
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

I det här häftet kan du läsa om ReseSkaparna flerdagsresor i Sverige, de flesta är med buss men man kan 
kombinera de flesta med tåg & buss. Vi samarbetar med bussbolaget Viatour, SJ och våra fantastiska 
reseledare för att ta fram de bästa resprogrammen till er förening.  

Flerdagarsresor
med buss, tåg eller flyg

Sverige



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 4-5 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 4-5 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 be-
talande medlemmar som deltar på resan enligt följande: 
BUSSRESOR: 50% vid 10 resenärer, 75% vid 20 resenärer och 1 friplats vid 30 betalande resenärer. 
FLYGRESOR: 50% vid 10 resenärer, 75% vid 20 resenärer och 1 friplats vid 30 betalande resenärer
Andra rabattsatser kan förekomma.

ReSeRvation
Minsta antal resenärer är 10 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. 

Bokning 
Telefon 08-94 40 40 mån-fre 09.00-15.00 (lunch 12-13) eller 
Epost: info@reseskaparna.se. www.reseskaparna.se/grupper



reseskaparnas sVerigeresor

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är 
vår viktigaste ingrediens på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop 
det program ni har under er resa. De har valt ut sina smultronställen och tar er 
med till sina favoritdestinationer i världen. Eftersom de själva har en speciell 
anknytning till resmålet är de lite extra engagerade att visa det från sin bästa 
sida för att ni ska tycka om det lika mycket som de själva när ni kommer hem. 

Våra reseledare

Vi har alla landskap...
ReseSkaparna har sen starten jobbat med resor i Sverige och har, vi vågar 
nog till och med skriva flera hundra landskapsresor på lager. 

I detta program hittar du de som är aktuella just nu. Önskar du något annat 
landskap - tveka inte att höra av dig så skickar vi dig programförslag på just 
det landskap du och din förening önskar!

sverige är fantastiskt...
Nedan hittar du en liten inspirationsmeny av resor som inte finns i program-
met den här gången men som vi gärna plockar fram igen. 

Bohuslän - Bland kobbar och skär med Rita Saxmark
Dalarna - Siljan runt eller Dalhallabesök 
Hälsinglnad - Finns i hur många varianter som helst! 
Lappland - Norrsken renar och samer 
Skåne - Vandring på Bjärehalvön
Småland - Så mycket mer än Astrid Lindgren
Södermanland - Stockholms Skärgård
Uppland - Carl von Linné med Linnéa Sallay & Roslagen
Värmland - Wermlandsoperan, Lars Lerin och Selma Lagerlöf
Västmanland - Kungsör och Västerås med Iréne Sangemark
Öland - Kalmar och Skördefest

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



FAKTA

GRUPPRIS: 8 650 KR
ORD PRIS:  8 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
AVRESA: 14 APRIL 2022
i PRiSet ingåR
• Ciceron Jöran Nielsen
• Tågresa Stockholms - Skåne t/r
• Bussresa 4 dgr i Skåne
• Del i dubbelrum, frukost 3 nt (F)
• 4 luncher varav en påsklunch (L)
• 2 middagar (M)
• Heldagsutfärd till Ven 
• Entré och visning:
- Arilds Vingård med vinprovning (V)
- Knutstorps Borg
• Entré Samlingsutställning

tillägg: Enkelrum:    630 kr

PReliminäR avReSa
Stockholms C 08.21, Hässleholm 12.05
Lund 16.18  Stockholms C 20.34

hotell
Hotel Öresund ***
www.hoteloresund.se
Vi reserverar oss för ev. förändringar i programmet.

Fira påsk i Skåne 
- med konst, Lunds Domkyrka, vingård, skånskt gästgiveri och ön Ven

Jöran Nielsen

dag 1: SkäRtoRSdag - PåSklUnch, SnälleRUd  och  landSkRona
Resan går med tåg från Stockholm C genom ett vackert svenskt landskap till det gemytliga 
Skåne. Vår reseledare Jöran möter oss med buss vid Hässleholm C. Färden går till trevliga 
Röstånga Gästgiveri, där vi ska njuta av deras välkända Skånska Påskbord. Därefter kör vi 
genom vackra Skäralid för att besöka Snälleröds destilleri, som har anor från 1700-talet och 
har idag återupplivat traditionen och hantverket att tillverka snaps och akvavit på traditio-
nellt sätt och med svenska smaker. På vägen till Landskrona berättar Jöran om Skåne och 
om ”landets krone” en gång tänkt som Kalmarunionens huvudstad och senare som vårt 
försvarsfäste mot Danmark. Vi ser även det idylliska fiskeläget Borstahusen. Incheckning på 
vårt mycket centralt belägna hotell. Gemensam middag på hotellet. (L, M)

dag 2: långfRedag, knUtStoRP, vin och kUSt
Knutstorps borg har en lång historia ända från mitten av 1300-talet. Knutstorps borg är 
strategiskt belägen vid Söderåsen och färdigställdes 1551. Vid medeltidens slut kom den 
danska Braheätten att äga borgen. 1546 föddes astronomen och astrologen Tycho Brahe 
på godset. På 1600-talet övergick den till släkterna Tott och Anckarstierna. I slutet av 
1700-talet blev greve Fredrik Georg Hans Carl Wachtmeister ägare och har tillhört hans 
släkt sedan dess. Under en intressant visning berättar greven själv om borgen och dess 
danska och svenska historia samt lantbruket. Vi beger oss till Kullaberg, för en god lunch 
på Arilds Vingård. Vi får höra mer om hur vinframställningen går till under en visning samt 
provsmaka gårdens egna viner.
Den omgivande naturen är magisk och vi följer kustlinjen söderut mot Höganäs där vi be-
söker en keramik outlet. Åter till Landskrona, Jöran tar er med som önskar på en frivillig 
middag. (F, L, V) 

dag 3: PåSkafton, ven
Idag ska vi upptäcka Hven. En kort promenad till morgonfärjan och efter trettio minuter an-
gör vi Bäckvikens hamn. Jöran och en lokalguide visar oss runt på denna före detta danska 
ö i Öresund och berättar om Hven, dess historia och livet på ön för de 360 fast boende. 
Genom att besöka de minnen som finns av Tycho Brahe på Ven, kommer vi närmare astro-
nomen, astrologen och multivetenskapsmannen som levde på Hven på 1500-talet. Vi åker 
runt på ön och ser bland annat St Ibbs medeltida kyrka och backafallen. Det blir även lunch 
på ön. Vi lämnar Ven under eftermiddagen med färjan till Landskrona. Gemensam middag 
på restaurang. (F, L, M)

dag 4: PåSkdagen, konSt, tRädgåRdaR, lUndS domkyRka, hmReSa
De som önskar kan besöka Skånska Konstrundans samlingsutställning i den vackra konst-
hallen. Jöran tar er med på en promenad där han visar sin stad, en verklig pärla vid Öresund 
med den välbevarade medeltidsborgen Citadellet och det vackra koloniområdet med sina 
fina trädgårdar. Vi checkar ut från vårt hotell, en god lunch serveras innan vi skall upptäcka  
studenternas stad Lund. Passa på att besöka den imponerande, 900 år gamla Domkyrkan 
med det medeltida uret Horologium Mirabile Lundense, ”Det underbara uret i Lund”. Kan-
ske har man lust att ta styrkande eftermiddagsfika på något av de trevliga caféerna innan 
vi  tar tåget hem från Lunds Central. (F, L)

Välkommen att fira påsk i Skåne med vår omtyckte Skånepåg Jöran Nielsen som 
kombinerat ihop härliga dagar när ni  får uppleva hans Skåne. Ni skall få njuta av 
Skånskt gemyt, god mat, prova skånskt vin och snaps samt besöka ön Ven, mitt 
i Öresund. Vi besöker Konstrundas samlingsutställning, ett skånskt slott samt 
Lunds fina Domkyrka.  Skåne har en intressant historia med stora byggnadsverk, 
från både danska och svenska byggherrar.  



Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Dalhalla bjuder på 
en Himmelsk Musiklakonsert, med musiken från filmen Så som i Himmelen 
och en kavalkad av de största musikalpärlorna från West End & Broadway. Vi  
möter Philip Jalmelid och musikalstjärnan Tuva B Larsen, världsstjärnan Malena  
Ernman och folkkära Björn Kjellman  m fl. Under resan besöker vi Vikmanshyttan 
med Nordens enda industriella stentryckeri och äter en god lunch på Garpen-
bergs slott. Vår reseledare levandegör traktens historia och introducerar oss till  
föreställningen.

