens största landhöjning sedan den senaste istiden. Resan består inte 
bara av den härliga naturen och skönheten. Vi gör en tidsresa tillbaka i tiden. Det är 
också den bästa platsen i världen att se effekten av landhöjningen och inte minst dess 
effekter. 

Världarvet Höga Kusten
- med båtresa till Ulvön och boende i Kramfors

DAG 1: HäRNÖSAND - KRAMFORS
Vi stannar längs med vägen för passande fika 
och en god lunch. Väl framme i Härnösand 
kommer Camilla berätta om staden och vi 
gör en rundtur där vi ser hur vackert Domkyr-
kan ligger på en kulle. På Vårdkasberget får 
vi en fin översikt över bygden och här möter 
Ångemanälven Bottenhavet. Det är en spe-
ciell känsla att åka över den mäktiga Höga 
Kusten-bron, som är en av världens längsta 
hängbroar. Vår reseledare berättar  mer om 
Höga Kusten bron och Hornöberget. Bron in-
vigdes 1997 och är ett ståtligt byggnadsverk. 
Väl framme i  Kramfors får vi våra rum och äter 
en god middag på hotellet. (L,M)

DAG 2: HJäRTAT AV HÖGA KUSTEN
Vi reser mot nordingrås kuperade landskap 
med 52 byar och lika mänga sjöar, området 
kallas för ”Hjärtet av Höga Kusten”. nu väntar 
ett besök på Mannaminne – ett myllrande, 
färgstarkt och ständigt växende all-konstverk 
och ett stort friluftsmuseum skapat av konst-
nären Anders Åberg och hans fru Barbro 
Åberg. Efter en trevlig visning äter vi lunch på 
Värdshuset. Resan fortsätter sedan till fiskelä-
get Bönhamn, ett pittoreskt och genuint fis-
keläge. Här finns möjlighet för en promenad. 
Dagen avslutas med ett besök påMjälloms 
tunnbröd- Sveriges  äldsta tunnbrödsbageri. 
Vi lär oss mer om deras snart 100-åriga histo-
ria  och om det traditionella hantverket. Mid-
dag på hotellet. (F,L,M)

DAG 3: ÅDALEN, wHISKY 
Vi reser längs Angermanälvens dalgång mot 
Sollefteå och nämforsen. Första målet i dag 
är Hällristningarna i Ångermanälven, en av 
nordeuropas största och mest utpräglade 
hällristningsplatser. Vi får en guidad visnig 
samt fika på museet. Hallstaberget erbjuder 
en härlig vy över Sollefteå med omnejd. Sö-
derut mot traktens prisbelönta whiskydestil-
leri, besöket börjar med lunch innan vi får en 
guidad visning i destilleriet och lagerhusen. I 
Lunde får vi veta om skotten i Ådalen 1931, 
hur utkommenderad militär skjuter skarpt 
och fem arbetare dödas. Vi ser på det monu-

ment som Lenny Clarhäll skapat. Dagen av-
slutas med att vi åker över Sandöbron, som 
också har en unik historia, kopplat  till det 
broras, som skedde under byggnadstiden. 
Middag på hotellet. (F,L,M)

DAG 3:  ULVÖN & SKULEBERGET
Idag åker vi till Bottenhavets pärla, Ulvön och 
Skuleberget, ett landmärke och symbol för 
Höga Kusten. Väl framme möter vi en guide 
som berättar om världsarvet Höga Kusten, 
geologin och hur detta unika landskap for-
mats sedan sista istiden.  nu väntar en trevlig 
båtfärd till Ulvön, Surströmmingens andliga 
hemvist. Skärgården i Höga Kusten är unik.
Här ligger Sveriges högsta ö, Mjältön, 236 
m över havet. Ulvön och Ulvöhamn var en 
gång norrlands största  fiskeläge och är kan-
ske mest känt för surströmmingen som har 
tillverkats på ön i över hundra år. Vi äter en 
god skärgårdsbuffe, när vi anländer  till ön. 
Det äldsta fiskarkapellet som fortfarande står 
i sitt gamla skick, är Ulvö Kapell, son är rikt ut-
smyckat med vackra väggmålningar. Mycket 
av den gamla miljön och atmosfären finns 
kvar på ön. Åter till fastlandet och Kramfors. 
Middag på hotellet. (F,L,)

