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Om ReseSkaparna:

Våra innehållsrika resor passar dig som vill uppleva mycket, komma närmare den lokala kulturen och samtidigt ha det bekvämt. Våra resele-
dare och guider har alla stark anknytning till sitt resmål och en gedigen kunskap vilket ger dig en djupare reseupplevelse. 
Det unika med våra resor är att våra reseledare är med och skapar resorna från början, de vill att ni skall få uppleva det bästa av sina resmål. 
Ofta bor de på resmålet och känner till de bästa restaurangerna och kan ta dig med på unika möten med lokala personligheter. 

Musikresor 
Våra musikkunniga reseledare och professionella artister, lotsar dig runt i musikens värld. 

Vandringsresor - Lätta och lite mer utmanande 
Allt fler önskar att kombinera sin resa med vandring, kultur och god mat. Vi har tagit fram lätta vandringsresor där vi går ca 3-4 tim med höjd-
skillnader på 150-300 m samt några lite mer utmanande vandringsresor med vandringar på 4-8 tim och större höjdskillnader. Vi erbjuder alltid 
två nivåer. Alla resor kombineras med lokal kultur och god mat - livets goda.

Må bra-resor 
Våra Må bra-resor har speciellt fokus på välbefinnande för både kropp och själ. Härlig mat och dryck, sköna bad kompletteras med exempelvis 
yoga, termalbad, vandring och massage. 

Storstadsresor 
Våra reseledare som oftast bor i staden tar fram unika upplägg med besök till platser och restauranger som man inte finner på egen hand. 

Rundresor 
Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer och landsbygd. Ibland ligger vi still på ett hotell och gör utfärder och på en del resor 
byter vi hotell 1 - 4 gånger. 

Långtidssemester 
På våra långsemestrar finns vår lokala reseledare på plats som er värd. De känner området och de lokala förutsättningarna väl och arrangerar 
utfärder och aktiviteter. 

Bridgeresor 
Vår erfarne bridgeledare arrangerar bridgespel och våra lokala kunniga svenska guider visar sina hemorter.
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Res med oss!

Vår värld är föränderlig, och nu kan vi äntligen resa igen!
Under våren och sommaren har resandet kommit igång allt mer och vi  har haft många 
glada och nyfikna resenärer ute i Europa. Äntligen har vi kunnat upptäcka, njuta, träna 
och äta gott tillsammans igen! Alla ReseSkapare runt i världen och i Sverige hälsar så 
gott att de ser  fram emot att åter få inspirera och välkomna er till unika reseupplevelser. 

I det här programmet hittar ni vårens resor som det finns plats kvar på. Resor med buss, 
tåg eller flyg, både i Sverige och utomlands. Som vanligt kan ni som vill boka egna avre-
sor boka valfritt datum för er grupp.

Vi ser fram emot att få välkomna er på våra resor.

Vänliga Hälsningar  Isabel med kollegor

Välkommen till ReseSkaparna
Erbjudanden till Föreningar - www.reseskaparna.se/del-i-resa

ReseSkaparna - gruppspecialisten
ReseSkaparna är experter på gruppresor och har ett brett utbud av resor i Sverige, Norden och Europa och längre 
bort. Vi har samarbetat med företag och reseansvariga inom seniorföreningar sedan år 2000. Under dessa år har vi 
tagit fram många fina resor anpassade efter våra kunders behov och önskemål. Det var vi som myntade uttrycket Del 
i resa - det innebär att föreningar samarbetar och delar avresor med andra föreningar. Vi arrangerar även konferens-
resor till våra resmål.  Skräddarsydda resor - Har ni speciella önskemål kontakta oss!
   



Sverige
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Vi har alla landskap...
ReseSkaparna har sen starten jobbat med resor i Sverige och har, vi vågar nog till och med skriva flera 
 hundra landskapsresor på lager. Tveka inte att höra av dig så skickar vi dig programförslag på just det land-
skap du och din förening önskar!

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

Dalarna - Siljan runt eller Dalhallabesök 
Dalsland - Dalslands kanal
Hälsingland - Finns i hur många varianter som helst! 
Höga kusten -  Världsarvsresa
Inlandsbanan - Den klassiska tågresan
Lappland - Norrsken renar och samer 
Skåne - Vandring på Bjärehalvön, Smaka på Skåne, Påskresa 
Södermanland - Stockholms Skärgård
Uppland - Carl von Linné med Linnéa Sallay & Roslagen
Värmland - Wermlandsoperan, Lars Lerin och Selma Lagerlöf
Öland - Kalmar och Skördefest

RESLÄNGD: 3 DAGAR  AVRESA: 26 APR 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Johan Berg • Bussresa • Del i dubbelrum med frukost • 3 lättare luncher • 3 middagar • Ölprovning 
• Vinprovning med ost • Avsmakning av rapsolja • Kaffeprovning • Provsmakning av fårmjölksglass • Guidade rundturer • Visning 
av Herrgården i Grythyttan • Besök enligt program

Smaka på Bergslagen
Upptäck Bergslagens matskatter och dess entreprenörer med Johan, vår omtyckte mat-
guide som tar er till Bergslagen! Vanligtvis åker vi med honom i Italien men 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, drottning Kristina lade 
grunden för Sveriges gästgifverier. En natt bor vi på Grythyttans Gästgivaregård.  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.