Dalhalla
 - med en Himmelsk Musikalkonsert 

DAG 1: KLOCKARGÅRDEN, DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och äter 
en lättare lunch innan vi kommer till vackra 
Tällberg. Hotell Klockargården är en genuin 
dalagård mitt i Tällberg. På gården finns 
även verksamma hantverkare och buti-
ker/ På DalaWärdshus hotell Hantverksbyn 
välkomnas vi och får våra rum. Hotellet är 
vackert beläget med utsikt över Siljan. Lite 
tid att koppla av innan vi äter en tidig mid-
dag. Mot kvällen beger vi oss till Dalhalla för 
resans höjdpunkt, konserten med musikal-
världens hyllade stjärna Philip Jalmelid och 
musikalstjärnan Tuva B Larsen, världsstjär-
nan Malena Ernman. Det gamla kalkbrottet, 
ursprungligen kallat Draggängarna, är idag 
en akustiskt utformad arena som kan jäm-
ställas med kända scener i antikens Grek-
land och Italien. Åter hotellet sen kväll för 
gemensam vickning. (L, M, F)

DAG 2: VIKMANSHYTTAN & HEMRESA
En avkopplande morgon, kanske tid för en 
promenad eller njuta av frukosten. Vi gör en 
rundtur i Tällberg med bussen, sedan guidar 
vår reseledare på vår väg till Vikmanshyt-
tan 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 originallito-
grafier. Vidare till Garpenbergs slott där vi 
äter sen lunch. Innan vi når Stockholm gör 
vi ett frivilligt kaffestopp för bensträck. Åter 

Stockholm ca kl. 18.00. (F, L)

FAKTA
gRUPPRiS: 4 850 kR
ORD PRIS:  5 150 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  18 JUNI
i PRiSet ingåR
• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher, lättare lunch dag 1(L) 
• Middag före konserten (M)
• Vickning efter konserten
• Konsertbiljett sektion C,  rad 13-15
• Besök enligt program

tillägg:
Enkelrum         550 KR

hotell
Klockargården Rättvik
www.klockargarden.com

FAKTA
gRUPPRiS 4 250 kR
ORD PRIS:  4 450 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  18 JUNI 2022
i PRiSet ingåR
• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher, lättare lunch dag 1(L) 
• Middag före konserten (M)
• Kvällsfika dag 1 efter konserten
• Konsertbiljett sektion C,  rad 16-20
• Besök enligt program

tillägg:
Enkelrum             250 KR

hotell
Dala Värdshus, Rättvik
www.dalawardshus.se Denna resa finns i två varianter, det ena med boende på Dala Värdshus och det 

andra med boende på Klockargården i Rättvik.
Med på båda resorna finns musikkunniga reseledare. På Dala Värdshus tar flöjtis-
ten Erik Sunerstam hand om gruppen och på Klockargården operasångaren Teddy 
Lundberg.

Erik Sunnerstam Teddy Lundberg



I Bergslagen upptäcker vi och provar delikatesser som produceras av fantastiska 
mathantverkare. Vi låter oss väl smaka av ost, glass, kaffe, vilt, rökt fisk, bröd, chok-
lad, vin och öl. Flera måltider avnjuter vi hos rikskända lokala krögare, dit folk vall-
färdar för att få unika smakupplevelser. Vi möter Erik & Veronika på Bryggerikro-
gen i Nora, utnämnda i White Guide som ”mycket god klass” och en speciell måltid 
hos Niklas och Anna på Egastronomi som bjuder in oss till deras hem för riktig fine 
dining. Niklas har tävlat och vunnit flera utmärkelser. På Grythyttans Gästgivare-
gård, välkänd för sin goda mat äter vi en gourmetmiddag som håller toppklass.   

Smakupplevelser i Bergslagen
- Unika möten med prisbelönta lokala mathantverkare och krögare

Vi träffar Göran som skapar Sveriges svar på den nyttiga Olivoljan – ekologisk Rapsolja. 
Italiensk glass i all ära men glass gjord på fårmjölk av Björn i Danshyttan är en smak-
upplevelse. På Bredsjö Mjölkfår  träffar vi Sara sommelier och ostmakare, hon ger oss en 
avsmakning av Grythyttans vin och deras egna ostar. Nyrostat kaffe och bröd hos Märta 
på Hjulsjö 103, ost på Tre sjöars kök & mejeri  hos Maria samt Äkta Öl hos Fredrik på Sib-
betorps gård. Vi smakar Eriks goda räksmörgås på Smultrongården, Kristinas vilt & fisk på 
Herrgården i Grythyttan och hos Corrie & Jaco får vi njuta av goda chokladpraliner. 

Upptäck Bergslagens matskatter och dess entreprenörer med Johan, vår omtyckte mat-
guide som tar er till Bergslagen! Vanligtvis åker vi med honom i Italien till hans vänner 
som är lokala matproducenter och smakar på deras kulinariska färdigheter. Nu åker vi i 
Bergslagen och träffar eldsjälar och personligheter som tänker utanför boxen och ska-
par god och spännande mat i trakterna runt Nora och Grythyttan, detta matens mecka 
i Bergslagen. Vi bor och äter kungligt eller snarare drottninglikt, drottning Kristina lade 
grunden för Sveriges gästgifverier.  En natt bor vi på Grythyttans Gästgivaregård och en 
natt hos Peter & Peter på Lilla Hotellet i Nora, där man känner sig som hemma. Det fina 
i det hela är att det vi ser och provar också kan köpas med hem för att förlänga resan i 
goda vänners lag väl hemma igen. 

HOTELLEN
GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD - uppskattad för sin goda gourmetmat
Grythyttans Gästgivaregård är hotellet för dig som älskar att känna historiens ving-
slag samtidigt som du erbjuds uppleva modern gastronomi. Alla 53 rum är indivi-
duellt designade med tapeter som skapar personlig karaktär. Varje rum har ett eget 
namn och sin egen historia. (www.grythyttansgastgivaregard.se)

Varmt välkommen in i familjen Spendrups vinkök!  Mia Spendrup

LILLA HOTELLET I NORA - centralt beläget mitt i Noras trästad
Vi har glädjen att erbjuda just Dig ett hemtrevligt boende på detta småskaliga och 
mysiga hotell från 1900-talets början, med personlig service och hög kvalitét. Alla 
rum har dusch och toalett samt TV-skärmar och gratis WiFi. Frukostbuffén, dukas upp 
i vår mysiga matsal.  Hotellbyggnaden uppfördes 1912 och har fungerat som hotell 
sedan dess. (www.lillahotelletnora.se)

Varmt välkomna, önskar. Peter & Peter  

Johan Berg  -
Johan leder våra matresor i Italien och tar nu er 
med till Bergslagen för nya möten hemma hos 
mathantrverkare och intressanta personligheter. 

FAKTA
gRUPPRiS:  8 700 kR
ORD PRIS: 9 700 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  7 APR & 3 MAJ, 23 AUG
i PRiSet ingåR
• Reseledare & matciceron Johan Berg
• Bussresa 3 dagar
• Del i dubbelrum 2 nätter med frukost
• 3 trerättersmiddagar (två m. 2 glas vin) 
• 3 lättare luncher  (L) 
  (räksmörgås, vilt och fisktallrik, grillad korv  
    på vilt med tillbehör)
• En ölavsmakning (ÖA)
• En vinprovning med ost (VP)
• Avsmakning av  rapsolja, (AS)
• Kaffeprovning
• Provsmakning av fårmjölksglass
• Guidad rundtur Nora och Grythyttan
• Visning av Herrgården i Grythyttan
• Besök till Pershyttan
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:   850 kr 

Peter & Peter på Lilla Hotellet

Grythyttans Gästgivaregård



DAG 1: RAPSOLJA, GLASS, VIN & OST SAMT GOURMETMIDDAG
Vi reser norr om Mälaren mot Bergslagen. I Fellingsbro får vi lära oss mer om rapsoljans förträff-
lighet. Göran på Lycktäppans gård producerar ekologiskt framtagen rapsolja, vi smakar på oljan 
och besöker hans gårdsbutik. På charmiga Smultrongårdens café möter vi Adam och Eva. Vi får 
Adams omtyckta räksmörgås till lunch och botaniserar bland Evas vackra inredningsdetaljer. 
Nu är det dags för efterrätt och möte med de charmiga fåren hos Björn, bonde & glassfabrikör. 
Här får den italienska glassen en tuff utmaning, Björn har vunnit brons i Mathantverks-SM, två 
gånger. Vi får smaka tre olika glassorter samt klappa de söta fåren. Nu styr vi mot familjegården, 
Bredsjö Mjölkfår  där vi prövar ost på fårmjölk och svenska viner. Sara, sommelier och dotter i 
huset presenterar de två av Grythyttans unika viner, tillverkade på skogens råvaror som bär och 
hjortron. Därtill serveras de smakrika välkända ostarna, en kombination av ortens ost & vin kitt-
lar våra smaklökar. Efter en dag med många smakupplevelser avslutar vi på mysiga Grythyttans 
Gästgivaregård med en gourmetmiddag och sömn. Njut av de vackra salongerna och unika 
rummen. (F, L, M och AS)

