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Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

I det här häftet kan du läsa om ReseSkaparna flerdagsresor i Sverige och Europa med fastställda avre-
sedatum 2022. Unikt framtagna i nära samarbete med våra reseledare. 



ReseSkaparnas reseledare
ReseSkaparnas reseledare har alltid varit den viktigaste ingrediensen i våra resor.
Här nedan presenterar vi kort de reseledare som har resor i detta program.

Linnéa Sallay
Sverige, Musikresor
Linnéa har en gedigen musikutbildning och 
är en av våra mest uppskattade reseledare. 
Därtill Auktoriserad Stockholmsguide

Irene & Olle Sangemark
Wales, Irland, Sverige
Våra egna revyartister! Med värme och 
glädje visar de de platser som ligger dem 
varmast om hjärtat.

Teddy Lundberg
Sverige, Frankrike, Spanien, Musikresor
Teddy är vår omtyckta tenor. Med stor kunskap 
leder han oss i operans värld på resor både i 
Sverige och utomlands. Han tar även väl hand 
om er på långtidssemester på Teneriffa.

Anna Rudh
Italien, Siclien, Ischia
Anna är vår härliga reseledare i Italien. Med 
kunskap och stort engagemang visar hon oss 
både sin egen ö och Sicilien.

Johan Berg 
Italien, Terracina, Sicilien, Korsika, Sardinien & 
Bergslagen
Johan Berg har bott i Italien i 17 år och kan 
sitt ”andra” land väldigt väl. Han berättar om 
både historia och människor på ett under-
hållande sätt.

Jöran Nielsen
Skottland, Irland, Holland, Frankrike, Tyskland, 
Danmark, Sverige
Jöran är kanske vår mesta reseledare, ständigt 
på resande fot. Med enorm kunskap och ro-
liga anekdoter gör han resan till ett sant nöje!

Erik Sunnerstam
Sverige, Malta, Musikresor
Erik är vår flöjtist med öga för detaljer. Han 
har gjort flera uppskattade musikresor, bland 
annat till Dalhalla. Numer tar han även med 
grupper utomlands, vilket han gjort med stor 
bravur.

Josif Paparisto
Albanien, Makedonien
Josif har skräddarsytt resan till Albanien för 
ReseSkaparna, med målet att verkligen få visa 
sitt land i alla aspekter och att få smaka på lan-
dets kultur, mat, musik och historia.

Hans Eguinoa
Spanien
Uppväxt i Sollentuna med svensk mamma 
och spansk pappa och rör sig som en kamele-
ont mellan båda kulturerna. Intresset för his-
toria, musik, mat & dryck förmedlas väl till alla 
under resan och vi får komma spanjorerna lite 
inpå livet.

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.
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I detta program finner ni resor med satta datum att boka del i resa på. 

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 2022. 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!

Välkommen till ReseSkaparna!



I Bergslagen upptäcker vi och provar delikatesser som produceras av fantastiska mathant-
verkare. Vi låter oss väl smaka av ost, glass, kaffe, vilt, rökt fisk, bröd, choklad, vin och öl. 
Flera måltider avnjuter vi hos rikskända lokala krögare, dit folk vallfärdar för att få unika 
smakupplevelser. Vi möter Erik & Veronika på Bryggerikrogen 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 ut-
märkelser. På Grythyttans Gästgivaregård, välkänd för sin goda mat äter vi en gourmet-
middag som håller toppklass.   
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Smakupplevelser i Bergslagen
- Unika möten med prisbelönta lokala mathantverkare och krögare

Vi träffar Göran som skapar Sveriges svar på den nyttiga Olivoljan – ekologisk Raps-
olja. Italiensk glass i all ära men glass gjord på fårmjölk av Björn i Danshyttan är en 
smakupplevelse. 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 Sibbetorps 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 
matguide 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 skapar god och spännande mat i trakterna runt Nora och Grythyttan, detta 
matens mecka i Bergslagen. Vi bor och äter kungligt eller snarare drottninglikt, drott-
ning 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. 

Peter & Peter på Lilla Hotellet

FAKTA
gRuPPRIS:  8 700 KR

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 varav två 
   med 2 glas vin (M)
• 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 



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)
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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



Hela familjen på
Bredsjö ost
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Under denna resa som går till Västergötland besöker vi Varnhem med sin klosterkyrka 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 plat-
sen från tiden innan munkarna kom dit 
på 1100-talet. Efter en guidad visning här 
reser vi vidare mot nästa mål, nämligen 
Hornborgasjön. De första tranorna 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 OCH HEMRESA
Efter en god frukost åker vi den korta biten 
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 Skaraborgs 

första verkstadsindustri med gjuteri och 
mekanisk verkstad. Grunden till Forsviks 
industriella verksamhet är vattnets kraft 
som uppstår i fallet då sjön Viken rinner ut 
i Bottensjön och Vättern. Orten har fått sitt 
namn efter den gård som redan på med-
eltiden låg på platsen. Guidad visning här 
innan vi påbörjar resan hemåt.  Lunchen 
äter vi vid Stora Djulö herrgård som ligger  
precis intill vattnet vid Djulösjön i Katri-
neholm. Vi stannar ytterligare en gång för 
kaffestopp och bensträck på vägen. Åter 
Stockholm under kvällen. (F, L)

FAKTA
gRuPPRIS: 2 990 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

Tranor Hornborgasjön

Varnhem klosterkyrka

Kata gård
Stora Djulö

Forsvik
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DAG 1:  STOCKHOLM - BILBAO
Ankomst till Bilbao under kvällen där vi 
möter Hans på flygplatsen. Transfer 20min, 
kort panoramatur med bussen på väg till 
hotellet. Branta gröna kullar, berg, stupan-
de klippor ger en naturupplevelse utöver 
det vanliga med en hisnande känsla bara 
vid åsynen av detta fantastiska landskap. 
Denna naturkänsla som gränsar till Bilbao 
på alla sidor, ger en upplyftande känsla 
när du betraktar Bilbao eller åker där. Det 
är därför Bilbao kallas Den gröna staden. 
Incheckning på det centrala och moderna 
hotellet Barceló Nervión. Kort promenad 
till anrika Café Iruña där vi äter en trerätters 
välkomstmiddag. (M)

DAG 2:  BERGBANA & GAMLA STAN
Morgonpromenad till bergbanan där vi 
tittar på staden uppifrån och vår guide 
berättar om stadens historia, arkitektur 
och stadsutveckling. Ett av bergen som 
omringar Bilbao, Artxanda, är ett trevligt 
utflyktsmål för den som vill komma bort 
från stadspulsen eller bara njuta av en pa-
noramautsikt över hela Bilbao. Även själva 
resan upp på berget är en upplevelse i sig. 
En charmig bergbana tar oss från stadskär-
nan till Placa Artxanda, 400 meter upp på 
berget. Tillbaka på marken vandrar vi mot 
Gamla stan till saluhallen med egen tid för 
lunch. På eftermiddagen möts vi upp efter 
lite vila och promenerar till Guggenheim-
museet med guidning utvändigt och be-
sök i egen takt invändigt. Efter besöket tar 
vi spårvagnen till en modern restaurang 
med avsmakningsmeny. Fri tid under sena 
kvällen. (F, M)

DAG 3: GERNIKA &  SAN SEBASTIÁN
Med buss tar vi oss till världsarvshängbron 
Puente Vizcaya och betraktar detta mäster-

verk och fikar. Vi har fri tid att ta en tur med 
kabinbron om man vill (ingår ej). Vidare mot 
Guernica, eller Gernika på baskiska som 
idag är en mindre stad i provinsen Biscaya 
inte långt från Bilbao och strax söder om 
biosfär- och fågelskådningsområdet Ur-
daibai. Mitt i stadsdelen Lumo växer en ek, 
”Árbol de Gernika”, en baskisk frihetssymbol 
som upprepade gånger nyplanterats efter 
gamla träds frånfälle. Vi ser den viktiga eken 
och parlamentshuset. Vår guide berättar om 
bombningarna av staden 1937 och även all-
mänt om spanska inbördeskriget. Efter en 
god fisklunch tar bussen oss vidare österut 
till pärlan och belle epoquestaden San Se-
bastián där vi gör en kortare stadsrundtur 
innan vi får egen tid i staden för middag. San 
Sebastián eller Donostia på baskiska är en 
liten kuststad, känd för sin utomordentliga 
matlagning, sina stränder och surfing. Fine-
dining i all ära, men det mest populära sättet 
att äta middag i San Sebastián är att gå mel-
lan pintxos-ställena (pintxos är baskiska för 
tapas). Hans ger oss gärna tips.  Tillbaka till 
Bilbo under kvällen.  (F, L)

DAG 4:  RIOJA
Utcheckning och bussresa till Rioja där vi 
hinner besöka en vinbodega, ett av värl-
dens finaste vinmuseum och äta en lantlig 
lunch. Efter incheckning på vårt hotell gör 
vi en byvandring som vi avslutar med en 
lättare middag.  (F, L, M)

DAG 5 : HEMRESA
Efter frukost och utcheckning rullar vi mot 
Bilbao där vi har egen tid för den som vill be-
söka Bilbaos mycket eleganta Fine Arts Mu-
seum, shoppa eller ta en båttur längs med 
floden Nervión. Vid 14:30- tiden rullar bus-
sen vidare mot flygplatsen där vi tar farväl av 
Hans och flyger hem till Sverige. (F)  

Baskien har delar i Spanien och även i södra Frankrike. I Spanien är det tre baskiska pro-
vinser. I Bilbao används det inhemska baskiska språket, som talas brett i Baskien och he-
ter euskera eller euskara, ett av de erkända språken i Spanien. På spanska heter Baskien 
”El Pais Vasco” (Det baskiska landet), Las Vascongadas eller Euskadi, vilket är regionens 
officiella baskiska namn. Vi besöker den gröna staden, Bilbao, Gernika med sin omta-
lade ek och pärlan San Sebastian. Resan avslutas i Rioja med besök på vinbodega och 
ett av världens finaste vinmuseum. Allt detta gör vi tillsammans med vår svenska resele-
dare och vinkännare, Hans Eguinoa, som bor i Santander.  