DAG 5: DÖDA FALLET & THAI PAVILJONGEN
Färden går västerut, till Döda Fallet, 1796 
tömdes Ragundasjön och en förödande flod-
våg forsade fram. På endast fyra timmar för-
ändrades landskapet och vattenfallet Stor-
forsen tystnade och blev Döda Fallet. Vidare 
till den omtalade thailändska Paviljongen, 
i Utanede. nu är vi också i landskapet, eller 
republiken, Jämtland. Byggd till minne av 
den thailändske kungen Chulalongkorns 
besök på platsen 1897. Paviljongen öppna-
des 1999. Här får vi en guidad rundvandring 
och den otroliga historien om tillkomsten av 
anläggningen. Resan går vidare efter vackra 
Indalsälven. Dagens lunch serveras i trakter-
na av Sundsvall, och vi stannar för bensträck 
och frivilligt fika i trakterna kring Gävle. Åter 
Stockholm ca kl. 20.00. (F,L)

FAKTA
ca gRUPPRiS: 8 650 kR
CA oRD PRIS:  8 950 KR
RESLÄnGD:  5 DAGAR
AVRESA:  MAJ & SEP 2022
i PRiSet ingåR
• Bussresa enligt program 5 dagar
Bussavgångar bekräftas ca 2 v före avresa.
• Reseledare Einar Szpiro
• Lokalguide dag 2 & 3
• Del i dubbelrum med frukost 4 nätter (F)
• 5 luncher inkl måltidsdryck (L) 
• 4 middagar (M)
• Skärgårdstur med båt
• Utfärder alla dagar enligt program
• Entréer och visningar enligt program

tillägg
Enkelrum:  +500 kr

hotell
Hotell Kramm (4 nätter) 
www.kramm.se
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dag 1: Stockholm - vaRBeRg
Resan går genom ett vackert svenskt land-
skap till det gemytliga Halland. Vi stannar 
för frivilligt kaffestopp och sedan för lunch i 
trakterna kring norrköping och Braehus. Vid 
ankomst till Varberg checkar vi in på hotell 
Fregatten och njuter av utsikten över Katte-
gatt. Strandpromenaden, anlagd 1912, är ett 
ställe där Varbergsborna gärna promenerar, 
cyklar och joggar – från Kallbadhuset i ham-
nen till stranden Apelviken i södra delarna 
av staden. Klippan som Varbergs fästning 
står på har kallats Wardberg sedan långt 
innan fästningen och staden Varberg fanns. 
Här tändes eldar för att varna om fienden 
närmade sig från havet. Vid 1200-talets slut 
byggdes en borg på klippan, som sedan har 
byggts till och befästs. Vi besöker Hallands 
kulturhistoriska museum på fästningen och 
tar del av dess spännande historia. Gemen-
sam middag på hotellet. (M)

dag 2: halmStad
Idag ska vi se Halmstad och på vägen dit 
stannar vi för ett intressant besök på Berte 
nostalgimuseum. Museet visar ett myl-
ler av föremål från jordbruk, hantverk och 
vardagsliv, samt uppbyggda miljöer som 
lanthandel, smedja och skolsal. Museet 
speglar den dramatiska utvecklingen på 
landsbygden från slutet av 1800-talet fram 
till 1960-talet.  Här finns även ett kafé med 
nostalgihörna och pappersbonader samt 
en butik med försäljning av glass, mjöl, pap-
persbonader, nostalgivykort mm. En nostal-
gitripp utöver det vanliga. Vid ankomst till 
Halmstad möts vi av en lokalguide som tar 
oss med på en rundtur med bussen. Fri tid 
för lunch. Det var Mejeristen Håkan Jönsson 
som etablerade Kvibille som ostleverantör, 
men det var hans son Alfred Wendler som 
redan två år senare tog över driften vid 
Kvibille mejeri och skapade den berömda 
Kvibille®cheddarn. ostboden som även är  

Hovs Hallar, en plats i nordvästra Skåne, strax väster om Båstad, lär en gång i tiden ha gett sitt namn åt Halland. Den romerskt-gotiske 
historikern Jordanes skrev redan år 550 om halliner, folket som bodde vid Hovs Hallar. Halland i sig betyder kort och gott ”landskapet på 
andra sidan hallarna” och var först benämningen för dom södra delarna utav landskapet.  Under vår resa gör vi en rad olika utfärder till 
sevärdheter i området och bor bekvämt invid havet i Varberg.

FAKTA
ca gRUPP PRiS:   6 950 kR
RESLÄnGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Reseledare 4 dagar
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nätter (F)
•  1 lunch (L) &  3 middagar (M) 
•  Lokalguide i Halmstad
•  Entréer Varbergs museum & Tjolöholm.
•  Besök till Kvibille ostbod
•  Tidsresa i Kungsbacka med omnejd

tillägg: Enkelrum ca: 1 850 kr

ett besöksmål i sig, har tillsammans med 
Kvibillemejeriet skapat ett besökscentrum 
med de välsmakande ostarna samt ramat 
in det med den unika historien som började 
för 100 år sedan! På vägen tillbaka till Var-
berg tar vi en titt på Falkenberg. Middag på 
hotellet. (F, M)