DAG 2:  HERRGÅRD, KAFFE, OST & BRYGGERIKROGEN I NORA
Johan tar oss med på en guidad promenad i pittoreska Grythyttan. Nu får vi träffa Kristina Hen-
ricsson vars familj har bott på Grythyttans herrgård i fem generationer. Vi får en personlig och 
unik inblick i hennes hem och släktens historia över en lunch i stora salen. Vi får även en visning 
av stenkvarnen Grythytte Qwarn där vi kan köpa med oss nymalet mjöl, lokal konst och lokalt 
mathantverk. Vidare till Hjulsjö, där vi träffar Märta som ger oss en avsmakning av kaffe från 
deras kafferosteri. Märta bakar också gott surdegsbröd som är vida känt. Vackra vägar tar  längs 
Tre sjöars väg till Nora. Väl framme i Nora checkar vi in hos Peter och Peter på lilla hotellet. Här 
känner man sig som hemma i en generös och personlig miljö. När man önskar kan man gå ner 
i matsalen och ta en kaffe med kaka eller en kall dryck. Tid för att koppla av på rummet eller en 
liten promenad i centrala Nora innan vi beger oss till berömda och prisbelönade Bryggerikro-
gen, men innan middagen får vi bekanta oss med det nya omtyckta IPA ölet som bryggs på 
Nora Brygghus vägg i vägg. Hemvändande Veronica och Erik har skapat en krog som hyllas i 
presse. Lokalt med ambitioner, står det skrivet om Bryggerikrogen i Nora, vackert belägen i kul-
turkvarteret vid Hagbyån. Det stämmer, för ”här serveras riktig mat, på fina råvaror, så närodlade 
som möjligt, naturligt vin och öl från mikrobryggerier, i en välkomnande och hjärtlig miljö”, som 
krögarna själva uttrycker det. Nu har de också äran att även vara med i White Guide Nordic, vår 
egen Michelin guide. Mätta och fulla av kulinariska intryck promenerar vi sakta hem genom 
stan. (F, L, M och AS)

DAG 3:  NORA, PERSHYTTAN, ÖLPROVNING & PRISBELÖNT MIDDAG
Peter dukar fram frukost i hemtrevlig miljö. Annika Reuter, vår lokalguide bestämde sig på stå-
ende fot vid ett besök i Nora att flytta hit. Hon tar med oss på en guidad promenad och berättar 
om stadens historia och sällsamheter. Utanför Nora stannar vi till vid Bergmansbyn Pershyttan, 
ett unikt minnesmärke från Bergslagens storhetstid där vi får en inblick i hur man framställde 
järn. I lugn och ro åker vi vidare mot brandmannen Fredriks gård Sibbetorp där han tillverkar 
Äkta Öl, whisky och viltprodukter. Han visar oss bryggeriet och berättar den roliga historien 
om hur det kom sig att han blev ölbryggare och viltköttsproducent. Han välkomnar oss med 
en god grillad korv gjord av viltkött med tillbehör innan vi får en visning av bryggeriet som 
avslutas med att vi får prova ölen och något av det han jagat och förädlat.  Vidare till en gam-
mal kyrka som förvandlats till ett mattempel. Niklas och Anna tog över ett renoveringsprojekt 
där deras hemmahos krog vuxit fram ur den före detta kyrkan. Anna har designat en underbar 
miljö med ett öppet kök i kyrkorummet. Niklas har jobbat som inspiratör, kock, framtids- och 
konceptutvecklare inom restaurangbranschen i hela Sverige samt tävlat och placerat sig väl i 
Årets Kock, Kock VM och OS samt SM i Mathantverk. De har en egen filosofi om matupplevelser 
som bygger på att alla sinnen skall stimuleras vid en måltid. Niklas kommer att berätta mer om 
detta och sen ska vi bara njuta av en tidig fyrarättersmiddag med ädla drycker därtill. Mätta i 
kroppen och själen efter 3 härliga dagar styr vi kosan hemåt. Denna gång söder om Mälaren 
och Johan berättar lite lagom om vad vi ser och passerar. Åter vid 20.30 tiden. (F, L, M och AS)

veronika & erik
Bryggerikrogen i nora

Jaco & corrie
grythyttans choklad Jenny & fredrik 

äkta Öl - Sibbetorps gård
niclas & anna
egastronomi

göran
lycktäppans rapsolja

Björn
en får tacka - glass

lena
Bredsjö ost

eva & adam
Smultrongården

hela familjen på
Bredsjö ost

kristina välkomnar på
herrgården i grythyttan



dag 1: lUoSSaStUgan & tällBeRg
Vi avreser kl. 08.30 med buss från Citytermi-
nalen i centrala Stockholm och styr kosan 
mot Anders Hansers Dalarna. Vi äter lunch 
på Fagersta Brukshotell innan vi besöker Dan 
Anderssons stuga Luossastugan i Skattlös-
berg. Byn brukar kallas ”Finnmarkens huvud-
stad”. Dan Andersson föddes 1888 i den nu-
mera nedbrunna skolan, där fadern var byns 
skollärare. År 1905 avslutade fadern arbetet 
på skolan och försökte sig på ett nytt liv i ett 
arrendetorp med kolningsskyldig- het under 
Ludvika Bruk. Här fick Dan Andersson pröva på 
det kolarliv som  återkommer i hans diktning. 
Familjen flyttade senare tillbaka till Luossa-
stugan, och det blev den ti- digt framlidne po-
etens bostad mellan 1912och1915.I den lilla 
stugan bodde hela familjen Adolf Andersson 
på sex per- soner. Stugan är i ursprungsskick 
med originalinredning och inventarier. Efter 
besöket åker vi till Klockargården i Tällberg 
där vi kommer att bo under hela vistelsen. Ef-
ter incheckning och middag visas bildspelet 
Dan Andersson – Nu mörknar min väg upp-
läst av författaren Martin Lindström och med 

 Dalarna
 - en kulturresa med Anders Hanser & Linnéa Sallay 

Följ med på en oförglömlig och unik resa till Dalarna tillsammans med Anders Hanser och Linnéa Sallay. Under resan visas 15 
av Anders egna Dalafilmer varav tre är med Max von Sydows röst. Efter både frukost och middag presenterar Anders sina fil-
mer, och ett par även på kulturgårdarna. Genom filmerna kommer vi konstnärerna in på livet. Vi bor på anrika Klockargården 
i Tällberg, varifrån vi gör dagliga utflykter till hembygdsgårdar och mu- seer i regionen. Färdledare under resan är den aukto-
riserade guiden och mångsidiga operasångerskan Linnéa Sallay. Linnéa spelar även fiol med inriktning på folkmusik & visa, 
något som vi naturligtvis får njuta av under resans gång.

stämningsfull musik komponerad av Axel 
Hambraeus. Vi ser också Benny Andersson & 
Orsa spelmän 30år.  Anders är länken mellan 
Benny Andersson och Orsa spelmän. (L, M) 

dag 2: lekSand & ÖvRe gäRdSJÖ
Efter frukost inleder vi morgonen med visning 
av filmen Rune Lindström- Himlens spelman. 
Hans mest kända verk är Himlaspelet men 
han har  även skrivit andra folkspel i Dalarna 
och varit manusförfattare till en mängd svens-
ka långfilmer. Därtill samarbetade Lindström 
med Hugo Alfvén kring tonsättarens baletter. 
Under förmiddagen beger vi oss med buss 
till Alvféngården i Leksandsbyn Tibble. Där 
upptäcker vi tonsättaren och konstnären i 
en och samma person och ser Anders film 
Hugo Alfvén - Tonmålaren. Det är ett levande 
porträtt där kompositören och konstnären 
själv berättar om sitt liv. Bland Hugo Alfvéns 
musikskatt återfinns verk som Midsommarva-
ka, Roslagsvår, Dalarapsodin, Sveriges Flagga 
samt Festspel som spelas varje år vid Nobel-
prisutdelningen. Den 1 maj är det 150  år se-
dan Hugo Alfvén föddes och det kommer att 

FAKTA
ca gRUPPRiS: 13 950 kR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  29 MAJ 2022
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program
•  Reseledare Linnéa Sallay
•  Anders Hanser visar bildspel
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  Förmiddagsfika dag 1
•  5 luncher inkl måltidsdryck
•  4 middagar 
•  Unikt specialprogram inklusive 
    dagliga filmvisningar
•  Alla kostnader för inträden och     
   guidade visningar ingår
  
  (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Enkelrum:         + X00 kr

hotell
Hotell Klockargården i Tällberg
www.klockargarden.com

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.