Hans Eguinoa
Svensk vandringsledare och 
vinkännare uppvuxen i Stock-
holm . Intresset för idrott, his-
toria, musik, mat & dryck gör 
att Hans är en utmärkt följe-
slagare i norra Spanien. 

FAKTA
GRUPP PRIS: 14 950 KR
ORD PRIS: 15 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  20 MAJ 2022
I PRISET INgåR
•  Flyg Stockholm-Bilbao t/r
•  Del i dubbelrum med frukost (F)
•  Svensk reseledare Hans Eguinoa
•  2 luncher inkl dryck (L)
•  3 middagar inkl dryck (M)
•  Guidade rundturer i byar och städer
•  Tur med bergbanan i Bilbao
•  Besök Guggenheim Museum
•  2 vinprovningar (om Rioja)

TILLägg:  
Enkelrum:                     2 100 kr

PRELIMINÄRA HOTELL*:
Barcelo Nervion Bilbao Hotel **** 
www.barcelo-nervion.hotels-bilbao.com
Hotel Villa Sonsierra *** San Vincence
www.villasonsierra.com
PREL FLYGTIDER*:               (KLM)
Arlanda - Amsterdam  09:35 - 11:35
Amsterdam  - Bilbao    14:25 - 16:30
Bilbao - Amsterdam     17:15 - 19:20 
msterdam  - Arlanda    20:50 - 22:55
*med reservation för ändringar utom vår kontroll

Baskien & Rioja 
- med Bilbao, Gernika och pärlan San Sebastian



VI REKOMMENDERAR - Du behöver ha normal kondition. Vandra gärna lite (i uppförsbackar) 
före resan. Med bra kondition blir det roligare att vandra. Se till att du har bra vandringsskor/
kängor, med bra sula och som helst når upp över vristerna. Detta är en grupp resa med cirka 
20 - 26 deltagare.

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 renässansmuseum, beundrar 
romarnas akvedukt i Segovia, besöker vackra spanska byar och huvudstaden Madrid.

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

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss på fly-
gplatsen för vidare transfer till Salamanca 2 tim-
mar.  Lättare middag serveras på hotellet. (M)

DAG 2: SALAMANCA
Under en guidad promenad i Salamanca 
besöker vi stadens saluhall och två kat-
edraler utifrån, Universitetsfasaden samt 
den 2000-åriga romerska bron. Till lunch 
avnjuter vi en modern avsmakningsmeny 
med vinprovning och har sedan egen tid på 
eftermiddagen.Till kvällen tar Hans med de 
som önskar på ett par tapas i parken bred-
vid hotellet och rekommenderar vidare 
tapasrunda kring Plaza Mayor för den som 
vill. (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 Por-
tugal. Vi besöker en vinbodega och ett ysteri, 
båda ägda av samma sanna entreprenörer. Vi 
vandrar 6 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 modig inflyttad engelska. Utflykten 
avslutas med en promenad upp till den 
vackra borgen i byn. Transfer tillbaka till ho-
tellet och middag på egen hand. (F, L)

DAG 4: SIERRA DE FRANCIA
I dag gör vi besök i ett par av Spaniens 
vackraste byar. Vandring i ekskog ca 8 km 
(eller längre valfritt). Vi smakar specialiteter 
hos en lokal producent som gör lufttorkad 
skinka av svarta ibéricogrisar. Detta avn-
juts med viner från lokala bodegor. Åter för 
middag nära hotellet i Salamanca. (F, L, M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och vi reser vi-
dare 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, som fått 
stå som inspiration till Disneys sagoslott. 
Vidare till byn Pedraza för ett intressant 
besök och cirka 3 km vandring med kaffes-
topp i denna medeltida by.  Dagen avslu-
tas i Sepúlveda med middag.  (F, L, M)

DAG 6: DURATÓN 
Morgonvandring efter frukost där vi till-
sammans med vår guide upplever ero-
sionskanjonen kring floden Duratón. 
Turen ackompanjeras av vacker fågelsång 
då området har ett rikt fågelliv med gås-
gamen som stjärna. Vandringen är 6 km 
(eller längre valfritt) med lätt stigning på 
tillbakavägen (ca 50 m). Efter traditionell 
dilammslunch o siesta tar vi oss 30min 
med buss till vindistriktet Valtiendas. Här 
bjuds vi fantastiska viner och lite lättare 
tapasmiddag. (F,L,M)

DAG 7: MADRID
Idag tar vi oss efter utcheckning, med 
buss till Madrid där gör en kort panora-
matur med buss och fortsätter till Sorol-
lamuséet– Spaniens förnämsta impres-
sionistkonstnärer.  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 avskedsmiddag (F, M)

 DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

Hans Eguinoa
Uppväxt i Sollentuna 
med svensk mamma och 
spansk pappa och rör sig 
som en kamele-

ont mellan båda kulturerna. Intresset för his-
toria, musik, mat & dryck förmedlas väl till alla 
under resan och vi får komma spanjorerna lite 
inpå livet.

FAKTA

GRUPPRIS:  17 450 KR
ORD PRIS:  17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESOR:  2 SEP 2022 
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare
•  Flyg Arlanda-Madrid t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 7 nt
    Salamanca  4 nt , Sepúlveda 2 nt, Madrid 1 nt
•  5 luncher 
•  5 middagar 
   (varav en lättare vinprovningsmiddag)
• Tapas i Salamanca
•  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: 3 230 kr
Avresa 2 sep: + 500

PRELIMINÄRA HOTELL:
Salamanca: Hotel EXE Salamanca 4*
www.exehotels.com/exe-salamanca.html
Sepulveda: Hotel Vado del Duration 4*
www.vadodelduraton.com/
Madrid: Hotel Gran Versalles 4* 
www.hotelgranversalles.es/

PRELIMINäRT FLyg (IBERIA)
UT: Arlanda-Madrid 14.55 - 18.55
HEM: Madrid-Arlanda 10.20 - 14.15

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



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

DAG 1: DURRES, VLORE
Transfer till Arlanda och flyg via Belgrad till 
Tirana där Josif, vår svensktalande guide, 
möter oss på flygplatsen. Vidare till hamn-
staden Durrës. Här väntar en härlig lunch på 
en restaurang intill Adriatiska havet. Josif tar 
oss med på en promenad när vi får se Balkans 
största romerska amfiteater och det venetian-
ska tornet. Vidare mot kuststaden Vlore där vi 
bor en natt. (L)

DAG 2: BUTRINT, SARANDE, GJIROKASTER
Vi fortsätter på en vacker och slingrig väg 
längs kusten och den Albanska rivieran som 
avslutas i söder med klassiska Sarande. Genom 
fönstren ser vi förutom det klarblå vattnet ål-
derdomliga och fascinerande byar. Vi bryter 
på vägen för lunch invid havet.  Vi besöker den 
drygt 3000 år gamla staden Butrint, som idag 
är en stor och mycket stämningsfull arkeo-
logisk park. Butrint, som finns på UNESCO:s 
världsarvslista, byggdes och präglades både 
av greker och romare och var en viktig koloni 
med sin strategiska position. En vacker buss-
resa genom berg och dalar tar oss sedan till 
Gjirokaster, med ett stopp vid Blå ögat, en na-
turpark med mystiska djupblå vattenkällor. Väl 
framme i den vackra kuperade staden checkar 
vi för 2 nätter och äter sedan en god middag 
lokala specialiteter. (F, L, M)

DAG 3: GJIROKASTER & LOKAL GÅRD
Under en rundtur lär vi känna ”staden med 
tusen steg”, byggd på de branta sluttningarna 
i Drinodalen, även denna stad är en världs-
arvsstad tack vare den särpräglade ottoman-
ska arkitekturen från 1600-talet: hundratals 
boningshus med karaktäristiska tak av skiffer, 
träbalkonger och vita stenväggar. Vi ser också 
Enver Hoxhas födelsehus. Vid lunchtid beger 
vi oss till Josifs vän som har en gård, här kom-
mer vi äta en god lunch. Josifs vän berättar om 
livet på landet. Åter till Gjirokaster för egen tid 
att utforska staden och kanske köpa lite lokalt 
hantverk. (F, L)