dag 3: tidSReSa &  tJolÖholmS 
Slott
Vi börjar dagen med att resa bakåt i tiden 
till stenålderns Fjärås Bräcka, följt av med-
eltiden och 1800-talets Äskhults by. Efter en 
tidsenlig buffémåltid på Skårs gård kommer 
vi sedan till 1900-talets tjolöholm. Det på-
kostade slottet ritades i tudor-stil av arkitek-
ten Lars Israel Wahlman och stod klart 1904. 
Den vidsträckta slottsträdgården vetter mot 
havet och godset har milslånga promenad-
stigar bland ekskogar och längs strand-
ängar. Godset består även av en slottskyrka 
i skotsk stil och en idyllisk allmogeby. Efter 
ca 5-6 timmar är vi tillbaka i nutiden och 
tillbaka på vårt hotell i Varberg. Middag på 
hotellet under kvällen.  (F, L, M)

dag 4: gRimeton, UllaRed & hem-
ReSa
Idag ska vi resa hemåt men vi gör först ett 
stopp vid Grimeton radiostation, ett unikt 
och enastående monument som represen-
terar utvecklingsprocessen inom kommu-
nikationsteknologin under perioden efter 
första världskriget. I Ullared får vi fri tid för 
att äta lunch och/eller ta en titt på det kända 
varuhuset Gekås.  Vi stannar för ytterligare 
bensträck innan vi når hemorten under sen 
kväll. (F)

Halland

Varberg

einar Szpiro
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Följ med Linnéa Sallay på en resa runt sjön Siljan. Under vår resa besöker vi Biografmu-
seet i Säter, Zorngården och även två unika tryckerier, Jobs Handtryck och stentryckeriet 
i Vikmanshyttan. Linnéa har tillsammans med ReseSkaparna gjort flera mycket uppskat-
tade resor till Dalarna och Siljansbygden. 

Siljan runt, ”extra allt”
- en kulturresa i ”Sveriges hjärta” 

FAKTA
ca gRUPP PRiS: 4 950 kR
RESLÄnGD:  3 DAGAR
AVRESA:  
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Förmiddagsfika dag 1
•  3 luncher inkl måltidsdryck
•  2 middagar 
•  Entré och visning Biografmuseet
•  Entré till Zorngården & Zornmuséet
•  Visning Jobs Handtryckeri
•  Visning Stentryckeriet i Vikmanshyttan
    (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg: Enkelrum:  500 kr

DAG 1: BIOGRAFMUSEET I SäTER
Vi börjar vår resa med förmiddagsfika i 
trakterna kring Sala och fortsätter sedan 
till Säter. Här kliver vi rakt in i film och 
tV-historien. Biografmuseet är Guldbag-
gebelönat för sin presentation av den 
rörliga bildens historia. Här förflyttas du 
snabbt tillbaka till den röda plyschens 
och neonskyltarnas tid med odödliga 
filmstjärnor och projektorknaster som 
stämningsskapande rekvisita hela vä-
gen från stumfilmens glada dagar till tV-
mediets genombrott. På Brukshotellet 
i Långshyttan äter vi vår lunch innan vi 
fortsätter resan uppåt mot Rättvik där vi 
checkar in på hotellet i Hantverksbyn och 
äter gemensam middag där. (L, M)

DAG 2: SILJAN RUNT, ZORN & JOBS
Vi åker norra vägen runt sjön Siljan till 
Mora. På vägen stannar vi i nusnäs och 
tittar när de tillverkar Sveriges symbol, 
Dalahästen. I Mora äter väntar ett besök 
på Zorngården och Zornmuséet. Anders 
Zorns oljemålningar, akvareller, linjeets-
ningar och skulpturer  har visats på många 
utställningar, både nationellt och inter-
nationellt.  Zorns liv är som en saga, en 
lottlös gosse som växte upp under enkla 
förhållanden. Han var utomäktenskaplig 

son till morakullan Grudd Anna Anders-
dotter och den tyske bryggarmästaren 
Leonard Zorn som genom hårt arbete och 
en gudomlig begåvning nådde ära och 
berömmelse.  Gemensam lunch. På vägen 
tillbaka till Rättvik  stannar vi i Västanvik 
där vi besöker Jobs Handtryck med sina 
kreativa och färgsprakande tryck som har 
sin bakgrund här. Mer om företaget och 
familjen Jobs får vi veta under en visning. 
Vi kör också upp till tällberg och tittar på 
den milsvida utsikten. Gemensam mid-
dag. (F, L, M)