uppmärksammas på olika sätt. Lunch äter vi 
på anrika Korstäppan i Leksand och middag 
på hotellet. På eftermiddagen ett besök på 
Dalaskåpsmuseet i Övre Gärdsjö i Rättvik. 
Här får vi en guidad visning med intressant 
information om hur skåpen dekorerades 
och hur dalmåleriet uppstod. I filmen Dal-
målarnas skatt med Bengan Janson fördju-
par vi denna historia efter middagen. Då vi-
sas även med Max von Sydow bildspelet Erik 
Axel Karlfeldt- Så vardt jag en drömmare.  
(F,L,M)

dag 3: fRykSåS, oRSa & dalhalla
Frukost och visning av Hanser Lina – Vallkul-
lan som blev operasångerska.Filmen handlar 
om Anders mamma, tillika operasångerskan 
Hanser Lina Gö- ransson som debuterade 
på Kungliga Operan 1939 mot Jussi Björling. 
Därefter färdas vi till Orsa och besöker 
Våmhus Hembygdsgård. Här får vi möta en 
äkta hårkulla och korgmakare som förevisar 
sin konst. I anslutning ser vi Anders  bild-
spel Hårkullan och korgmakaren. Våmhus 
är framförallt känt för sina hårkullor, korg-
makare och sin vackra natur. Lunch på 
Smidgården i Fryksås - en av Sveriges äldsta 
och största fäbodmiljöer med en sagolik 
utsikt över Orsasjön. På vägen tillbaka mot 
Tällberg besöker vi Dalhalla, utomhussce-
nen som byggdes i början av 90-talet i det 
nedlagta kalkbrottet Draggängarna efter 
initiativ av operasångerskan Margareta Del-
lefors. Platsen är delvis formad som en amfi-
teater och har fantastisk akustik. Här får vi en 
mycket intressant guidad tur om Dalhallas 
intressanta historia och geologi. Efter mid-
dagen visas filmerna Dalhalla - från kalkbrott 
till världsarena och Kalle Moraeus – 
Bortom de blånande bergen. (F, L, M) 

dag 4: nUSnäS & ZoRn i moRa
Efter frukost börjar vi dagen med en visning 
av bildspelet Staffans fålar – Historien om 
Dalahästen, innan vi ger oss iväg för att se 
dalahästtillverkningen i Nusnäs. Dagens da-
lahästtillverkning genomsyras av noggrann-
het och är en process i flera steg. Eldrivna 
maskiner har ersatt vevande för hand, men 
det är också det enda som har förändrats. 
Hästarna täljs nämligen fortfarande av flinka 
fingrar och den karaktäristiska krusmål-
ning görs också för hand. Lunch på Il Gusto 
Strand Kök och Bar i Mora. Eftermiddagen 
spenderar vi på Zornmuseet och Zorngår-
den. Här visas Anders Hansers film Anders 
Zorn – med egna ord med Max von Sydow 
och vi får en guidad rundvandring i makar-
na Zorns bostad.  Efter middagen visas två 
filmer; Anders bror min - Zorns syster Mejt 
berättar genom sina dagböcker om Anders 
och Emma. Som förberedelse inför resans 
sista dag visas Jag - Carl Larsson med Max 
von Sydow. (F, L, M)

dag 5:  SUnBoRn & hemReSa
Frukost och utcheckning. Innan avresan 
från Klockargården ser vi stämningsfulla 
Karin Larsson - Vårt älskade Sundborn med 
Pernilla August. På resan hemåt stannar vi 
för lunch och besök på Carl Larssongården 
i Sundborn. Mellan åren 1889 och 1912 
förvandlade makarna Carl Larsson och Karin 
Bergöö- Larsson sin bostad till ett av Sveriges 
mest omtalade hem, som vi får en guidad tur 
igenom. Efter lunch  bjuder Linnéa Sallay på 
en finstämd konsert i Sundborns kyrka, även 
den vackert smyckad av Carl Larsson.  Detta 
blir  resans sista programpunkt. Hemkomst 
sen eftermiddag. (F, L)



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

På kurs mot Hälsingland 

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

Anneli Wiklund

DAG 1: VÄRLDSARVET HÄLSINGEGÅRDAR  
På vägen till Hälsingland stannar vi för en 
kaffepaus. I Bollnäs möts ni av Anneli. Vi far 
vidare längs Voxnans dalgång till Alfta och 
anrika Alfta Gästgiveri, där en god lunch 
väntar. Eftermiddagen ägnas åt Hälsinge-
gårdarna. Vi tar en liten tur längs Stora Häl-
singegårdars väg och gör sedan ett besök 
på Hälsingegård Ol-Anders. Vi hör om dåti-
dens fester och kalas i de vackert smyckade 
rummen. Här finns också en intressant ut-
ställning om bygdens stora utvandring till 
Amerika i mitten av 1800-talet. Vi inkvarte-
rar oss på Scandic hotel, vackert beläget vid 
sjön Warpen i Bollnäs. (L, M)

DAG 2: LJUSNANS DALGÅNG & BERG
Vi följer Ljusnans dalgång norrut och 
kommer till Järvsö och Järvsö kyrka, som 
sägs vara Sveriges största landsortskyrka. 
Vi dricker förmiddagskaffe på trevliga Ste-
negård, som har en intressant utställning 
om Lill-Babs med bilder och minnen från 
hennes rika artistliv. Vi tar del av Hälsinge-
gårdarnas historia och vackert hantverk 
på världsarvscentrum och kan ta en pro-
menad i trädgården som nu börjar vakna 
till liv efter vintervilan. Så mot Delsbo och 
vackra Dellensjöarna. En tur upp på Av-
holmsberget där vi får en god lunch och 
kan njuta av den fantastiska utsikten över 

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

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

FAKTA
gRUPPRiS: 4 650 kR
ORD PRIS:  4 950 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  30 MAJ 2022
i PRiSet ingåR
• Reseledare /Guide Anneli Wiklund
• Bussresa 3 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher (L) 
• 2 middagar (M)
• 4 kaffe
• Visning Hälsingegård Erik Anders
• Övriga besök enligt program

* Priset gäller vid minimum 30 deltagare

tillägg
Enkelrum: 600 kr

PReliminäRt hotell
Scandic Hotel Bollnäs
www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/
Bollnas

Detta är en gruppresa med ca 30 deltagare.

HÄLSINGLAND PÅ FLER SETT...
Vår reseledare för Hälsingland, Anneli Wiklund har satt ihop ett gediget studiemate-
rial för er som vill lära er mer om hälsingland innan resan.
Nedan ser ni ett urval. 
Hälsingland går att uppleva på föera olika sätt och med massor av olika teman. Vand-
ring, histora, kultur och hantverk. Kontakta oss för fler förslag.



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 konst-
gjorda 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 slott

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

gRUPPRiS: 4 450 kR
ORD PRIS:  4 750 KR 
RESLÄNGD:  2 DAGAR
DATUM: 7 JUNI 2022
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

Teddy Lundberg



Välkommen till storslagna Höga Kusten, vi skall få se det bästa av Höga Kusten 
tillsammans med vår omtyckta lokala guide och reseledare Camilla Nilsson. Här 
finner du Sveriges enda rena naturvärldsarv och världens största landhöjning 
sedan den senaste istiden. Resan består inte bara av den härliga naturen och 
skönheten, vi gör en tidsresa också.

Världarvet Höga Kusten
- med båtresa till Ulvön, Döda Fallet och Thai Paviljongen

DAG 1: HÄRNÖSAND - KRAMFORS
Vi stannar längs med vägen för passande fika 
och en god lunch serveras på Villa Marieberg 
i Sundsvall. Väl framme i Härnösand möter vi 
Camilla som berättar 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
I Lunde får vi veta om skotten i Ådalen 1931, 
hur utkommenderad militär skjuter skarpt 
och fem arbetare dödas. Vi ser på det mo-
nument som Lenny Clarhäll skapat.  Vidare 
över Sandöbron, som också har en unik 
historia, kopplat  till det broras, som skedde 
under byggnadstiden. Vi reser mot Nord-
ingrås kuperade landskap med 52 byar och 
lika mänga sjöar, området kallas för ”Hjär-
tet av Höga Kusten”. Nu väntar ett besök på 
Mannaminne – ett myllrande, färgstarkt och 
ständigt växende all-konstverk och ett stort 
friluftsmuseum skapat av konstnären Anders 
Åberg och hans fru Barbro Åberg. Efter en 
trevlig visning äter vi lunch på Värdshuset. 
Resan fortsätter sedan till fiskeläget Bön-
hamn, ett pittoreskt och genuint fiskeläge. 
Här finns möjlighet för en promenad. Dagen 
avslutas med ett besök på Mjälloms Tunn-
bröd- Sveriges äldsta tunnbrödsbageri. Vi 
lär oss mer om deras snart 100-åriga historia 
och om det traditionella hantverket. 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 4: DÖDA FALLET & THAI PAVILJONG-

EN
Färden går västerut, till Döda Fallet, 1796 
tömdes Ragundasjön och en förödande 
flodvåg forsade fram. På endast fyra tim-
mar förändrades landskapet och vattenfallet 
Storforsen tystnade och blev Döda Fallet. Vi-
dare till den 
omtalade Thailändska Paviljongen, i Uta-
nede. Nu är vi också i landskapet, eller re-
publiken, Jämtland. Byggd till minne av den 
thailändske kungen Chulalongkorns besök 
på platsen 1897. Paviljongen öppnades 
1999. Här får vi en guidad rundvandring och 
den otroliga historien om tillkomsten av an-
läggningen. Resan går vidare efter vackra In-
dalsälven. Dagens lunch serveras i trakterna 
av Sundsvall. Vi säger adjö till Camilla och 
Micke tar oss hemåt. Vi stannar för bensträck 
och frivilligt fika i trakterna kring Gävle. Åter 
Håbo ca kl. 19.30. (F,L)

FAKTA
gRUPPRiS: 7 650 kR
ORD PRIS:  7 950 KR 
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  13 JUNI & SEP 2022
i PRiSet ingåR
• Bussresa enligt program 5 dagar
Bussavgångar bekräftas ca 2 v före 
avresa.
• Reseledare & guide Camilla Nilsson
• 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

camilla nilsson
Camilla Nilsson älskar att få guida sin hemtrakt 
Höga Kusten. Hon har de senaste 7 åren guidat 
på Höga Kusten och är utbildad Höga Kusten 
guide samt medlem Härnösands guideklubb. 
Hon brinner för mötet med människor och trivs 
bäst när hon får förmedla kunskap och kultur.