DAG 4: GJIROKASTER, BERAT, TIRANA
På förmiddagen väntar en fin bussresa om-
givna av det vackra landskapet till Berat, som 
är en av Albaniens stora sevärdheter och tu-
ristmål. På 1200-talet byggdes den befästa 
staden högst upp på en kulle med kontroll 
över floden Osums dalgång. Vi börjar uppe 

med en god lunch i den borgen, varifrån man 
har en vacker utsikt över bergen. Sedan åker vi 
ner till den något nyare staden nedanför kul-
len där vi under en rundtur till fots besöker vi 
Berats urtida moskéer och kyrkor, slottet och 
över 300 år gamla ännu bebodda hus. Det ä 
en unik upplevelse som ger en glimt av hur 
livet var när turkarna och det Ottomanska ri-
ket härskade över Albanien. Vidare mot Tirana, 
Albaniens huvudstad. Här stannar vi i 3 nätter 
på centralt belägna hotell. (F ,L, M)

DAG 5: TIRANA
Idag skall vi få uppleva Tirana under en in-
tressant guidad promenad av staden med 
dess fantasieggande arkitektur, vackra parker 
och gemytliga kaféer. På Skenderbegtorget 
stod för inte alltför länge sen diktatorn Enver 
Hoxha staty. Bunkart2 är ett museum inrymt 
i en väldig bunkeranläggning. Det är en sym-
bol för den hänsynslösa 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 skyd-
dade av soldater och poliser och fredade från 
insyn. Middag på Josifs och hans familjs favo-
ritrestaurang, där vi får smaka på skaldjur och 
fisk i en härlig blandning. (F, M)

DAG 6: TIRANA, SHKODER
Idag väntar en spännande heldagsutfärd till 
Shkodër som ligger vid södra sidan av Shkodër-
sjön. Vi besöker en vingård och en etnogård, 
där vi äter en lunch som både vad gäller sma-
ker och fantasifulla presentationer platsar på en 
modern gourmetkrog. Vidare mot Rozafa bor-
gen & Shkodër, en katolsk stad, präglad av ita-
liensk och österrikisk arkitektur. Vi besöker bl.a. 
stadens världsberömda katedral samt en fo-
toutställning av Marubi, en välkänd italienare. 
Åter mot Tirana för avslutningsmiddag. (F, L, M) 

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 
basaren som erbjuder fint hantverk innan vi 
fortsätter mot flygplatsen för hemresa. 
Transfer från Arlanda. (F)

FAKTA
ERT PRIS: 12 950 KR
ORD PRIS: 13 450 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
AVRESA: 9 MAJ & 24 OKT 2022
I PRISET INgåR
• Flyg Arlanda - Tirana via Belgrad t/r
• Transfer från hemorten - Arlanda t/r
  (vid minst 10 resenärer)
• Ciceron och guide Josif Papristo
• 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)
• 4 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:                   1 400 kr

PRELIMINäRA* FLygTIDER (AIR SERBIA)
Arlanda -Tirana via Belgrad      10.00 - 14.20
Tirana - Arlanda via Belgrad     15.05 - 19.40 

PRELIMINäRA HOTELL*
Vlore: Hotel City Palace **** 
www.hotelpalace.al
Gjirokaster: Hotel Argjiro Gjirokaster **** 
www.hotelargjiro.al
Tirana: Hotel Kotoni Tirane ****
www.hotelkotoni.com

* Med reservation för ändringar utom vår kontroll

På denna resa besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna markförhållan-
den. 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 gruppresa med cirka 25 - 30 resenärer.

Albanien 
Nu har du chansen att få uppleva Albanien och möta stolta och vänliga Albaner som läng-
tar 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. Vi reser från majestätiska berg 
till ett karibiskt hav medan Josif berättar om sin familj och landets historia. Det albanska 
köket överraskar och de albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, 
vilka de briljerar i och gjort till sina egna. En dag besöker vi en toppmodern ekologiskt dri-
ven gård som bjuder oss på en lunch som, både vad gäller smaker och fantasifulla presen-
tationer, platsar i vilket kocktävlingsprogram som helst. Det är lätt att hålla med, både 
trendorakel och Josif, om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla orörda 
ännu finns kvar men samtidigt har en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.

Josif Paparisto
Är född och uppvuxen i Tirana och bodde i Sverige un-
der tidigt 90-tal och uppfyller nu sin livsdröm att visa 
Albanien för svenska resenärer.



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

Må Bra Resa till Italien 
- Ischia med termalbad & vandring

Anna Rudh Meo

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 bott på ön 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 promenader längs havet eller mot vulkanens topp, bad i varma källor, 
besök hos vinmakare och rundturer på ön. Ischia kallas idag för hälsans ö och är en ljuvligt 
grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes härligt stö-
kiga, charmiga och vackra Neapel.

DAG 1: ROM - ISCHIA 
Anna möter oss på flygplatsen och sedan tar vi 
färjan till Ischia från den lilla hamnstaden Poz-
zuoli som ligger norr om Neapel. Väl framme 
vidare till vårt termalbadhotell. En stunds vila, 
innan vi intar en gemensam 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 Arago-
nese. 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 fortsätter vår 
ö-tur. På en av Annas vänners vinkantina 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 vandring i lugn takt 
genom Zaro halvön. Vi förundras över plat-
sen där några flickor från ön sägs ha sett Ma-
donnan uppenbara sig och vi vandrar förbi 
La Colombaia, Luchino Viscontis villa. Den 
kände filmregissören älskade Ischia och hade 
ett sommarhus här. Vi kommer fram till den 
vackra botaniska trädgården La Mortella som 
vi naturligtvis besöker. Här ser vi både tropiska 
växter och typisk medelhavsvegetation samt 
får en vacker utsikt. Vi fortsätter till San Fran-
cescostranden för en god lunch vid havet. Le-
dig eftermiddag då man kan prova hotellets 
termalbad eller gå till hotellts spa för en an-
siktsmask. Gemensam middag (F, L, M)

Om vandringen: Vi går ca 200 m till den stora 
vägen där bussen hämtar oss. Kort sträcka, ca 5 
minuter med buss. Vi startar vår vandring som 
först börjar på en asfalterad väg, därefter tar 
oss in i ett skogsparti. Vi promenar i ca 1 timme 
med olika stopp till Mortella trädgården. Parken 
ligger väldigt kuperat men vi börjar vårt besök i 
den övre delen och tar oss sedan sakta neråt. Be-
söket i trädgården ca 1 ½ timme. Därifrån fort-
sätter vi vår vandring till San Francescostran-
den, det är en promenad på ca 30 min, en lång 
nedförsbacke. Lunch på stranden.

DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi njuta av 
de vackra termalbaden Negombo. Det varma 
källvattnet har skapat vattenparker med stora 
och små bassänger med olika temperaturer. Vi 
besöker en av öns finaste termalbad belägen 
invid havet. (F, M)

DAG 5: VIN & VANDRING PIANO LIGUORI
Vi börjar dagen med en mer krävande och ut-
manande vandring, 5 km lång med höjdskill-
nader ca 260 m, över kuperad mark (stabila 
skor och stavar kan vara bra här) till den över-
givna byn Piano Liguori där det känns som om 
tiden stannat till. Vi äter en god lunch med 
ingredienser från familjens egna odlingar med 
utsikt av Capri. Vår vandring fortsätter genom 
vinlundarna 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 och besöker mytomspunna 
Neapel, pizzans födelsestad. Anna visar oss 
stadens sevärdheter under en rundtur där vi 
även ser miljöer som inspirerade Elena Fer-
rante att skriva böckerna om Elena and Lila. 
Till lunch serveras en äkta neapolitansk pizza. 
Vidare till vårt hotel utanför Neapel. (F, L, M)

DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa.

OBS - Resan innehåller vandringar
Denna resa inkluderar flera vandringar på ca 5 km, man bör kunna promenera  på egen 
hand minst 5 km för att kunna ta del av hela resan innehåll. Givetvis får man delta ändå 
men då under förståelse att man inte kan delta i alla utfärder och rundturer. Om detta är 
fallet skall detta meddelas vid bokning och noteras på resebeviset.

PRELIMINäRT HOTELL
Hotel San Francesco****, Ischia
www.hotelsanfrancescoischia.it

Hotel Castel Vecchio****, Castel Gandolfo
www.hotelcastelvecchio.com

PRELIMINäRA FLygTIDER (SAS)
UT: Arlanda-Rom: 08.45- 11.55
HEM: Rom-Arlanda: 12.45 - 15.55
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

FAKTA
GRUPPRIS: 13 950 KR
ORD PRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA: 12 SEP 2022
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats - Ischia t/r
• Del i dubbelrum 7 nt med frukost (F)
• 4 luncher (L) 
• 7 middagar (M)
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsbehandling i hotellets spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandring i Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
• Övriga besök enligt program

TILLägg:   
Enkelrum: 1000 kr



SARDINIEN 21 MAJ

Sardinien- En vacker, mystisk och stolt ö 
Detta är en resa för tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och kulturen. 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. Jämförelsen med Gotland kommer av att män-
niskorna 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, här äter och dricker vi gudomligt och naturligtvis delar Johans med sig 
av såväl historisk som vardagskultur.