DAG 3: VIKMANSHYTTANS STENTRYCKERI
Mitt i brukssamhället i Vikmanshyttan 
blomstrar ett gammalt gediget hantverk. 
Vid stentryckeriet som ligger här får vi en 
guidad visning av Sveriges enda industri-
ella stentryckeri. Lunch äter vi på Garpen-
bergs slott, en ståtlig byggnad i fransk 
slottsarkitektur från 1801. Här får vi ta del 
av atmosfär och miljö som påminner om 
det flärdfulla societetslivet under 1700- 
och 1800-talets festliga tider. Frivilligt fi-
kastopp och bensträck i Enköping på vä-
gen hem. Åter Stockholm ca kl. 19.00. (F, L)

Linnéa Sallay 
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BOKNING AV RESA.  
I samband med att du bokar en tågresa med oss, behöver vi önskad avreseort, ditt födelsedatum (år-månad-dag) samt pass-
nummer. Födelsedatum och passnummer skrivs in på tågbiljetten (Interrailkortet) som du skall ha tillhands under tågresorna.

TÅGRESORNA 
Är inte anpassade för personer med funktionshinder. På- och avstigning, byte av perrong, trappor och förekommande prome-
nader mellan station och transferbuss, förutsätter att resenären själv kan hantera sitt eget bagage.

PACKNING.  
Våra tågresor har ingen viktgräns, som flyget, men det är ont om bagageplats. ta därför inte med för skrymmande bagage. Packa 
hellre i två mindre kollin (t.ex. kabinväska och mjuk bag eller ryggsäck) än ett stort. tågbyten medför normalt även byte av platt-
form. tänk på att du själv ansvarar för att bagaget transporteras mellan plattformarna samt kommer ombord på nästa tåg.

MAT UNDER TÅGRESAN.  
Bodega eller restaurangvagn finns normalt på tågen genom Europa. Inga måltider ingår eller är förbeställda ombord under 
tågresan. ta gärna med något att äta för den händelse att restaurangvagn inte medföljer. Smörgåsar, frukt, vatten etc. finns att 
köpa på stationerna. Alla tåg är rökfria, även på toaletter.

TÅGFäRDLEDARE.  
En tågresa från Sverige genom Europa skall upplevas som ett härligt äventyr och inledningen till en minnesvärd semester. 
Med på resorna följer våra handplockade tågfärdledare. Resorna genomför oftast helt programenligt, utan vare sig förseningar 
eller andra trafikstörningar. om något oförutsett inträffar under resan, skall du känna dig trygg i att våra tågfärdledare tar hand 
om dig och löser eventuella problem. Många av våra tågfärdledare har lämnat arbetslivet och tar med sig sin livserfarenhet, 
kunskap och servicekänsla på resan. Men vi har självklart även yngre, minst lika kompetenta och effektiva färdledare på våra 
tågresor. oavsett ålder, erfarenhet och bakgrund, har våra tågfärdledare det gemensamt, att de är ansvarsfulla, trygga och ef-
fektiva och ser till att du blir väl omhändertagen under såväl tågresorna som på resmålet.

DINA TÅGBILJETTER.  
Ca 15 dagar före avresan erhåller du i rekommenderat brev Interrailkortet samt biljetter för anslutande tåg till Köpenhamn om 
du bokat detta.* Anslutning till/från Köpenhamns Centralstation ingår från Götaland och flertalet orter i Svealand. Från övriga 
orter erbjuder vi anslutning mot tillägg. I vårt exempel utgår resan från Stockholms Centralstation – ange önskad avreseort när 
du bokar resan!

INTERRAILKORTET  
(tågbiljetten) gäller för bokade resdagar. Aktuellt datum för utnyttjad resdag, och datum du påbörjar resan, fyller du själv i. 
Information om hur detta skall göras översänds tillsammans med biljetterna i det rekommenderade brevet. Biljetten visas för 
konduktören vid biljettvisering ombord.

TÅGET TAR DIG DIT DU VILL:
På andra sidan bladet presenterar vi vår första resa med 
tåg till Slovenien, trieste och Verona.
Men med tåg reser man både enkelt och bekvämt till 
bland annat storstäder som:
• Wien – non stop från Hamburg, 9 tim
•  Paris – ett byte från Hamburg, 8 tim
•  Berlin – från Stockholm samma dag, 14 tim
•  München – non stop från Hamburg, 5,5 tim
•  Prag – non stop från Hamburg, 7 tim
Det är bara fantasin som sätter gränserna.