Årets opera på Läckö Slott är Tintomara.  Carl Jonas Love Almqvists saga om 
den androgyna gestalten Tintomara – från skottet mot Gustav III till stillheten 
i Solna skog – återberättas i Werles vackra, melodiösa opera från 1973. Läckö 
Slotts öppna borggård med dess makalösa akustik fylls än en gång av ett allt för 
sällan spelat verk. I titelrollen syns Emma Sventelius som just inlett en strålande 
utlandskarriär Vi bor i gamla staden i Lidköpings centrum på Edward hotell, som 
är ett charmigt fyrstjärnigt hotell med omtanke och behaglig hemkänsla. Vi nju-
ter av stadens arkitektur och tar del av både Läckö slott och stadens intressanta 
porslinshistoria genom ett besök på Rörstrandporslinns museum.

Läckö Slottsopera
 - årets stora sommar-operafest, Tintomara!

DAG 1: LÄCKÖ SLOTT & TINTOMARA
På vägen söderut får vi en intressant och 
inspirerande föreläsning av vår opera-
kunnige reseledare, så att alla känner sig 
väl förberedda och på så sätt för en dju-
pare förståelse inför kvällens föreställ-
ning. Vid ankomsten till Lidköping tar vi 
in på vårt centralt belägna hotell där vi 
äter en 2-rättersmiddag. 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 bil-
dar ramen för de utställningar och eve-
nemang som sommartid lockar en stor 
publik och gör Läckö Slott till en av Väst-
sveriges mest besökta turistmål. Vi får en 
visning innan det är dags för årets stora 
operafest – Tintomara. (M) 

DAG 2:  RÖRSTRANDS  MUSEUM & HEM-

RESA
Efter en härlig frukost besöker vi Rör-
strands Museum, som berättar historien 
om en av Europas äldsta porslinsfabriker, 
det svenska porslinets kronjuvel, Rör-
strand. Samlingarna spänner över nästan 

tre århundraden, från 1726 fram till idag. 
Här finns såväl praktkeramik 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 kul-
turarv 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 öv-
rigt är norra Europas största öppna torg, 
kan du se porslin som utsmyckning av 
formgivaren Anna Elzer Oscarson och 
konstnären Astrid Sylwan. Innan vi på-
börjar hemresan besöker vi Rörstrands 
fabriksbod där vi bland annat får se 
porslinsprodukter från Iittala, Hackman, 
Arabia, Hackefors, Höganäs Keramik och 
BodaNova. (F)

Linnéa Sallay
Har gedigen musikutbildning och debu-
terade som Cherubin i Figaros Bröllop på 
Kungl Operan. Numera uppträder hon 
inom fler genrer och spelar fiol. Aktiv som 
reseledare och guide sedan många år, där-
till Auktoriserad Stockholmsguide. 
www.linneasallay.se

FAKTA
ca gRUPPRiS: 3 900 kR
CA ORD PRIS:  4 200 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  29 JULI 2022
i PRiSet ingåR
• Bussresa
• Operakunnig reseledare
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 tvårätters middagar /1 glas vin (M)
• Guidad visning Läckö slott
• Operabiljett Tintomara
• Guidad visnings Rörstrands mu-
seum
• Övriga besök enligt program



En exklusiv resa med boende på anrika Grythyttans Gästgivaregård, gourmet-
middag och opera. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon 
kilometer utanför Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. Efter två 
inställda säsonger sätter Opera på Skäret upp Verdis praktverk Maskeradbalen. 
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 specialkunskaper 
får vi en alldeles speciell upplevelse. Vi äter en gourmetmiddag på Grythyttan, 
välkänd för sin matkultur.

Opera på Skäret
 - musik- och kulturresa med Teddy Lundberg

DAG 1: OPERA PÅ SKÄRET
Vi välkomnas ombord på vår buss som av-
går från Cityterminalen i Stockholm mot 
Bergslagen. Vi gör ett frivilligt fikastopp i 
Västerås. Framme i Kopparberg och Sågver-
ket 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.  Ope-
ran börjar kl. 15.00 och varar i tre timmar och 
40 min med en längre paus mellan akterna. 
I pausen ingår fika. Uppfyllda av musik och 
den sammetsmjuka augustikvällen åker vi 
mot Hellefors Herrgård för att avnjuta en 
sen, trerätters, middag i de vackra salong-
erna. Hellefors är en genuin bruksmiljö med 
anor från 1700-talet. Vi bor i Herrgårdens 
flygelbyggnader där varje rum har sin egen 

charm. (L, M)

DAG 2: GRYTHYTTAN & MÅLTIDENS HUS
Efter frukost finns det tid för en förmiddags-
promenad runt Herrgården och parken, i 
den lilla sömniga bruksorten. Eller gå på 
upptäcktsfärd i den pampiga huvudbygg-
naden. Skrid uppför den stora paradtrap-
pan till övervåningen och låt dig förföras 
av Johan Sparthons vägg och takmålningar 
från fornstora dagar. Dagens huvudattrak-
tion är Grythyttan, en annan välbevarad 
bruksmiljö, endast ca. 15 minuters bussresa. 
Tack vare Carl-Jan Grankvists mångåriga pi-
onjärarbete med Värdshus, Hotell och Res-
tauranghögskola är Grythyttan numera 
världsberömt. Vi gör ett besök på Måltidens 
Hus där vi får en guidad visning. Huset är 
en levande mötesplats för råvaruprodu-
center, näringsexperter, smakforskare, mat/
vin journalister och krögare från den stora 
vida världen. Lunchen serveras förstås på 
Grythyttans Gästgifveri, där allting en gång 
började. Efter ett par intensiva dagar fyllda 
med musik, mat, umgänge och avkoppling 
räknar vi med att vara åter i Stockholm ca. 
19:00. (F, L)

FAKTA

gRUPPRiS:  4 950 kR
ORD PRIS:  5 250 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
DATUM:  14 AUG 2022
i PRiSet ingåR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 trerätters middag (M)
• Operabiljett
• Pausfika
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 300 kr

Teddy Lundberg

MASKERADBALEN
Giuseppe Verdi baserade sitt storverk Maskeradbalen på ett libretto som kretsar kring mordet på Gustav III 1792. Men efter motstånd från 
den italienska censuren – som i ett oroligt Europa inte tillät ett kungamord i handlingen – skrevs den om och Gustav III byttes ut mot en 
amerikansk guvernör.
Operan uruppfördes i Rom 1859 och fick svensk premiär på Stockholmsoperan 1927. I en ny svensk översättning av Erik Lindegren från 
1958 förlades handlingen till det svenska kungahuset, men den verklige kungamördaren Anckarström hade bytts ut mot en fiktiv greve 
Holberg. Operan spelades i över tjugo år och tenoren Ragnar Ulfung nådde världsrykte med sin insats som Gustav III. Maskeradbalen har 
spelats i olika versioner i Sverige de senaste decennierna, flera gånger på svenska. När Opera på Skäret nu sätter upp operan blir det med 
Gustav III i fokus och handlingen förlagd till det svenska hovet. En ”svensk” opera av Verdi – men med sång på klingande italienska!