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 sov-
morgon eller strosa runt. För de som vill tar Silvia 
med er på utflykt. Kvällen avslutas på en mycket 
genuin och karakteristisk fiskekrog.  (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 stranden, 
kanske ett bad, lite shopping eller en uppfris-
kande promenad längs strandpromenaden. 
Till kvällen avslutningsmiddag på en krog som 
förenar det bästa med Italiens goda mat. (F,M)

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)

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

Johan Berg

FAKTA
CA gRuPPRIS: 18 450 KR
CA ORD PRIS:  18 950 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 
Utfärd södra Sardinien inkl lunch: € 55

PREL FLygTIDER (NORWEgIAN)
Arlanda - Olbia 16.25 - 19.40
Olbia - Arlanda   20.20 - 23.30

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

Cagliari: Panorama hotel**** 
www.hotelpanorama.it/en/

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



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 Wa-
les sedan deras första besök dit på 90-talet. Vi bor bekvämt på Somerset Hotel med ett fan-
tastiskt 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, Storbritanniens äldsta 
stad och får tid för lunch och att strosa runt  
och titta på staden med sin ståtliga katedral, 
korsvirkeshus, amfiteater och romerska läm-
ningar. Vid ankomst till vår hotell, incheck-
ning och gemensam middag. (M)

DAG 2: LLANDUDNO & GREAT ORME 
Idag bekantar vi oss med Llandudno. Prome-
nad till bergbanan för färd upp till toppen av 
Great Orme. Halvvägs upp stannar vi och be-
söker en koppargruva från bronsåldern. På 
toppen njuter vi av utsikten och här finns res-
taurang med möjlighet att äta lunch. Resten 
av dagen egen tid att blanda sig med folkli-
vet längs den långa, livliga strandpromena-
den och den vackra piren.På kvällen äter vi 
middag på hotellet och går sedan på konsert 
med en lokal mans-kör. Det är inte för inte 
som Wales kallas för ”The land of song”.  (F, M)

DAG 3: LLANGOLLEN
Färden går över berg och djupa dalar till 
den lilla staden Llangollen. Här väntar en 
hästdragen kanaltur och vi besöker också 
den mäktiga Telford Aqueduct, 45 meter 
över marken. Efter kanalturen äter vi en 
god lunch på värdshuset Bridge End. Mid-
dag på hotellet. (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 restaurang. (F, M)

DAG 5: MOUNT SNOWDEN
I staden Llanberis tar vi tåget upp till top-
pen av Mount Snowden (1085 m). Tågtu-
ren är en fantastisk naturupplevelse, som 
kulminerar i den vidunderliga utsikten från 
toppen. Ytterligare en naturupplevelse vän-
tar vid vattenfallet Swallow Falls. Här serve-
ras lunch på det lokala värdshuset. Middag 
på lokal restaurang. (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 
Cavern och den viktorianska gruvbyn med 
skifferverkstad, pub, shop m m. I shopen 
kan du köpa skifferarbeten, allt från glasun-
derlägg till hela tak. Gruvbesöket står i stor 
kontrast till dagens andra anhalt Bodnant 
Garden, en av Storbritanniens mest beröm-
da trädgårdar. Vi äter lunch tillsammans un-
der dagen och kvällen har ni på egen hand 
i Llandudno. (F, L)

DAG 7: ANGLESY, CONWY 
Vi åker västerut till staden Beaumaris. Där 
besöker vi domstolen från 1614 och fängel-
semuséet från 1829. Nästa stopp blir Llanfair 
PG, mer berömd som ”Orten med världens 
längsta namn”. Sist, men inte minst, den 
mysiga lilla staden Conwy där vi besöker 
det magnifika Conwy Castle från 1200-talet, 
samt Plas Mawr, ett borgarhus från 1500-ta-
let med tidstypisk inredning. Här har vi också 
möjlighet att titta in i Storbritanniens minsta 
hus. Avslutningsmiddag på hotellet. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Fri tid på förmiddagen för att ta farväl av 
Llandudno. Efter lunch åker vi buss till  
flygplatsen i Manchester. Direktflyg hem 
till Stockholm Arlanda. (F)

Olle & Irene Sangemark

Wales
 - ett alldeles eget land i Storbritannien

FAKTA
GRUPPRIS:  17 450 KR
ORD PRIS: 17 950 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  22 MAJ 2022
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

PRELIMINäRT FLyg: (SAS)
UT: Arlanda 09:45-Manchester 11:15
HEM: Manchester 18:30-Arlanda 21:45

VåRT HOTELL
Somerset Hotel
www.daishs.com/llandudno/somerset-
hotel

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

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

På denna resa gör vi inga direkta stra-
patser, men man bör kunna gå minst 
500 m i normal promenadtakt. Resan 
går bra med rullator men fungerar dock 
inte med rullstol. Ett gruvbesök (som är 
frivilligt) innebär en promenad på ca 
800 m i gruvan och nedför en trappa 
med 60 trappsteg. Ned-och uppfärd i 
gruvan sker med gruvtåg. Kontakta oss 
om du har funderingar kring detta.



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

DALARNA MED HANSER OCH SALLAY

DAg 1: AVRESA, LuOSSASTugAN 
& TäLLBERg
Vi avreser kl. 08.30 med buss från Ci-
tyterminalen i centrala Stockholm 
och styr kosan mot Anders Hansers 
Dalarna. Vi äter lunch på Fagersta 
Brukshotell innan vi besöker Dan 
Anderssons stuga Luossastugan i 
Skattlösberg. Byn brukar kallas ”Finn-
markens huvudstad”. Dan Andersson 
föddes 1888 i den numera 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 kolningsskyl-
dig- het under Ludvika Bruk. Här fick 
Dan Andersson pröva på det kolarliv 
som  återkommer i hans diktning. Fa-
miljen flyttade senare tillbaka till Lu-
ossastugan, och det blev den ti- digt 
framlidne poetens bostad mellan 

 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 An-
ders egna Dalafilmer varav tre är med Max von Sydows röst. Efter både frukost och middag presenterar Anders sina filmer, 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 auktoriserade 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.

1912och1915.I den lilla stugan bodde 
hela familjen Adolf Andersson på sex 
per- soner. Stugan är i ursprungsskick 
med originalinredning och inventa-
rier. Efter besöket åker vi till Klockar-
gården i Tällberg där vi kommer att 
bo under hela vistelsen. Efter incheck-
ning och middag visas bildspelet Dan 
Andersson – Nu mörknar min väg 
uppläst av författaren Martin Lind-
ström och med stämningsfull musik 
komponerad av Axel Hambraeus. Vi 
ser också Benny Andersson & Orsa 
spelmän 30år.  Anders är länken mel-
lan Benny Andersson och Orsa spel-
män. (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 svenska 
långfilmer. Därtill samarbetade Lind-
ström med Hugo Alfvén kring tonsät-
tarens 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 Midsommarvaka, 
Roslagsvår, Dalarapsodin, Sveriges 
Flagga samt Festspel som spelas varje 
år vid Nobelprisutdelningen. Den 1 
maj är det 150  år sedan Hugo Alfvén 
föddes och det kommer att uppmärk-
sammas på olika sätt. Lunch äter vi på 



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

   Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
   Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

anrika Korstäppan i Leksand och mid-
dag 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 
fördjupar vi denna historia efter mid-
dagen. Då visas 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 – 
Vallkullan 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, korgmakare 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, utom-
husscenen som byggdes i början 
av 90-talet i det nedlagta kalkbrot-
tet Draggängarna efter initiativ av 
operasångerskan Margareta Delle-
fors. Platsen är delvis formad som en 
amfiteater och har fantastisk akustik. 
Här får vi en mycket intressant guidad 

tur om Dalhallas intressanta historia 
och geologi. Efter middagen 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 dalahäst-
tillverkningen i Nusnäs. Dagens 
dalahästtillverkning genomsyras 
av noggrannhet 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 karaktä-
ristiska krusmålning görs också 
för hand. Lunch på Il Gusto Strand 
Kök och Bar i Mora. Eftermiddagen 
spenderar vi på Zornmuseet och 
Zorngården. Här visas Anders Han-
sers film Anders Zorn – med egna 
ord med Max von Sydow och vi får 
en guidad rundvandring i makarna 
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 Per-
nilla August. På resan hemåt stan-

nar vi för lunch och besök på Carl 
Larssongården i Sundborn. Mellan 
åren 1889 och 1912 förvandlade ma-
karna Carl Larsson och Karin Bergöö- 
Larsson sin bostad till ett av Sveri-
ges 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 Lars-
son.  Detta blir  resans sista program-
punkt. Hemkomst sen eftermiddag. 
(F, L)

FAKTA
gRuPPRIS: 13 950 KR
ORD PRIS:  14 450 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:       + 1600 kr

HOTELL
Hotell Klockargården i Tällberg
www.klockargarden.com
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.