VARFÖR RESA MED TÅG?
•  Miljövänligt – en resa i lagom takt 
•  Tågresan är en del av upplevelsen
•  Var 4:e svensk är flygrädd (Expressen mars 2014)
•  Restaurangvagn – ta en öl och en bit mat och njut av utsikten
•  Rörelseutrymme – sträck på benen, gå en runda
•  Tåget går snabbt – inga trafikköer
•  Bekvämt – bra sittkomfort hela vägen

tågresor

KONTAKTA OSS FÖR DIN TÅGRUNDRESA
Vi kan ta fram en resa i Europa och norden med tåg, det är dock 
viktigt att vara ute i god tid, .
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Följ med oss på en innehållsrik tågrundresa 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 del av medelhavskusten. Här finns kust-
orten och medeltidsstaden Piran, badorten Portorož och saltfälten, som helar och gör dig frisk. Och mängder med vänliga människor, 
god mat och få turister. Under ett par dagar njuter vi av sol och sköna bad i Sloveniens mest berömda badort, Portoroz och gör en utflykt 
längs den vackra kusten. Vi besöker den historiska staden Trieste på vår väg mot Verona och Garda. Efter dagarna vid Gardasjön går 
hemresan åter med tåg genom Sydtyrolen, Brennerpasset och Bayern. 

DAG 1: STOCKHOLM - HAMBURG
tågresa från Stockholm till Hamburg via 
Köpenhamn. Övernattning på hotell i Ham-
burg. 

DAG 2: HAMBURG - PORTOROZ
tidig avresa med tåg från Hamburg till den 
österrikiska staden Villach via München, be-
lägen vid gränsen till Slovenien. Härifrån re-
ser vi med buss till semesterstaden Portoroz, 
dit vi ankommer under kvällen. Vi checkar in 
på vårt hotell där vi ska bo i tre nätter och 
äter en gemensam middag. (M) 

DAG 3: 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 gör en 
promenad för att lära känna orten och har 
resten av dagen fri för egna aktiviteter. Mid-
dag. (F, M)

DAG 4: UTFLYKT LäNGS KUSTEN
Sloveniens kust mot Adriatiska havet är bara 
47 km lång, men erbjuder flera intressanta 
städer. Vi besöker staden Koper, den största 
på Sloveniens kust. Därefter ser vi lilla pit-
toreska Izola. Här ligger båtarna tätt, vi kan 
se fiskebåtar komma in med dagens fångst 
och en fin liten strandpromenad kantas av 
palmer och badstegar. Vi avslutar i den lilla 
medeltidsstaden Piran, som påminner om 
Venedig. Här finns spännande arkitektur, 
gotiska palats, vackra kyrkor som St. Geor-
ge, trånga gränder, en stadsmur, en mysig 
hamn och fina klippbad. Här är arkitekturen 
venetiansk och gränderna vindlar trånga 
på höjden. Fri eftermiddag för avkoppling. 
Middag. (F, M)

DAG 5: TRIESTE & GARDASJÖN
Med buss tar vi oss till trieste, huvudstad i 
den italienska autonoma regionen Friuli 
Venezia Giulia. trieste hörde fram till för-
sta världskriget Österrike. Under en guidad 
rundtur besöker vi bland annat Piazza della 
Cattedrale och det ståtliga torget Piazza 

Unità, det största i Europa som öppnar sig 
mot havet. trieste är även känt för sitt kaffe 
och varumärket Illy har sitt ursprung här. 
Strax utanför trieste ligger byn Prosecco 
från vilken det berömda mousserande vinet 
härstammar. Vi äter en lätt lunch, som själv-
klart inkluderar ett glas prosecco och avrun-
das med en kopp espresso. Resan fortsätter 
med tåg mot Verona och Gardasjön där vi 
checkar in på hotell La Perla som ligger 100 
meter från sjön. Middag på egen hand.  (F, L)  

DAG 6: GARDA/BARDOLINO
Garda är en mysig och rustik liten stad på 
den sydöstra delen av Gardasjön. Här kan vi 
släntra längs sjöpromenaden och njuta av 
ett stort urval av restauranger och butiker. 
Den tidigare romerska staden, som idag har 
cirka 3500 invånare, domineras av det gamla 
klostret, som har utsikt över hela bukten. De 
flesta känner dock till staden för de spekta-
kulära villorna och trädgårdarna, samt inte 
minst den vackra stranden Baia delle Sirene. 
De som vill kjan följa med reseledaren på 
en ca 4 km lång promenad till grannstaden 
Bardolino. Promenaden är väl värd besväret. 
Runt Bardolino finns flera vingårdar som 
producerar kvalitetsviner som bär stadens 
namn. Här får vi lite egen tid till att utforska 
staden innan vi tar båten den korta vägen 
tillbaka till Garda.  (F)

DAG 7: UTFäRD TILL VERONA
Idag ska vi göra en utfärd med buss till Vero-
na.  Staden är mycket mer än legenden om 
Romeo & Julia. Här möts på ett fascinerade 
sätt norra och södra Europa. Det märks inte 
minst i matlagningen. Verona var från bör-
jan en romersk provins och kallades ”Urbs 
nobilissima”. Under Julius Cesar blev Verona 
en nordlig port till det centrala Romerska 
Imperiet. (F)