DAG 1 VÄSTERÅS & HALLSTAHAMMAR
Vi börjar dagen i Västerås med fika på anrika 
Vallby Friluftsmuseum, som grundades 1921 
av köpingssonen Richard Dybäck. Gustav Vasa 
höll två riksdagar på Västerås Slott - Hakon 
Svensson startade ICA 1917 och 1947 öppnade 
Erling Persson dörren till den första Hennesbu-
tiken, som senare skull bli 
H&M och klä hela världen. Kanske också ett 
besök i Domkyrkan, som tilldelats  tre stjärnor 
i Le Guide Vert. Västerås är kanske mest känt 
för ASEA .för att inte tala om gurkorna. Vi äter 
vår lunch på gammalmodiga Västerås Officers-
mäss med tidstypisk möblering från 30-40-ta-
len. Lunchen är kärleksfullt tillagad husmans-
kost med grunden i mormors kokbok. Thore 
Skogman är ”stadens” store son och vi gör ett 
besök i hans minnesrum, där vi får se en gedi-
gen samling om den folkkäre artisten. Vi check-
ar in på anrika Brukshotellet i Hallstahammar, 
vackert beläget vid Skansensjön. (F, L, M)

DAG 2 ÄNGELSBERG & OLJEÖN
tar vi bussen norrut mot Ängelsberg. Vi får 
veta allt om världsarvet Engelsbergs Bruk 
och åker genom det brandhärjade området 
och får uppleva vad som hände dom där 
dagarna i juli 2014. Fika på Elsa Anderssons 
Konditori, som brann ner till grunden 2015, 
men byggdes upp efter ”gamla” ritningar 
och invigdes 2017.  Vi tar båten Petrolia över 
till Oljeön, världens bäst bevarade oljeraf-
fenaderi och på Väst¬anfors Hembygdsmu-
seum minns vi saker vi glömt  (F, L, M)

DAG 3 NORA & KÖPING
vänder vi bussen mot lilla förtjusande Nora. 
Här träffar vi Owe Hoffner som tar med oss 
på en minnesrik guidad tur i Noras grän-
der. Owe är systerson till Dagmar Lange, 
mer känd som Maria Lang. Ralph Erskine 
var arkitekten på modet under 50-talet när 
han ritade och uppförde sina märkliga hus 
i lilla Gyttorp. På hemvägen besöker vi Nos-
talgibyn och även här minns det vi glömt. 
En en rundtur i Köping - ”Tårtgeneralens” 
stad. Hästens sängar tillverkas i Köping och 
byggnaderna, som inhyser Hästens är ritade 
av Ralph Ersikne.  Sist på resan en rundtur i 
Köping – ”Tårtgeneralens” Stad! (F, L), 

FAKTA
ca gRUPPRiS:  4 700 kR
CA ORD PRIS:  5 000 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Reseledare Irene Sangemark
• Bussresa 3 dagar 
• Del i dubbelrum m frukost & middag
• Lunch Officersmässen Västerås          
• Fika Vallby         
• Elsa Anderssons konditori kaffe & tårta 
• Inträde Oljeön                                    
• Lunch Nya Restaurangen                    
• Fika Nostalgibyn
• Lunch Stadshotellet i Nora                 
• Guidad tur i Nora                              
• Övriga besök enligt program

Upplev Västmanland allt från det leende öppna Mälarlandskapet  till dom djupa 
mörka Bergslagskogarna, från slott till hytta,  från storstad till landsbygd.

Västmanland – Bästmanland
 - Vänliga Västmanland med Irene Sangemark



Under sensommaren väntar en resa till Lidköping med många trevliga och intressanta besök. Vi börjar med Sjötorp strax 
norr om Mariestad och Husaby kyrka i Götene på vägen ner till Lidköping där vi ska bo på Stadshotellet. Rörstrands mu-
seum, Spikens fiskehamn, Läckö slott, Naturum Vänerskärgården och Lars Lerins konsthall, Sandgrund, står också på agen-
dan. 

DAG 1: SJÖTORP & HUSABY KYRKA 
Vi reser bekvämt med buss. På vägen 
stannar vi för fika. Lunchen äter vi i Sjö-
torp där vi också får tid till att besöka 
museet som finns här. I det gamla röda 
hamnmagasinet i Sjötorp finns ett Kanal-
och sjöfartsmuseum. Här kan du ta del av 
Göta kanals historia och den spännande 
historia som minner om gångna tiders 
sjöfart på Göta kanal, Vänern och Vättern. 
Museet ligger med kanalen utanför knu-
ten och endast 50 meter till slussarna. 
Med lite tur passerar någon av de klas-
siska vita kanalbåtarna som gör stopp 
här.  Vi fortsätter resan till Lidköping där 
vi checkar in på vårt hotell och äter en 
trerättersmiddag. (L, M)

DAG 2: RÖRSTRAND & LÄCKÖ SLOTT 
Tid för frukost i lugn och ro. Rörstrand 
Museum ligger ett stenkast från Lidkö-
pings stora torg, dit vi promenerar. Mu-
seet berättar historien om en av Euro-
pas äldsta porslinsfabriker. Samlingarna 
spänner över nästan tre århundraden, 
från 1726 fram till idag. Här finns såväl 
praktkeramik som pottor och folkkära 
serviser men också verktyg, skisser och 
en rundugn. Bussen hämtar för färd till 
Spikens fiskehamn där vi serveras lunch. 
Därefter får vi en visning av Läckö slott 
och lite tid till att gå runt på egen hand 

och besöka slottsbutiken. Cirka 300 me-
ter från Läckö Slott hittar vi naturum Vä-
nerskärgården, Victoriahuset. Här får vi 
veta mer om de djur och växter samt den 
geologi och kulturhistoria som format 
området. Vi tar oss sedan tillbaka till Lid-
köping stad där vi får fri tid för middag på 
egen hand. (F, L)

DAG 3: LARS LERINS SANDGRUND
Efter frukost och utcheckning kör vi raka 
vägen till Lars Lerins Sandgrund.  Lars Le-
rin anses vara Nordens främsta akvarell-
konstnär och en av de mest framstående 
i världen, han arbetar även i andra tekni-
ker och är känd för sin enastående be-
gåvning och produktivitet. Här kan man 
se Lars Lerins utställning året om, och 
även besöka gästutställningsrummet där 
de har utställningar av speciellt inbjudna 
konstnärer inom olika former. Guidad 
visning här. Lunch och sedan fortsätter 
hemresan med stopp för eftermiddags-
fika. Åter under kvällen. (F, L)

På denna resa rekommenderar vi att man kan gå ca 1 - 2 km på egen hand för att få ut det mesta av resan. Det går också bra att stanna 
vid bussen om man så önskar. Kontakta oss om du har funderingar kring detta. Detta är en gruppresa om ca 25-35 deltagare.

FAKTA
ca gRUPPRiS: 4 950 kR*
CA ORD PRIS:  5 250 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Bussresa 3 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Förmiddagsfika dag 1
• 3 luncher inkl. måltidsdryck (L) 
• 1 trerättersmiddag (M) 
• Entré till Kanal- och sjöfartsmuseet
• Entré & guidning av Läckö slott
• Entré & guidning av Sandgrund
• Eftermiddagsfika 3
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum:          1 100 kr

PReliminäRt ** hotell
Stadshotellet Lidköping ***
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll

vänern runt 
- med Husaby kyrka, Rörstrand, Läckö slott och Lars Lerin m.m.



fakta

ca gRUPPRiS: 3 600 kR*
CA ORD PRIS:  3 900 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa
•  Reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  2 luncher (L)
•  1 middag (M)
•  1 kaffe med smörgås
•  Båttur på Dalslands kanal
•  Övriga besök enligt program

* Priset gäller vid minimum 35 deltagare

tillägg
Enkelrum: 250 kr

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Dalslands kanal
 - en av Sveriges vackraste vattenvägar

Erik Sunnerstam

dag 1: halmenS hUS
Vår resa börjar tidigt och vi stannar först 
för förmiddagskaffe i trakterna av Arboga. 
Vi reser sedan vidare mot Kristinehamn 
där vi senare intar vår lunch. Väl framme 
i Bengtsfors besöker vi halmens hus. 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. Dagen avslutas med en gemen-
sam middag på hotellet. (L, M)

Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, sko-
gar och sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att 
uppleva. Huvudattraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal med en 
härlig sjölunch. Vår reseledare Erik Sunnerstam levandegör traktens historia och 
underhåller med flöjtspel då han även är professionell musiker.

dag 2: dalSlandS kanal
Efter frukost – resans höjdpunkt: turen på 
Dalslands kanal med M/S Storholmen. Vi 
färdas i sakta mak och hinner se och be-
undra naturen, gårdar och bruk längs med 
vägen. Det blir lunch ombord, alltmedan vi 
passerar 19 slussar. Akvedukten i Håverud 
är ett äventyr, att färdas med båt över järn-
vägs- och landsvägsbro! I Håverud har vi lite 
fri tid att utforska denna intressanta plats 
med bl.a. utställning och rökeri. Vi stannar 
på hemvägen för frivillig kvällsmat/fika och 
är åter i Stockholm ca 22.30. (F, L)



Hjälmare kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg och började byg-
gas redan år 1637 för att underlätta transporterna av järn från Bergslagen 
till Stockholm och vidare ut i Europa och till Ryssland. Ända in på 1970-talet 
utnyttjades den för godstransporter. Idag gör vi vår resa med komfortabla 
M/S Gustaf Lagerbjelke på den intressantaste delen av kanalen mellan dess 
inlopp nära Arboga och utloppet i Hjälmaren vid Notholmen.