DAg 1: ROM - TERRACINA
Johan möter oss på flygplatsen i Rom och 
tar oss med till Terracina. Väl framme vid 
vårt hotell samlas vi för att skölja ner res-
dammet och få något gott i magen. (M)

DAg 2: SPRåK &  MATLAgNINg 
På förmiddagen ges tillfälle att närma sig 
det italienska språket genom praktiska 
och lekfulla övningar. 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 se-
dan avnjuter med ett gott vin. (F, L, M)

DAg 3: gLASS & OST-VINRESA
Vi börjar dagen med att titta in hos 
glassmakerskan Imma och ta del av några 
av hemligheterna bakom den fantastiska 
italienska glassen. Vidare till Vincenzos 
ostronställe och restaurang. Här får vi till-
fälle att prova ostron och en härlig lunch 
vid havet. På kvällen beger vi oss till deli-
katessaffären ”La Bottega di via Sarti” för 
en lättare men mättande måltid när vi blir 
guidade på en Ost- och Vinresa genom 
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 
vidsträckta sanddynerna.  På hemvägen 
passerar vi en av Mussolinis projektstäder, 
Sabaudia. 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 Akropo-
listempel och Maurizio Ricci som visar 

oss hur han kokar sin lufttorkade skinka i 
vin och demonstrerar hur man gör ricotta 
och pecorinoost. 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 Ter-
racina med dess långa stränder, trevliga 
butiker och mysiga restauranger eller åka 
med till ljuvliga Ponza. På kvällen går vi 
till ”Hosteria del Vicoletto” för att njuta av 
en middag på fisk och skaldjur. Nu väntar 
en måltid som kombinerar det bästa med 
Italien, god mat, gott vin och ett varmt 
bemötande.(F, M)

Extra 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 fram-
me bjuds vi på en hemlagad lunchbuffé 
på gårdens produkter. Vi besöker också 
en olivoljekvarn. Vi avslutar veckan med 
att åka upp till det anrika Jupitertemplet 
där tar en liten guidad promenad och nju-
ter av den fantastiska utsikten. Sen intar vi 
en matig aperitif och summerar vår vecka 
tillsammans.  (F, L) 

DAg 8: HEMRESA
Vi lämnar Terracina tidig morgon för hem-
resa från Rom. (F)

En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storslagen 
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 provsmakar vi lokal-
producerade 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, etrusker, romare, påvar och Mussolini som 
alla bidragit till Terracinatraktens historia.

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

Johan Berg  -
Vår reseledare Johan har 
bott i Italien i 15 år men 
är nu tillbaka i Sverige. 
Han har kvar sina goda relationer med de män-
niskor vi besöker på resan och detta är lite av en 
”hemma hos” resa med många intressanta per-
sonligheter.

Johan hälsar:
”För att fullt ut kunna njuta av resan bör man kunna gå obehindrat (en dryg km alt 1,5 km) 
med stående pauser. Detta då vi rör oss en del till fots i lilla Terracinas centrum för olika 
event och måltider ”

FAKTA

GRUPPRIS FR.: 17 150 KR
ORD PRIS FR:  17 650 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  31 MAJ & 29 AUG
I PRISET INgåR
• Svenska reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med italiensk frukost (F)
• 5 luncher med vin (L) 
• 5 middagar med vin (M)
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård
• Utfärd San Felice
• Besök på Jupitertemplet
• Besök i restaurangkök med kurs
• Besök hos en lokal glassmakerska
• 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 €.

PRELIMINäRT HOTELL
Hotell Albatros
www.hotel-albatros-terracina.it/en

PRELIMINäRA FLygTIDER (SAS)

UT: Arlanda-Rom, 08:45-11.55
HEM: Rom-Arlanda, 12:45-15:55

Solens mat & vin
 - mat & vinresa till Terracina



   Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
   Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

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

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 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 för-
middagskaffe på vägen. Vår båt, M/S Gus-
taf Lagerbjelke, tar oss genom gammal 
kulturbygd, hagar, ängsmark och stor-
slagen 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. 
Aptiten brukar snart infinna sig under sjö-
resan och vår lunch serveras ombord. Vid 
Notholmen, kanalens utlopp i Hjälmaren, 
stiger vi av båten och här väntar vår buss. 
På sagoslottet Stora Sundby tar familjen 
Klingspor emot och berättar om slottets 
urgamla historia, med rötter i 1200-ta-
let. 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 upp-
takten till det sagoslott som idag speglar 
sig i Hjälmarens vatten.  Vi reser vidare 
mot Örebro där vi checkar in på vårt ho-
tell 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 va-
satiden ombyggd till ett magnifikt kung-
ligt slott. En kall plats för krigsfångar, 
tjuvar och häxor men även en praktfull 
plats åt kungligheter såsom Karl IX, och 
Karl XIV Johan. Vi äter lunch och reser 
vidare mot Grönsöö slott och slottspark. 
Ett minnesmärke från tidig svensk stor-
maktstid och unik sammanhållen kultur-
miljö. Familjen von Ehrenheims hem på 
Grönsöö, representerar i sin rikedom och 
mångsidiga sammansättning tillsam-
mans med husets välbevarade interiörer, 
tre sekel av svenskt konsthantverk och 
konsthistoria. Dess märklighet ligger 
också i att fortfarande vara en levande 
del av en sammanhållen kulturmiljö med 
slott, park, trädgårdar samt ett aktiv-
jord- och skogsbruk. Här finns också en 
betydande äppelodling. Nu reser vi mot 
Stockholm igen. (F, L)

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

FAKTA
gRuPPRIS VID 25*: 4 250 KR 
ORD PRIS VID 25: 4550 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  07 JUNI 2022
I PRISET INgåR
• Reseledare
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L) 
• 1 middag (M)
• Båttur på Hjälmare kanal
• Besök på Stora Sundby Slott, Örebro  
  slott & Grönsöö slott
• Övriga besök enligt program

TILLägg
Enkelrum: 350 kr

*Billigare pris om antalet överstiger 30.

PRELIMINäRT HOTELL
First Hotel Örebro
https://www.firsthotels.se/hotell/sve-
rige/orebro/first-hotel-orebro/

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Teddy Lundberg



Bodensjön & Mainau
 - med tågresa med kända Bernina Expressen

För att få ut så mycket som möjligt av denna resa krävs att man kan promenera ett par 
kilometer på egen hand, framförallt på Mainau. Gruppresa med 25-30 resenärer.

FAKTA
ERT PRIS: 16 950 KR
ORD  PRIS:  17 450 KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
AVRESA:   8 JUNI 2022
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Zürich t&r
• Bussresor 6 dagar enligt program
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 4 middagar (M)
• 1 vinprovning med plocktallrik (P)
• 1 ostprovning
• 1 visning & provsmakning på destilleri
• Båttur på Bodensjön
• Entré Blomsterpark på Mainau 
• Entré och visning på Zeppelinmuseum
• Tågresa Bernina Expressen
• Österikisk kväll med underhållning
• Besök Bregenz, Lindau & Fredrichshafen
• Övriga besök enligt program

TILLägg
Enkelrum:           1 400 kr

PRELIMINäRT HOTELL*
Best Western Plus Hotel Leonhard ***
www.hotel-messmer.at

PRELIMINäRA FLygTIDER* 
UT: Arlanda-Zürich, 13:45 - 16:15
HEM: Zürich-Arlanda, 17:45 - 20:10
*Vi reserverar oss för ändringar i programmet.

Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Följ med på en händelserik resa genom tre centraleuropeiska länder. Tillsammans med vår 
reseledare Jöran Nielsen reser vi runt den vackra Bodensjön. Vi upplever den prunkande 
blomsterparken Mainau, gör en båttur på Bodensjön, besöker den gamla staden Lindau, 
Zeppelinmuséet i Friedrichshafen och tar en tur upp i bergen runt Bregenz. Vi lär oss om 
traktens historia och provar vin och ost m.m. Ombord kända Bernina Expressen får vi njuta 
av det omgivande landskapets fantastiska vyer.

DAG 1: SVERIGE - FELDKIRCH
Ankomst till Zürich på eftermiddagen där 
vi möts av vår reseledare Jöran. Vi åker 
längs vackra Zürichsee och Walensee till 
Feldkirch i Österrike där vi ska bo 5 nät-
ter. Gemensam middag på hotellet vid 
ankomst. (M)

DAG 2: BODENSJÖN
Inklämd mellan tre länder ligger den 
vackra Bodensjön och Bregenz är belä-
get 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 be-
söker Zeppelinmuséet. Det blir tid att  äta 
lunch (Jöran erbjuder att följa med på 
lunch – anmälan och betalning till ho-
nom).  Dagens utflykt avrundas med ett 
besök hos en vinproducent där vi under 
sakkunnig ledning provar flera av deras 
viner tillsammans med ” “Winzerplatte”, 
en plocktallrik typisk för trakten. (F, P)

DAG 3: BODENSJÖN & MAINAU
Vi kör längs den schweiziska, södra sidan 
och via Konstanz kommer vi till Mainau 
där vi får njuta av blomsterprakten. Från 
bussparkeringen promenerar vi över till 
ön. De som önskar 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 slot-
tet. 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 
hotellet. (F, M)

DAG 4: BERNINAPASSET & TIRANO
Idag blir det tidig frukost för att i tid 
komma till järnvägsstationen i Chur för 
att åka med den kända Bernina Expres-
sen. Tåget går upp över Berninapasset 
2.253 meter över havet. Genom panora-
mafönstren ser vi ut över de underbara 
naturscenerierna. Bergspass, vilda vat-
tenfall, 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 sti-
ger ombord på vår buss för att ta oss till-
baka till Österrike och vårt  hotell.  Det 
blir sen middag denna kväll. (F,M)

DAG 5: OST & BERG
Vi åker via Großwalsertal and Faschina to 
Schoppernau för ett besök hos en ost-
producent med provsmakning. Vidare 
till  ett destilleri där man framställer kon-
jak, snaps och likörer där vi får en guidad 
rundtur följd av provsmakning.  Vi tar 
oss vidare upp genom bergen och åker 
kabinbana upp till en bergstopp 1.630 
m.ö.h. Runtom oss har vi en enastående 
panoramautsikt över bergskedjor, dal-
gångar och ängar. 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 lite tid att äta 
lunch på egen hand och se lite av staden. 
Gamla stan är mysig med charmiga kul-
lerstensgator och trevliga kaféer. Buss till 
flygplatsen för återresan till Stockholm. (F)