DAG 8: GARDA
Idag har vi en egen dag till att njuta av Gar-
da.Sjön är en skattkista fylld av små charmi-
ga städer som kan besökas över dagen med 
båt från hamnen i Garda. till exempel Sir-
mione, med sin pampiga borg längst ute på 
en långsmal halvö, eller Desenzano, fylld av 

FAKTA
GRUPPRIS: 16 950 KR
oRD PRIS: 17 450 KR
RESLÄnGD:  10 DAGAR
AVRESA: 24 SEP 2020
i PRiSet ingåR:
• Svensktalande reseledare
• Tågresor med platsbiljetter 
• Del i dubbelrum med frukost på 
  3 stjärniga hotell. (F)
  Hamburg 2 nt, Portoroz 3 nt, Garda 4 nt
• Halvpension i Slovenien och Italien 
 (exkl. dryck middag)
• Trieste, guidad utflykt med lätt lunch 
• Bardolino, promenad 
• Verona, guidad utflykt med buss
• Lokala auktoriserade guider (engelska)
• Övriga besök enligt program 

tillägg: 
Enkelrum:             3 600 kr

PReliminäRa hotell*
Hamburg: Hotel Style ***
www.novum-hotels.com
Hotel Remisens Lucija  *** 
www.remisens.com/en/hotel-lucija
Garda: Hotel La Perla ***
www.hotelperlagarda.com

tågrundresa till Slovenien & Italien
- Upplev Adriakusten & Gardasjön

charm, en livlig hamn och trivsamma grän-
der. På västra sidan av sjön ligger den elegan-
ta och historiskt intressanta staden Salò skyd-
dad av den privata ön Isola del Garda. Allra 
längst i norr ligger en av Gardasjöns mest 
populära utflyktsmål, småstaden Limone sul 
Garda, som fått sitt namn efter områdets tidi-
gare citronodlingar. (F)

DAG 9-10: HEMRESA 
Efter frukost lämnar vi vårt hotell för tågresa 
hem från Verona via Verona, München, Ham-
burg och Köpenhamn. Övernattning i Ham-
burg. Åter till Stockholm under kvällen dag 
10. 
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FAKTA
GRUPP PRIS FR: 20 990 KR
PRIS FR: 21 990 KR
RESLÄnGD:  9 DAGAR
AVRESA: 3 JUn & 29 AUG 2021
i PRiSet ingåR:
• Tågfärdledare
• Tåganslutning fr. Sverige och Köpenhamn  
• Tågresor med platsbiljetter genom Dan-
mark, tyskland och Frankrike 
• Del i dubbelrum i Hamburg, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Paris, 2 nätter
• Del i dubbelrum i Spanien, 4 nätter
• Frukost varje morgon
• Två luncher och fyra middagar i Spanien
• Alla i programmet angivna utflykter med 
entréavgifter
• Turistskatter
• Tågfärdledare till/från Paris
• ReseSkaparnas Hans Eguinoa som guide 
och reseledare i Spanien

tillägg: 
Enkelrum:             5 090 kr

PReliminäRa hotell*
Hamburg: First Bismarck ***
Paris: Mercure Gare de l Est  *** 
Zarautz: Hotel norte ***
Santander: Silken Coliseum eller Bahia****
Bilbao: Hotel Barcelo nervión ****

PReliminäRa tågtideR*:
Stockholm - Köpenhamn 08.31 - 13.13
Köpenhamn -  Hamburg 15.26 - 20.02
Hamburg - Mannheim 07.22 - 11.55
Mannheim - Paris  13.40 - 16.53
Paris - Hendaye5/6   09.52 - 14.31

Hemresa :
Hendaye - Paris  13.29 - 18.13
Paris - Mannheim  09.04 - 12.16
Mannheim - Hamburg  16.16 - 17.35
Hamburg - Köpenhamn 08.53 - 13.33
Köpenhamn - Stockholm 14.10 - 19.43

*Med reservation för ändringar utom vår kontroll

Upptäck det okända Gröna Spanien under en unik rundresa, där själva förflyttningen i ovan-
ligt hög grad är en del av reseupplevelsen. Vår tågresa går genom en kedja av spännande 
städer, längs en naturskön resväg genom Danmark, Tyskland och Frankrike. I resan ingår 
goda luncher och middagar i Bilbao, utflykter i Baskien och Kantabrien, vinprovning i Rioja. 
Samt övernattningar på hotell i Hamburg och Paris som inledning och avslutning på resan. 
Vår guide från Spanien Hans, möter oss vid gränsen och vår tägvärd reser med er från Stock-
holm. Hans tar er sedan med på en unik resa med många lokala möten med olika person-
ligheter och besök på lokala gårdar. 