hjälmare kanal & Loka brunn

DAG 1: HJÄLMARE KANAL & LOKA BRUNN
Vid Notholmen, nära Arboga, går vi om-
bord för en ca tre timmar lång färd på 
kanalen under vilken också vår lunch 
serveras. Kanalens sista sträckning ligger 
högre än de omgivande odlingsmarkerna 
och kantas av en allé med planterade 
200-åriga ekar. Vid Gravudden väntar vår 
buss för att ta oss upp till Loka Brunn. Vårt 
första stopp gör vi i Gyttorp. Den kända 
arkitekten Ralph Erskin skapade här ett 
helt nybyggt samhälle från 1945 till 1955. 
Vad som var ovanligt för tiden och Erskin 
var att de ritades en bygrupp med bland-
ning av radhus och flerfamiljshus samt att 
han använde sig av flera olika färger för 
att kontrastera till det vita vinterlandska-
pet. Det nya samhället byggdes allt efter-
som behovet av bostäder för arbetarna 
vid Nitro Nobel ökade. Gyttorps centrum 
fick 1998 status som statligt byggnads-
minne och 2002 belönades det med Eu-
ropa Nostra utmärkelse. I århundraden 
har människor vallfärdat till Loka Brunn 
och anledningen är vattnet som anses 
ha en helande kraft. Storhetstiden bör-
jade 1761 när kung Adolf  Fredrik kom 
till Loka med sin familj för att bota sin en-
visa migrän. Kungen ordinerades 6-8 liter 
brunnsvatten per dygn och när han reste 
hem två veckor senare var migränen bo-
tad! Incheckning och trerättersmiddag. Vi 
får också under vår resa tillfälle att ”dricka 
brunn” – dock inte nödvändigtvis 6-8 liter 
som kung Adolf Fredrik utan bara några 
glas. (L, M)

DAG 2: HÄLLEFORS & STJERNFORS BRUK
Resan fortsätter och vårt första stopp gör 
vi i Hällefors. Här gjorde kommunen en 
större satsning på konstnärlig utsmyck-

ning i de olika bostadsområdena under 
slutet av 1990-talet genom att, inom bo-
stadsområdena, anlägga ”Millesparken”, 
”Polstjärnan” och ”Mästarnas Park” med 
skulpturer av kända svenska konstnä-
rer. Vid den senare parken finns idag två 
museilägenheter med 1950-talsinred-
ning som vi kommer att besöka. I skåp 
och lådor, som det är tillåtet att öppna 
och rota i, finns saker från tiden. I skaf-
feriet kan man tex hitta  några burkar 
med ”Bullens pilsnerkorv” och några 
förpackningar Kavlis ”Raketost”.Vi fort-
sätter på en vackert slingrande väg mot 
Stjernfors Bruk, som under 1600-talet var 
ett av mellansveriges största gods med 
en sammanlagd areal på över 75.000 
tunnland. Vi får en visning av de privata 
museer som dagens ägare av godset 
och ättling till tidigare bruksherrar, Ulf 
Anagrius, byggt upp under ett flertal år. 
Här visas i de gamla ekonomibyggna-
derna telefonens, radions, cykelns och 
hushållsmaskinernas utveckling och vi 
kommer alla att finna saker som påmin-
ner om livet i Sverige under förra seklet. 
Mineralmuseet omfattar cirka 600 mi-
neraler från Bergslagen och världen i 
övrigt. Olika fordon visas i den gamla 
ladugården. Dagens lunch serveras på 
Bångbro Herrgård, den gamla dispo-
nentbostaden från mitten av 1800-talet. 
Därefter är det är dags att påbörja åter-
färden mot Stockholm. Vi gör ett kort 
stopp för ”bensträckare” och tillfälle till 
eftermiddagskaffe (och kanske inköp) 
vid Skultuna Messingsbruk. Här har, på 
exakt samma plats längs med Svartån, 
tillverkats metallföremål av högsta klass 
allt sedan kung Karl IX år 1607 grundade 
bruket. (F, L)

FAKTA

CA GRUPP PRIS: 4 450 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program
•  Reseledare
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher inkl. dryck
•  1 trerättersmiddag
•  Båttur på Hjälmare kanal
•  Entréer och visningar enligt program
    (F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

tillägg
Enkelrum:             250  kr

hotell*
Loka Brunn Hotell & Spa ****
Loka brunn är en svensk kurort och 
brunnsort vid Loka, Hällefors kommun.
www.lokabrunn.se

tideR*
Avresa:
Stockholm kl. 08:30
Hemkomst ca 18:30



Under denna resa som går till Västergötland besöker vi Varnhem med sin kloster-
kyrka och Kata gård, ser tranornas dans vid Hornborgasjön samt får en guidad 
visning av Forsviks bruk. Vi bor bekvämt på Hotell Bellevue i (I love) Hjo. 

Västergötland
- med  Varnhem, Hornborgasjön och Forsviks bruk

DAG 1: VARNHEM & HORNBORGASJÖN
På vägen stannar vi för frivilligt förmid-
dagskaffe i trakten kring Arboga och vi 
äter sedan gemensam lunch i Skara. På 
eftermidddagen når vi Varnhem där vi 
ska titta på klosterkyrkan. På höjden bak-
om kyrkan ligger ruinen av en av Sverige 
äldsta kyrkor, en privat gårdskyrka från 
vikingatiden. Platsen kallas Kata gård 
och vid utgrävningar har arkeologerna 
gjort sensationella fynd som berättar 
om platsen från tiden innan munkarna 
kom dit på 1100-talet. Efter en guidad 
visning här reser vi vidare mot nästa mål, 
nämligen Hornborgasjön. De första tra-
norna brukar anlända till hit redan i mars 
och stannar till slutet av april. På kvällen 
kommer vi till vårt hotell som ligger i Hjo. 
Gemensam tvårättersmiddag. (L, M)

DAG 2: FORSVIKS BRUK
Efter en god frukost åker vi den korta bi-
ten till Forsviks bruk. Historien om Forsvik 
går genom sekler och i sexhundra år har 
det smitts järn, sågats brädor och malts 
mjöl i Forsvik. Här grundades också Skara-
borgs första verkstadsindustri med gjuteri 
och mekanisk verkstad. Grunden till Fors-
viks industriella verksamhet är vattnets 
kraft som uppstår i fallet då sjön Viken rin-
ner ut i Bottensjön och Vättern. Orten har 
fått sitt namn efter den gård som redan 
på medeltiden låg på platsen. Guidad vis-
ning här innan vi påbörjar resan hemåt.  
Lunchen äter vi vid Stora Djulö herrgård 
som ligger  precis intill vattnet vid Djulö-
sjön i Katrineholm. Vi stannar ytterligare 
en gång för kaffestopp och bensträck på 
vägen. Åter Stockholm under kvällen. (F, 
L)

FAKTA
ca gRUPPRiS: 3 550 kR
CA ORD PRIS:  3 850 KR 
RESLÄNGD:  2 DAGAR
i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program 2 dagar
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  Lunch dag 1 i Skara (L)
• 1 två rättersmiddag på hotellet (M)
•  Lunch dag 2 i Katrineholm (L)
•  Guidad visning av Kata Gård
•  Guidning vid Hornborgasjön
•  Entré och visning av Forsviks bruk

tillägg
Enkelrum:     +  300 kr

hotell
Hotel Bellevue ***
Hotell Bellevue ligger vid Vätterns 
strand. Hotellet erbjuder hotellrum, 
konferenslokaler och restaurang med 
fantastisk sjöutsikt.
www.hotellbellevue.se



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

FAKTA

CA GRUPPRIS: 10 350 KR
CA ORD PRIS:  11 950 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Ciceron Jöran Nielsen
• Tågresa Stockholms C - Skåne t/r
• Bussresa 4 dgr i Skåne
• Del i dubbelrum & frukost 3 nätter (F)
• 3 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• 3 provsmakningar (P)
• Utfärd till Ven med båt & rundtur
• Rundturer: Snälleröds destilleri,
Klacka backens bryggeri, Spirit of
Hven, Lunds Domkyrka, Ystad,
Landskrona

tillägg: Enkelrum:    950 kr

PReliminäR avReSa
Stockholms C 08.20, Lund 12.30
Hässleholm 17.53, Stockholms C 21.53

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

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

dag 1: lUnd, landSkRona
Resan går med tåg genom ett vackert svenskt landskap till det gemytliga Skåne. Vi anlän-
der till Lund, där Jöran välkomnar på stationen med buss. Vi tar oss en titt på studenternas 
stad Lund. En styrkande eftermiddagsfika på något av de trevliga caféerna innan vi besöker 
den 900 år gamla Domkyrkan med det medeltida uret Horologium Mirabile Lundense, ”Det 
underbara uret i Lund”. Därefter har vi en halvtimmes bussfärd till Landskrona där vi ska bo 
två nätter. Jöran visar oss sin stad, Landskrona med slott och vackra trädgårdar, Sveriges 
äldsta koloniträdgårdar. Jöran berättar om ”landets krone” en gång tänkt som Kalmarunio-
nens huvudstad och senare som vårt försvarsfäste mot Danmark. Vi ser även det idylliska 
fiskeläget Borstahusen. På kvällen kanske en kvällspromenad längs ”linjen” – så som Selma 
Lagerlöf? Selma bodde och verkade i 13 år som lärarinna i Landskrona och skrev här de 
första kapitlen i Gösta Berlings saga. Gemensam middag. (F, M)