Jöran Nielsen



Välkommen till storslagna Höga Kusten, vi skall få se det bästa av Höga Kusten tillsam-
mans med vår omtyckta lokala guide och reseledare Camilla Nilsson. Här finner du Sveri-
ges 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 monu-
ment som Lenny Clarhäll skapat.  Vidare över 
Sandöbron, som också har en unik historia, 
kopplat  till det broras, som skedde under 
byggnadstiden. Vi reser mot Nordingrås ku-
perade 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 väx-
ende all-konstverk och ett stort friluftsmu-
seum skapat av konstnären Anders Åberg och 
hans fru Barbro Åberg. Efter en trevlig visning 
äter vi lunch på Värdshuset. Resan fortsätter 
sedan till fiskeläget Bönhamn, ett pittoreskt 
och genuint fiskeläge. Här finns möjlighet för 
en promenad. Dagen avslutas med ett besök 
på Mjälloms Tunnbröd- Sveriges äldsta tunn-
brödsbageri. 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 kanske 
mest känt för surströmmingen som har tillver-
kats på ön i över hundra år. Vi äter en god skär-
gårdsbuffe, när vi anländer  till ön. Det äldsta 
fiskarkapellet som fortfarande står i sitt gamla 
skick, är Ulvö Kapell, son är rikt utsmyckat 
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 PAVILJONGEN
Färden går västerut, till Döda Fallet, 1796 töm-
des Ragundasjön och en förödande flodvåg 
forsade fram. På endast fyra timmar föränd-
rades landskapet och vattenfallet Storforsen 
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 thailänd-
ske kungen Chulalongkorns besök på platsen 
1897. Paviljongen öppnades 1999. Här får vi 
en guidad rundvandring och den otroliga his-
torien om tillkomsten av anläggningen. Resan 
går vidare efter vackra Indalsälven. Dagens 
lunch serveras i trakterna av Sundsvall. Vi sä-
ger adjö till Camilla och Micke tar oss hemåt. 
Vi stannar för bensträck och frivilligt fika i trak-
terna kring Gävle. Åter Håbo ca kl. 19.30. (F,L)

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

FAKTA
gRuPPRIS: 7 650 KR
ORD PRIS:  9 950 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  13 JUNI  & 2 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.

Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se



FAKTA

ERT PRIS: 3 200 KR*
ORD PRIS:  3 500 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
PREL AVRESA:  3 AUG

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

PRELIMINäRA AVRESETIDER:
Avgång Cityterminalen      08:00

Slutliga tider & platser meddelas i avrese-
meddelandet ca 2 veckor före avresa.

Dalslands kanal
 - en av Sveriges vackraste vattenvägar

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

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, skogar och 
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvudatt-
raktionen 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)



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

Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Dalhalla bjuder på en Him-
melsk Musiklakonsert,  med  musiken från 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 Garpenbergs slott.
KLOCKARGÅRDEN: Vi bor på genuina dalagården Klockargården i Tällberg kända för 
sina hantverkare. Vår reseledare Teddy Lundberg levandegör traktens historia och  in-
troducerar oss till föreställningen, Teddy är även professionell operasångare.
DALA VÄRDSHUS:  Vi bor på Dala Värdshus, Hantverksbyn i Rättvik som har en 
vacker utsikt över Siljan. Vår reseledare Erik Sunnerstam levandegör traktens historia 
och underhåller med flöjtspel då han även är professionell musiker.

Dalhalla
- med en Himmelsk Musikalkonsert & boende på Klockargården eller Dala Värdshus

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 bu-
tiker. Lite tid att koppla av innan vi äter en 
tidig middag. Mot kvällen beger vi oss till 
Dalhalla för resans höjdpunkt, konserten 
med musikalvärldens hyllade stjärna Philip 
Jalmelid och musikalstjärnan Tuva B Larsen, 
världsstjärnan Malena Ernman. Det gamla 
kalkbrottet, ursprungligen kallat Draggäng-
arna, är idag en akustiskt utformad arena 
som kan jämställas med kända scener i anti-
kens Grekland och Italien. Åter hotellet sen 
kväll för gemensam vickning. (L, M, F)

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

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 Vikmanshyttan där vi får en intressant 
guidad visning av Sveriges och Nordens 
enda industriella stentryckeri. Tryckeriet 
grundades 1945 av Rolf Jansson, legen-
darisk pionjär. Här ser vi en permanent 
utställning av originallitografier. 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)

En Himmelsk Musikalkonsert till Dalhalla!
En av svensk filmhistorias mest älskade filmer Så som i Himmelen blev en hjärtevärmande 
musikal som fick dig att skratta, gråta och sjunga med. Efter fulla hus på Oscarsteatern un-
der 2 år, enastående recensioner och en publik på över 221 000, så avslutar hela originalen-
semblen med stor final sommaren 2022.

FAKTA
PRIS DALA VäRDSHuS
gRuPPRIS: 4 250 KR
ORD PRIS:  4 450 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  18 JUNI

PRIS KLOCKARgåRDEN
gRuPPRIS: 4 850 KR
ORD PRIS:  5 050 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

INFORMATION: 
Denna resa finns med två olika boen-
den, men med samma avresedatum. 

TILLägg:
Enkelrum Klockargården 550 kr
Enkelrum Dala Värdshus 250 kr

HOTELL
Klockargården Rättvik
www.klockargarden.com

Dala Värdshus, Rättvik
www.dalawardshus.se

Teddy LundbergErik Sunnerstam

I En Himmelsk Musikalkonsert får du bl.a. uppleva musiken från musikalen Så som i Himmelen och en kavalkad av de största musikalpär-
lorna från West End & Broadway. Än en gång ser vi musikalvärldens hyllade stjärna Philip Jalmelid och musikalstjärnan Tuva B Larsen, världs-
stjärnan Malena Ernman, folkkära Björn Kjellman, musikalstjärnorna och skådespelarna Anders Ekborg, Sofia Pekkari, Christopher Wollter 
m fl. och dessutom Morgan Alling som konferencier. Bland körens övriga sångglada medlemmar ser vi bl a Beatrice Järås, Rikard Björk, 
Thérèse Andersson Lewis, m.fl. av fantastiska sångare.



Skottland
 - med Skye, Loch Ness, höglandet och Edinburgh 

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

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.

DAG 1: GLASGOW
Väl framme i Edinburgh möts vi av vår 
reseledare och åker mot Glasgow, denna 
anrika stad med historia som sträcker sig 
tillbaka till stenåldern. Innan vi checkar in 
gör vi en kort stadsrundtur. Middag. (M) 

DAG 2: LOCH LOMOND, GLENCOE 
Färden går från Glasgow till omsjungna 
Loch Lomond, som är den största insjön 
i Storbritannien. Vi gör en båttur på den 
vackra sjön. I lilla byn Inveraray gör vi ett 
längre stopp för lunch och shopping. Vi 
fortsätter längs sjöar, dalar och öde hedar 
till det undersköna bergspasset Glencoe, 
”tårarnas dal” där familjen MacDonald 
blev utsatta för en hemsk massaker 1692. 
Vidare till trakten av Fort William för över-
nattning 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 
Cuillins - tre höga och mystiska bergstop-
par. Vi gör en rundtur och njuter av de un-
derbara vyerna samt den lilla fiskestaden 
Portree. Under dagen gör vi fotostopp vid 
Skottlands mest fotograferade slott, Eilean 
Donan Castle. Vi bor på ön Skye en natt. 
Middag 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, mysterier och legenden om sjöo-
djuret Nessie. Övernattning söder om In-
verness i Aviemoreområdet 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 sa-
lar, samlingar av målningar, gobelänger, 

porslin och andra föremål som släkten 
samlat på sig genom hundratals år. Vi kan 
också njuta av slottsparken och trädgår-
den. Och ta ”a nice cup of tea” i caféet. Na-
turligtvis blir det också besök på ett av de 
många whiskydestillerier området är känt 
för. När vi fått följa processen från korn till 
lagring får vi också smaka på den slutliga 
produkten. Middag på hotellet. (F, M)

DAG 6: AVIEMORE-EDINBURGH
Vi åker vidare söderut till huvudstaden 
Edinburgh. I Kincraig får vi se en vall-
hundsuppvisning av helt fantastiska bor-
dercollies. Uppehåll för lunch längs vä-
gen. Till Edinburgh där vi bor de sista två 
nätterna. Följ med på Skotsk afton* eller 
ha en kväll på egen hand. (F)

TILLVAL: SKOTSK AFTON
Skotsk afton - en minnesvärd kväll med fyrarät-
ters middag, dryck och medryckande föreställ-
ning med kända skotska sånger, danser och 
vackra kiltar. Missa inte denna höjdpunkt! Be-
talas till reseledaren i lokal valuta.