Man behöver kunna gå på egen hand på en 
stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa 
av denna resa. Detta är en grupp resa med 
cirka 25 - 30 resenärer.

DAG 1: KÖPENHAMN - HAMBURG MED TÅG
I resans pris ingår anslutning med tåg från Sve-
rige. Paus i Köpenhamn med tid att äta lunch. 
Här träffar du övriga medresenärer samt tåg-
färdledaren, som medföljer under resan via 
tyskland till Paris och tillbaka. Under eftermid-
dagen fortsätter vår resa med tåg, från Köpen-
hamn via odense och Jylland, till Hamburg 
med ankomst vid 20-tiden. Kort promenad till 
vårt hotell för övernattning. total restid ca 12 
timmar om resan påbörjas i Stockholm.

DAG 2: HAMBURG - PARIS MED TÅG
Fortsatt tågresa genom tyskland och Frank-
rike, till Paris som tar nio timmar inklusive ett 
tågbyte längs vägen. Under eftermiddagen 
rullar vårt tåg in i på stationen Gare de l’Est i 
Paris, mitt i stadskärnan. Efter en kort prome-
nad kommer vi till vårt hotell för övernattning. 
Vår tågvärd tar er med på en promenad i Paris, 
och de som önskar kan ansluta för middag. (F)

DAG 3: PARIS - BASKIEN 
Avresa med tåg från stationen Paris Montpar-
nasse. Den avslutande sträckan söderut, till 
staden Hendaye i franska Baskien, tar knappt 
fem timmar. Hans möter oss och tar oss med 
till sitt Baskien, med vår spanska buss, via San 
Sebastián till den lilla kuststaden Zarautz  för 
övernattning. Under kvällen besöker vi en vin-
gård där vi bjuds på middag och lokala vita 
txakoliviner. (F, M) 

DAG 4: RIOJA & KANTABRIEN
Vi beger oss söderut mot spanska inlandet 
och vindistriktet Rioja. Från regionen La Rioja, 
söder om Baskien, kommer några av världens 
främsta viner. Vi besöker en vinbonde på 
en mindre vingård och fortsätter, via gröna 
vinfält och spektakulära bodegor, mot den 
vackra och staden Laguardia. Staden är högt 
belägen, med utsikt över Kantabriska bergen 
och vinfälten i Rioja. En mur från 1200-talet 
omger centrum och vi gör en promenad ge-
nom de historiskt intressanta gamla kvarteren. 
I Laguardia äter vi lunch innan resan fortsätter 
mot Kantabrien och huvudstaden Santander. 
Middag och övernattning i Santander. (F,L,M)

DAG 5: KANTABRIEN 
I Kantabrien, den lilla autonoma regionen vid 
Biscayabukten, finns en lång tradition av eko-
logisk odling och av småskaligt jordbruk. Vi 

gör ett besök hos en lokal producent av pris-
belönta ostar. Efter en enkel och välsmakande 
lunch väntar ett exklusivt besök hos nunnorna 
i Santa Clara-ordern. De har specialiserat sig 
på kakor och sötsaker och vi passar på att 
provsmaka några av dessa bakverk. På åter-
resan till Santander gör vi ett uppehåll i den 
pittoreska småstaden Liérganes och under en 
promenad i staden får vi uppleva dess arkitek-
tur från 1600- och 1700-talen som har ett stort 
historiskt och konstnärligt värde. 
Åter till Kantabriens största stad, Santander. 
Hans visar oss staden med buss, och vi får se 
den berömda El Sardinero-stranden, strand-
promenaden och halvön La Magdalena. (F, L)

DAG 6: GUERNICA & BILBAO 
Vi lämnar Kantabrien och beger oss österut 
mot den baskiska staden Guernica som den 
26 april 1937, under spanska inbördeskriget, 
förstördes av nazityskt bombflyg i de spanska 
fascisternas tjänst. Konstnären Pablo Picasso 
inspirerades av denna mörka händelse när 
han skapade sin största och kanske mest be-
römda målning, Guernica. tavlan återfinns i 
dag på museet Reina Sofia i Madrid. 
Vidare mot Bilbao, den baskiska industrista-
den med Spaniens näst största hamn. Vi gör 
en rundtur till fots och åker med spårvagn till 
det spektakulära Guggenheim-muséet. Den 
originella byggnaden ritades av Frank Gehry 
och invigdes 1997. Museet har haft stor bety-
delse för Bilbaos uppsving som resmål. Efter 
ett besök i eget tempo avnjuter vi en avsmak-
ningsmiddag på en internationellt inspirerad 
restaurant ett stenkast från hotellet.(F,M)