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

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

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

Jöran Nielsen



dag 1: Stockholm - landSkRona
Resan går genom ett vackert svenskt 
landskap till det gemytliga Skåne. Vi 
stannar för frivilligt kaffestopp och se-
dan för lunch på lämplig plats längs res-
vägen. Vår reseledare möter oss i Häss-
leholm och vi kör vidare till Landskrona 
för incheckning på vårt hotell. På vägen 
berättar Jöran om Skåne och om ”lan-
dets krone” en gång tänkt som Kalmaru-
nionens huvudstad och senare som vårt 
försvarsfäste mot Danmark. Vi ser även 
det idylliska fiskeläget Borstahusen. Ge-
mensam middag. (M) 

dag 2: ven
Idag ska vi upptäcka Hven. Vi tar mor-
gonfärjan över.  Jöran och en lokalguide 
visar oss runt på denna före detta danska 
ö i Öresund och berättar om Hven, dess 
historia och livet på ön för de 360 fast 
boende. Genom att besöka de minnen 
som finns av Tycho Brahe på Ven, kom-
mer vi närmare astronomen, astrologen 
och multivetenskapsmannen som levde 
på Hven på 1500-talet. Vi åker runt på 
ön och ser bland annat St Ibbs medel-
tida kyrka och backafallen. Det blir även 
lunch på ön. Vi lämnar Ven under efter-
middagen med färjan till Landskrona. 
Resten av dagen är fri till att upptäcka 
Landskrona, dess sevärdheter, butiker 
och kanske vila en stund. Middag är på 
egen hand på någon av stadens restau-
ranger. (F, L)

dag 3:  SofieRo & loUiSiana
Via Glumslövs vackra utsikt kommer vi till 
Helsingborg och Sofiero vars historia bör-
jar 1864 när prins Oscar och hans hustru 

Upplev det fagra Skåne med Tycho Brahes ö Hven och konstmuséet Louisiana.  Vår 
reseledare Jöran Nielsen som är uppvuxen i Skåne och Danmark förmedlar regio-
nens intressanta historia och betydelse.

FAKTA
ca gRUPRiS:   7 950 kR
CA ORD PRIS:  8 250 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR

i PRiSet ingåR
•  Bussresa enligt program, 4 dagar
•  Del i dubbelrum m. frukost 3 nt (F)
•  3 Luncher (L)
•  2 Middagar (M) 
•  Heldagsutfärd till Ven
•  Entréer till Louisiana & Sofiero
•  Visningar på Louisiana & Sofiero 

tillägg
Enkelrum:              550 kr

Kan kombineras med tåg till Skåne och buss lo-
kalt

Sophia av Nassau besöker sundets pärla 
– Helsingborg. Det unga paret förälskar 
sig i den vackra utsikten, de skogsklädda 
ravinerna och närheten till Danmark och 
köper hemmanet Skabelycke, ett stycke 
norr om Helsingborg, för att där bygga 
sitt sommarslott Sophie-Ro. Här får vi en 
guidad rundtur i parken och har lite fri 
tid. Det är sedan dags att ta färjan över till 
Helsingör. Vi börjar med en smörrebröds-
lunch innan vi besöker Louisiana Museum 
of Modern Art. Här får vi en visning och 
sedan möjlighet att i lugn och ro flanera 
runt och se allsköns fantastisk konst som 
är samlad på Louisiana. Sen eftermiddag 
är det dags att via färjan Helsingör - Hel-
singborg resa tillbaka till Landskrona där 
vi äter middag. (F, L, M) 

dag 4: landSkRona & hemReSa
Egen förmiddag i Landskrona eller följ 
med Jöran som visar oss lite av sin fö-
delsestad.  Jöran berättar om ”landets 
krone” en gång tänkt som Kalmarunio-
nens huvudstad och senare som vårt 
försvarsfäste mot Danmark. På en pro-
menad ser vi Citadellet med Landskrona 
slott och vackra trädgårdar, Sveriges 
äldsta koloniträdgårdar,  vi går längs 
”linjen” – så som Selma Lagerlöf. Selma 
bodde och verkade i 13 år som lärarinna 
i Landskrona och skrev här de första ka-
pitlen i Gösta Berlings saga. Vi lämnar 
Öresundskusten och beger oss inåt lan-
det till Skäralid och äter lunch på Spång-
ens gästgiveri, känt från filmen med Ed-
vard Persson. Mätta och belåtna reser vi 
hem mot Stockholm igen med frivillig 
fika och bensträck längs vägen. (F, L)

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

Jöran Nielsen

infoRmation om ReSan
Detta är en gruppresa med ca 30-35 deltagare. Under resan besöker vi bland annat Sofiero och Ven där det blir en del promenader. För 
att få ut det mesta av denna resa rekommenderar vi att ni kan gå ca 2 km i lugn promenadtakt (med eller utan hjälpmedel). 



I väster tronar fjällen med höjder högt över trädgränsen och i öster de högresta sko-
garna. Runt Storsjön breder ett mäktigt öppet landskap ut sig som leder oss in mot 
den Jämtländska 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 Ka-
rolinerna återvände levande. I Jämtland hittar vi det lokala mathantverket som lett 
utvecklingen i hela landet. Magnus Nilsson i Fäviken, Elaine Asp i Glen och Lena Fla-
ten i Storlien är kända matprofiler. 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
ca gRUPPRiS: 7 900 kR
CA ORD PRIS:  8 200 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

Kan kombineras med tåg till Östersund och buss 
lokalt

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



GOTLAND 
- rosornas ö
Att resa till Gotland är som att komma utomlands - i Sverige. Följ med på en här-
lig upptäcktsfärd 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 gRUPPRiS: 7 200 kR
CA ORD PRIS:  8 500 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



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 kulturmiljöer 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. In-
kvartering 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)

FAKTA
ca gRUPPRiS: 7 550 kR
CA ORD PRIS:  7 850 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

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

Vandring i Hälsingland
 - med boende på Orbaden Spa & Resort

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

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

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

FAKTA
ca gRUPPRiS 9 550 kR
CA ORD PRIS:  9 850 KR
RESLÄNGD:  4 DAGAR
i PRiSet ingåR
• Vandringsledare
• Bussresa enligt program
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher & 2 matsäck (L) 
• 3 middagar (M)
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 900 kr



ReseSkaparna event & resor   
www.reseskaparna.se  . info@reseskaparna.se  .  08 94 40 40

2022 del i ReSa
mars 2022
05 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
12 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr

april 2022
07 apr Smaka på Bergslagen 3 dgr
13 apr Påsk på Sicilien 8 dgr
14 apr Påsk i Skåne 4 dgr
20 apr Blomstertåget Amsterdam 5 dgr

maj 2022
03 maj Smaka på Bergslagen 3 dgr
05 maj Vin & Vadnring Kastilien 8 dgr
09 maj Albanien 7 dgr
10 maj Termal, vin & vandring Ischia 8 dgr
14 maj Korsika Sardinien 8 dgr
20 maj Bilbao & Rioja 5 dgr
21 maj Sardinien 8 dgr
22 maj Wales 8 dgr
29 maj Dalarna - Linnéa och Anders Hanser 5 dgr
31 maj Solens Mat 8 dgr

Juni 2022
07 jun Slottsresan 2 dgr
08 jun Mainau & Bodensjön 6 dgr
13 jun Höga Kusten 4 dgr
18 jun Dalhalla med en himmelsk musikal 2 dgr 
24 jun  Midsommar med Linnéa 2 dgr

Juli 2022
18 jul Savonlinna 5 dgr
29 jul Läckö slottsopera 2 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
14 aug Opera på Skäret 2 dgr
23 aug Smaka på Bergslagen 3 dgr
25 aug Skåne 4 dagar
29 aug Solens Mat 8 dgr

September 2022
12 sep Termal, vandring & vin Ischia 8 dgr
15 Sep Höga Kusten 4 dgr
17 sep Korsika 8 dgr
24 sep Korsika & Sardinien 8 dgr
25 sep Sardinien 8 dgr

oktober 2022
15 okt Korsika Sardinien 8 dgr
20 okt Long Stay Cypern 22 dgr
24 okt Albanien 7 dgr
30 okt Sicilien 8 dgr

november 2022
03 nov Långtidssemsester Sicilien 22 dgr
Långtidssemester Solkusten 22 dgr (inget datum färdigt)

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.