DAG 7: EDINBURGH
Under en stadsrundtur ser vi medeltida 
”Old Town”, 1800-talets georgianska ”New 
Town” samt Leith med tillfälle till shop-
ping och lunch. I den gamla delen ligger 
Royal Mile och Edinburgh Castle. Den 
som önskar kan på egen hand besöka 
den ointagliga borgen från 1300-talet. 
Edinburgh Castle, som vakar över staden 
från sin kulle, är ett av de mest kända 
slotten i världen. Här förvaras de skotska 
kronjuvelerna och kröningsstenen. Mid-
dag på lokal restaurang. Vi avslutar resan 
med Royal Edinburgh Military Tattoo på 
Edinburgh Castle som  är ett storslaget ar-
rangemang, fantastisk musik och skotsk 
tradition – ett stort evenemang som visar 
upp det bästa inom traditionellt och mili-
tärt trum- och säckpipespel.  (F, M)

DAG 8: HEMFÄRD
Efter frukost har vi fri tid fram till utcheck-
ning och  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 
kan ni välja att besöka det världsberömda Military Tattoo, en av världens mest spekta-
kulära föreställningar. Detta är en rundresa med boende i Glasgow, Fort William, hög-
landet 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. 

Jöran Nielsen 

FAKTA
GRUPP PRIS: 19 950 KR
ORD PRIS:  20 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
AVRESA:  11 AUG 2022
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare & guide
• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Biljett Military Tattoo
• 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:           2 200 kr

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

PRELIMINäRA HOTELL
Muthu Glasgow hotel 3*, Glasgow (1 nt) 
Imperial Hotel 3*, Fort William (1 nt) 
Kings Arms Hotel 2*, Isle of Skye (1 nt)  
Craiglynn Hotel 3*, Aviemore (2 nt)
Edinburgh Grosvenor 4*, Edinburgh (2 nt)

PRELIMINäRA FLygTIDER (SAS)
UT: Arlanda-Edinburgh, 13:05-14:20
HEM: Edinburgh-Arlanda, 15:10-18:20

Vi reserverar oss för ändringar i programmet



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

En exklusiv resa med boende på anrika Grythyttans Gästgivaregård, gourmetmiddag 
och opera. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utan-
för 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 virkesmaga-
sin 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.

Maskeradbalen på 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 Bergslagen. Vi gör ett frivilligt fikas-
topp i Västerås. 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 med en längre 
paus mellan akterna. Uppfyllda av Verdis 
vackra musik och den sammetsmjuka 
augustikvällen åker vi mot Grythyttans 
Gästgivaregård för att avnjuta en sen, 
trerättersmiddag i de vackra salongerna. 
På Grythyttans Gästgivaregård kan man 
känna historiens vingslag samtidigt som 
de erbjuder upplevelsen av modern gast-
ronomi och vin. Alla 53 rum är individu-
ellt 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 pittores-
ka Grythyttan, en välbevarad bruksmiljö. 
Tack vare Carl-Jan Grankvists mångåriga 
pionjärarbete med Värdshus, Hotell och 
Restauranghögskola är Grythyttan nu-
mera världsberömt. Vi gör ett besök på 
Måltidens Hus där vi får en guidad vis-
ning. Huset är en levande mötesplats 
för råvaruproducenter, näringsexperter, 
smakforskare, mat/vin journalister och 
krögare från den stora vida världen. Lun-
chen serveras på Måltidenshus. Efter två 
dagar fyllda med musik, mat, umgänge 
och avkoppling räknar vi med att vara 
åter i Stockholm ca. 19:00. (F, L)

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

Teddy Lundberg
Född i Eskilstuna, bor nu på Söder i Stock-
holm. 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. 

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!

FAKTA

gRuPPRIS:  4 950 KR
ORD PRIS: 5 250 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  14 AUG 2022
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
Grythyttans Herrgård
www.grythyttansgastgivaregard.se

PRELIMINäRA PLATSER/TIDER
FRÅN: Cityterminalen KL: 09:00
Slutliga tider & platser meddelas i avrese-
meddelandet ca 2 veckor före avresa.



Vår resa tar oss till grevskapet Oxfordshire, vid övre Themsenfloden, och södra 
Englands grevskap Cotswolds, Somerset, Wiltshire, Dorset, Devon och Cornwall. 
Landskap och platser vi känner igen från otalet tv-serier och filmer. Gröna kullar, 
låglänta hedar, små idylliska byar och städer och romerska minnesmärken. Re-
san är komponerad av vår Englandskännare Jöran Nielsen med lång erfarenhet 
av resmålet och som är reseledare.

Sydvästra England 
  - med Cornwall och Morden i Midsomer

DAG 1: LONDON - OXFORD
Vi flyger direkt till London. Väl i England 
möts vi av vår reseledare Jöran och tar oss 
västerut mot Oxford. På vägen stannar vi 
för bensträckare. Tid för lunch och däref-
ter går vi en promenad för att lära känna 
staden. Sedan är det dags att åka till vårt 
hotell för incheckning och middag. (M)

DAG 2: MORDEN I MIDSOMER
Bland lummiga trädgårdar och pittoreska
hus löser den metodiska och eftertänk-
samma kommissarie John Barnaby mys-
tiska mordfall i kriminalserien, Morden i 
Midsomer. Vi gör en tur i seriens tecken, ser 
olika inspelningsplatser. Även andra serier 
och filmer som Inspector Morse, Miss Mar-
ple, Poirot och Downton Abbey. Vi besöker 
även Churchills grav. Gemensam middag 
på kvällen och de som vill kan följa med 
Jöran på en  pubrunda. (F, M)

DAG 3: OXFORD - BATH - CORNWALL
Vi reser söderut genom Cotswolds och 
Castle Combe, som utnämnts  till Eng-
lands vackraste by, innan vi når Bath. 
Hela den gamla stadsdelen finns med på 
Unescos världsarvslista. Orten blev po-
pulär under 1700-talet när de rika drogs 
till staden och dess hälsobad och källor. 
Vi besöker de romerska baden samt kate-
dralen och ges tid att på egen hand upp-
täcka Bath. Vi kör över den vidsträckta Dar-
tmoor heden mot Cornwall och vårt hotell 
som ligger i Falmouthtrakten. Middag.  (F,M)

DAG 4-5: CORNWALL 
Två heldagar med utfärder i Cornwall. Vi 
besöker de spektakulära Trebah gardens, 
ett subtropiskt paradis. Trebah är ett re-
sultat av 175 års forskning och byggna-
tion. Trädgården mynnar ut i en privat 
strand. Cornwall var tidigare Storbritan-
niens fattigaste landskap och utvinning 
av porslinslera var en av få inkomsterna. 
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. Grevska-
pets mest besökta sevärdhet, granitklip-
porna Lands End står också på agendan. I 
Porthcurno ser vi Rowena Cades livsverk, 
Minack Theatre, med havet som kuliss. På 
herrgården Lanhydrock, en pampig viktori-
ansk egendom, ansedd som den vackraste 
i grevskapet får vi tid att promenera runt i 
några av husets 61 rum och kanske njuta ”a 
nice cup of tea”.  Vi kommer också till  Corn-
walls huvudort Truro och St Ives . (F, M)

DAG 6:  CORNWALL - SALISBURY
Vi kör nordost via Exeter till Salisbury. 
Längs med vägen stannar vi för lunch 
och afternoon tea. Där floderna Avon, 
Nadder och Wiley rinner samman, ligger 
Salisbury. Här finns Storbritanniens hög-
sta domkyrka, Salisbury Cathedral, som 
vi besöker. Salisbury är också känt för att 
ha flest pubar per invånare i hela England. 
Här bor vi på ett anrikt hotell. Middag. (F, M)

DAG 7: WINCHESTER & HEMRESA
På vägen mot London stannar vi i den ti-
digare huvudstaden, Winchester, med sin 
katedral, som är en av Englands största 
och Europas längsta katedral. Här är den 
berömda författaren, Jane Austen, be-
gravd. Tid för tidig lunch innan vi åker vi-
dare till flygplatsen för hemresa. (F)

Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Information om resan:
Under resan besöker vi platser med trap-
por och ojämna markförhållanden. Ib-
land kan inte bussarna köra hela vägen 
fram till hotellen/sevärdheter. Vi rekom-
menderar därför att ni kan promenera 
minst 1,5 km i lugn takt för att få ut det 
bästa av resan. 
Detta är en gruppresa med ca 25-35 rese-
närer.

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 på-
läst om länders historia och kultur samt de ädla dryckerna vin 
och whisky. Söker gärna lite udda pärlor och ger alltid lite mer 
än förväntat. 

FAKTA

CA gRuPPRIS:  18 450 KR
CA ORD PRIS: 18 950 KR
PRIS VID 25 18 950 KR
RESLÄNGD:  7 DAGAR
I PRISET INgåR
• Svensk reseledare Jöran Nielsen
• Flyg London t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 middagar (M)
• Bussresa enligt program
• Rundtur i TV-seriernas värld
• Besök Romerska Baden i Bath
• Utfärd Trebah Garden
• Besök Eden Project
• Besök Lands End
• Besök Minack Theatre
• Besök Salisbury & Winchester cathedral
• Övriga besök enligt program

TILLägg Enkelrum:          3 600 kr



Arrangör: ReseSkaparna - Grand Productions AB
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

Johan Berg

Följ med och se Korsikas pittoreska byar och storslagna otämjda natur. På denna resa får du uppleva hela Korsika. Såväl de vackra vindlande 
bergen som kustens 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 lokalproducerade 
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 en del kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av feni-
cier, romare, genuesare, spanjorer, fastlandsfransmän och naturligtvis Napoleon som alla, på gott och ont, har bidragit till Korsikas historia. 
Vår reseledare Johan har bott i Italien i 17 år och har vistats med sina vänner på Korsika under dessa år. 