DAG 7: BILBAO - PARIS
Vi lämnar Bilbao och reser tillbaka in i Frank-
rike. tid för lunch på egen hand innan vi tar 
tåget från Hendaye tillbaka till Paris där vi 
övernattar. Middag på egen hand. (F)

DAG 8: PARIS - HAMBURG 
tidig avresa med tåg från Gare de l’Est via 
Mannheim till Hamburg, dit vi ankommer un-
der sen eftermiddag. Restid knappt nio tim-
mar. Middag på egen hand. Övernattning på 
hotell i Hamburg. (F)

DAG 9: HAMBURG - KÖPENHAMN-SVERIGE
Efter frukost på hotellet påbörjar vi hemresan 
via Köpenhamn mot Sverige. (F) 

tågresa till Baskien & Norra Spanien
- Bilbao med Rioja och Kantabrien – en resa med lokal prägel

hans eguinoa
Uppväxt i Sverige med svensk 
mamma och spansk pappa. Hans 
kunskap om historia, musik, mat & 
dryck förmedlas väl och vi får kom-
ma spanjorerna lite inpå livet. Hans 
är sommelier och mycket kunnig 
om mat & vin.
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ReseSkaparna event & resor   
www.reseskaparna.se  . info@reseskaparna.se  .  08 94 40 40

2022 del i ReSa

december 2021
23 dec Jul i Värmland 3 dagar
31 dec  nyår med Linnéa 2 dgr

Januari 2022

februari 2022
04 feb Jokkmokk 3 dgr

mars 2022
05 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
05 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr 
12 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr

april 2022
03 apr Albanien 7 dgr
07 apr Smaka på Bergslagen 3 dgr
10 apr Albanien 7 dgr
15 apr Västra Sicilien Påsk 8 dgr
21 apr Blomstertåget Amsterdam 5 dgr

maj 2022
05 maj Smaka på Bergslagen 3 dgr
07 maj Korsika
09 maj Albanien 7 dgr
10 maj termal, vin & vandring Ischia 8 dgr
10 maj Mallorca 8 dgr
12 maj Vin & Vadnring Kastilien 8 dgr
14 maj Korsika Sardinien 8 dgr
18 maj Höga Kusten 4 eller 5 dgr
21 maj Sardinien 8 dgr
22 maj Wales 8 dgr
25 maj Öland med Linnéa 4 dgr
29 maj Albanien 7 dgr
31 maj Solens Mat 8 dgr

Juni 2022
06 jun Köpenhamn 3 dgr
00 jun Mainau
05 jun Slottsresan 2 dgr
13 jun Inlandsbanan
14 jun Dalsland 2-3 dgr
23 jun Midsommarresa med Linnéa 2 dgr

Juli 2022
02 jul Läckö slottsopera 2 dgr
18 jul Savonlinna 5 dgr

augusti 2022
02 aug opera på Skäret 2 dgr
03 aug  Vandring på Bruksvallarna 4 dgr
03 aug Dalslands kanal 2 dgr
11 aug Skottland med tattoo 8 dgr
23 aug Smaka på Bergslagen 3 dgr
29 aug Solens Mat 8 dgr
25 aug Skåne 4 dagar

September 2022
02 Sep Höga Kusten 4 dgr
12 sep termal, vandring & vin Ischia 8 dgr
17 sep Korsika 8 dgr
24 sep Korsika & Sardinien 8 dgr
26 sep Albanien 7 dgr

oktober 2022
01 okt Sardinien 8 dgr
02 okt Albanien 7 dgr
15 okt Korsika Sardinien 8 dgr
16 okt Apulien 8 dgr
17okt Albanien 7 dgr
30 okt Sicilien 8 dgr

november 2022
03 nov Långtidssemsester Sicilien 22 dgr

ReSoR i SveRige På gång
Smaka på Bergslagen 3 dgr
Dalsland 2 dgr
Slottsresan 2 dgr
Smaka på Dalarna med musik 3 dgr
Höga Kusten 4-5 dgr
Smaka på Skåne 4 dgr
Västerås & Kungsör 2 dgr
Hälsingland 4 dgr
Vandring Bjärehalvön 4 dgr
Vandring Hälsingland 4 dgr

vi kan erbjuda resor till alla Sveriges landskap.

fleR ReSoR På gång, åteRkom 
med eventUella ÖnSkemål.

DEL I RESA KALENDARIUM 2022
Nedan finner ni resor dels som en del föreningar  valt och resor som vi förberett, på dessa resor kan ni preliminär boka er 
förening som del i resa på..Kontakta oss för mer information eller om ni önskar boka ett eget datum för er grupp. Kon-
takta oss för dag-för-dag program på den resa du är intresserad av. 

Besök vår hemsida för mer information om våra resor och anmäl dig gärna till vårt 
nyhetsbrev för att få aktuell information och erbjudanden.