DAG 1: BASTIA
Direktflyg till Bastia. Vi åker till vårt hotell i sta-
den, en kortare promenad tar oss till den gam-
la hamnen där vi äter en middag på franskt vis 
med musslor och pommes frites hos Gaelles 
väninna i hamnkvarteren.  (M) 

DAG 2: CALVI . BASTIA
På förmiddagen gör vi en promenad kring 
Bastionen (fortet) som givit staden dess 
namn. En av otaliga befästningar som bygg-
des av genuesarna som ägde ön tills Napole-
on tvingade dem att sälja den till honom och 
Frankrike. Vi påbörjar våra kulinariska upple-
velser med lunch i vindistriktet Patrimonio på 
väg mot nationalparken Cape Corse. Vidare 
till Calvi, en kust- och universitetsstad. Vi kom-
mer till vårt hotell till kvällen och avslutar da-
gen i hamnen med en tallrik kallskuret. (L, M) 

DAG  3: 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 
byggnad som också rymmer en välkänd mu-
sikförening.  I den högst belägna byn San An-
tonio finns tid för kaffe och pastis och vi ser 
även den pittoreska badorten I`lle Rousse.

DAG 4: 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. Vi 
promenerar i staden och Johan tipsar om 
trevliga krogar för middag.(F, L)

DAG 5:  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 Napoleons fö-
delsehus. Därefter åker vi ut till Ajacciobor-
nas favoritmål för en helgutflykt - udden La 
Parata. Här tar vi en promenad och njuter av 
den vackra naturen. De som önskar kan pro-
menera ända längst ut  på udden. Tid för egen 
lunch.  Till kvällen gemensam middag på La 
Mama, en härlig lokal i ett gammalt stall. (F, M)

DAG 6: 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. Bonifacio är en vacker vit stad 
uppe på en klippa och skyddad av ett stort 
numera övergivet fort, som har gäckat pirater 
och erövrare. Vi kommer fram i tid för en sen 
lunch på egen hand.  Till kvällen tar Johan oss 
på promenad uppe i de smala och charmiga 
gränderna innan vi äter middag hos hans vän-
ner i hamnen (F, M)

DAG 7: BONIFACIO 
Vi kan ju inte missa havet på en resa till Kor-
sika. Under en båttur ser vi bl a den vy Pirater 
och andra sjöfarare såg av staden. Egen tid att 
utforska staden samt äta lunch på någon av 
krogarna i hamnen eller gå upp igen till gamla 
stan. Nu är vi i Johans vän Laurents hemtrak-
ter. Vi får följa med upp i bergen och hälsa på 
Jean-Jaques som gör sin egen ost och olivolja. 
Här äter vi en fin härlig middag på lokala pro-
dukter.  (F, M)

DAG 8: BONAFACIO - BASTIA, HEMRESA
Vår sista hela dag tar vi oss upp mot Bastia på 
ostkusten.  På vägen stannar vi i Aleria och be-
söker några lokala producenter och provsma-
kar deras produkter. Vidare till flygplatsen på 
kvällen för hemresa. (F)

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

Dramatiska Korsika - Nyhet

FAKTA
gRuPPRIS: 19 450 KR
ORD PRIS:  19 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:   17 SEP 2022

I PRISET INgåR
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia t/r
• Rundresa på Korsika 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost )(F)
  (1nt Bastia, 2nt Calvi, 2 nt Ajaccio, 2 nt Bonifacio)
• 2 luncher inkl. 1 glas vin/vatten (L) 
• 6 middagar inkl. 1 glas vin/vatten (M) 
• Vinprovning
• Besök Jean Jaques gård olivgård
• Rundturer i Ajaccio, Calvi, Bonifacio & 
  Bastia
• Båttur vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program

TILLägg: 
Enkelrum   3 100 kr

PRELIMINÄRA FLYGTIDER:(Norwegian)
Arlanda - Bastia: 15.55 - 19.00
Bastia - Arlanda: 19.40 - 22.35

PREL HOTELL:
Bastia: Hotel Port Toga ***
Calvi: Hotel Revellata***
Ajassio: Hotel Napoleon ***
Bonifacio: Hotel Santa Teresa ****



En oslagbar kombination av Korsikas pittoreska byar, storslagna otämjda natur 
och Sardiniens fantastiska mat och gästvänlighet. Tillsammans med Johans vänner 
på plats har vi plockat russinen ur kakan och 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 ändå har en 
hel del gemensamt. 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. 

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

Dramatiska Korsika & Gästvänliga  Sardinien

DAG 1: BASTIA - CALVI 
Vi flyger till Bastia, där vi gör en kortare buss-
rundtur innan vi reser mot Calvi och passerar 
nationalparken Cape Corse. Vi kommer till 
vårt hotell sen kväll och avslutar dagen med 
en tallrik kallskuret. (M)

DAG 2: CALVI/UTFÄRD BALAGNE
Johan visar oss hamnstaden Calvi, en av 
öns populäraste turistorter under en trevlig 
promenad. I Calvi finns mysiga små gränder 
med butiker samt en lång hamnpromenad. 
Därefter väljer ni om ni vill utforska Calvi på 
egen hand eller följa med på en frivillig ut-
färd. Till kvällen gemensam gourmetmiddag 
på, 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-talet 
räddades av konstnärer och hantverkare. Lunch 
serveras i Casa Musicale, en vacker byggnad 
som också rymmer en välkänd musikförening. 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
Vi reser vidare 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 da-
larna lämnar ingen oberörd. Vi går en pro-
menad i gamla stan och äter lunch innan vi 
fortsätter mot Ajaccio, Napoleons födelse-
stad. 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, belägen uppe på en klippa och 
skyddad av ett stort fort gäckade pirater och 
erövrare.  Väl framme serveras 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  
fortsätter vi mot Alghero. Vi tar den vackra 
kustvägen via Castelsardo, en av de mest om-
skrivna byarna på ön. Vi anländer på kvällen till 
Alghero, där vi ska bo 3 nätter. Middag. (F, L, M) 

DAG 6: ALGHERO & CAPO CACCIA
Idag får vi veta lite mer om Alghero och koral-
ler som än idag spelar en viktig roll. Här finns 
en pittoresk stadsdel med välbevarade stads-
murar och bastioner från genuesarnas tid.  På 
eftermiddagen besöker vi närliggande Capo 
Caccia som är Sardiniens västligaste punkt. Här 
finns Europas högst belägna fyrtorn. Vi besöker 
karismatiske Pieros vackra vingård för en myck-
et uppskattad vinprovning med lunch. (F, L)

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 en gammal herrgård. Åter hotellet sen ef-
termiddag. (F, L) 

DAG 8:  BARBAGIA - BARBARERNAS RIKE
Vår sista dag ska vi få uppleva öns fascine-
rande inland, Sardernas berg och byar. Ing-
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 vardag. 
Sardinien, framförallt Barbagia, är fyllt av 
traditioner, mystik och vidskeplighet. I byn 
Mamoiada klär männen ut sig till ”Mamutho-
nes” i svarta masker och fårskinnsdräkt samt 
ett trettiotal koskällor på ryggen som ett fas-
ligt väsen. Mot flygplatsen för hemresa. (F, L)

Johan Berg

BRA ATT VETA
För att fullt ut kunna njuta av resan bör man kunna gå obehindrat (1-1,5 km) med stå-
ende pauser. Vi rör oss till fots i äldre städer, ofta med ojämna underlag och trappor.

FAKTA
gRuPPRIS: 17 950 KR 
ORD PRIS:  18 950 KR
RESLÄNGD: 8 DAGAR
AVRESA:  24 SEP 2022
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) 
• 4 middagar inkl 1 glas vin & vatten (M) 
• Vinprovning
• Besök i Orgosolo & Mamoiada
• Besök på Bosa Slott Capo Cassia
• Rundturer i Ajaccio, Calvi,
  Bonifacio, Alghero & Bosa
• Övriga besök enligt program

TILLägg: 
Enkelrum:            2 600 kr 
Byutfärd med lunch:         ca € 35
Utfärder bokas och betalas på plats i €

PRELIMINäRA* FLygTIDER: (NW)
Arlanda - Bastia:   15.55 - 19.00
Olbia - Arlanda:   20.20 - 23.30

PRELIMINäRA* HOTELL
CALVI: Hotel Revellata ***
AJASSIO: Hotel Fesch***
BONIFACIO: Santa Teresa ****
ALgHERO: Hotel Margeritha ***

*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.



Dramatiska Korsika & Gästvänliga  Sardinien 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 FÖRENINgEN
ReseSkaparna erbjuder en rabatt till föreningen om den väljer att skicka med en person som följer med föreningens medlemmar 
på resan, baserad på hur stort antal betalande 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

information vid egen avresa
Om er förening vill ha en helt egen avresa gäller lite andra villkor och rabattsatser som föreningen erhåller:
 - 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



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

2022 DEL I RESA
Mars 2022
12 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr

April 2022
07 apr Smaka på Bergslagen 3 dgr
14 apr Påsk i Skåne 4 dgr
20 apr Blomstertåget Amsterdam 5 dgr

Maj 2022
03 maj Smaka på Bergslagen 3 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
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
02 jul Läckö slottsopera 2 dgr
18 jul Savonlinna 5 dgr
30 jul Läckö slottsopera 2 dgr

Augusti 2022
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
29 aug Solens Mat 8 dgr

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

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.