 GRUPPRIS FR: 

9 650kR 
ORD. PRIS 

9 950 kr

RESLÄNGD: 2 DAGAR  AVRESA: 20 AUG 2023
i pRiSET ingåR: • Musikkunnig reseledare • Bussresa 2 dagar • Del i dubbelrum med frukost • 2 luncher • Trerättersmiddag  
• Operabiljett • Övriga besök enligt program

Opera på SKäret - Rigoletto
En exklusiv resa med boende på anrika Loka brunn, middag och opera. Färden går mot 
Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utanför Kopparberg, ligger platsen 
för vår operaupplevelse. 2023 firar Opera på Skäret 20 år med Verdis Rigoletto. Det sär-
egna operahuset i naturskön miljö är en del av upplevelsen. Den unika akustiken i detta 
virkesmagasin är svår att överträffa. Vi får även möta Kristina Henricsson som välkom-
nar oss till sin familjs herrgård i Grythyttan. På vår resa följer operakunniga reseledare 
med specialkunskaper som ger oss en alldeles speciell upplevelse. Operan anses allmänt 
som en av Verdis allra mest dramatiska verk och innehåller flera odödliga arior som her-
tigens La donna é mobile, Gildas Caro nome och Rigolettos Cortigiani, vil razza dannata.

ORD. PRIS 

5 550 kr

 GRUPPRIS FR: 

5 250kR 

20-års-jubiléum!



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

  RESLÄNGD: 3 DAGAR  AVRESA: 17 APR 2023
i pRiSET ingåR: •  Buss enligt program •  Del i dubbelrum med frukost 2 nätter •  2 luncher inkl måltidsdryck  •  1 middag i Oslo
•  Stadsrundtur med lokalguide•  Visning av Oslo operahus•  Entré och audioguide Munchmuseet •  Entré & visning Rackstad-
museet •  Entré & visning av Lars Lerins konsthall 

konstresa Oslo
Följ med på en konstresa till vårt vackra grannland. Oslo är den snabbast växande hu-
vudstaden i Europa och här får vi en guidad rundtur med lokalguide, besöker världens 
största skulpturpark, Vigelandsparken och får en visning på världens mest moderna ope-
rahus. Vi besöker det nya Munchmuseet där vi går en rundtur med audioguide. Norska 
Edvard Munch var en av modernismens allra främsta konstnärer och hans mest kända 
verk är Skriet, från 1893, vilket är ett av de mest ikoniska motiven i modern konst. Det blir 
även tillfälle att boka till en operaföreställning då Maskeradbalen visas (i april) och Tosca 
(i maj). Under resdagarna blir det också konst för hela slanten när vi ser Rackstadmuseet 
på ditvägen och blir guidade på Lars Lerins konsthall Sandgrund på hemvägen. 

 GRUPPRIS FR: 

6 950kR 
ORD. PRIS 

7 450 kr

norden

  RESLÄNGD: 3 DAGAR  AVRESA: 17 MAJ 2023
i pRiSET ingåR: • Tåg Sthlm-Köpenhamn t/r •  Reseledare Einar Szpiro • Del i dubbelrum med frukost   • 2 luncher •  2 middagar  
• Entré till Ny Carlsberg Glyptotek • Entré & visning av Louisiana • Bussresa i Köpenhamn enl. program

Köpenhamn- med Glyptoteket & Louisiana
En upplevelserik kulturresa till ”dejliga” Köpenhamn med god mat, konst och kultur.  Vi 
reser med tåg  från Stockholm. Vår reseledare är väl bekant med Köpenhamn och ledsa-
gar oss genom stadens kulturliv, in i världen av konst på Glyptoteket och Louisiana. På 
Glyptoteket finns över 10 000 verk och är särskilt berömt för att rymma norra Europas 
största samling antik konst, samt en av världens främsta samlingar av fransk impressio-
nism .  Vi smakar klassiska Smörrebröd och njuter av Köpenhamn i vårskrud. En kväll kan 
vi välja till operaföreställningen La Traviata som visas på Det Kongelige Teater.

 GRUPPRIS FR: 

7 950kR 
ORD. PRIS 

8 450 kr

  RESLÄNGD: 5 DAGAR  AVRESA: 6 JuL 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Linnéa Sallay • Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r • Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher • 4 middagar •  Båttur på Saimen • Operabiljett, sektion A rad 21-22 •  Besök Ainola konstnärshem  • Besök Albert 
Edelfeldts museum

Savonlinna - Operafestival med Trollflöjten

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

 GRUPPRIS FR: 

11 950kR 
ORD. PRIS

12 450 kr
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konstresa Oslo

RESLÄNGD: 5 DAGAR  AVRESA: 19 APR 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Jöran Nielsen • Flyg Arlanda-Amsterdam t/r • Transfer flygplats - hotell t/r • Del i dubbelrum med 
frukost • 2 luncher • 2 middagar • Guidning i Haarlem & Amsterdam • Kanalkryssning i Amsterdam • Blomsterparaden • Besök 
Keukenhof • Besök Muiderslot • utfärd Delft & Haag • utfärd till Alkmaar & Volendam

Blomsterparaden Holland

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

 GRUPPRIS FR: 

18 450kR 
ORD. PRIS 

18 950 kr

RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 4 APR 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Johan Berg • Flyg Arlanda - Palermo t/r via München • Del i dubbelrum med frukost   • 8 måltider 
• utfärd Erice & Segesta • utfärd Baglio & Saltfälten • Olivoljeavsmakning • utfärd Piana Delgi Albanesi • Guidad rundtur av Tem-
peldalen • Rundtur Palermo • Rundtur Cefalu & Castelbueno • Besök till 2 vingårdar med vinprovning

Påsk på Sicilien - med lokala traditioner
Sicilien har allt – underbara stränder, vacker natur, kultur, gastronomi och magnifika 
trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av tidigare erövrare som greker, romare, araber 
och normander på Trapanis och Palermos livliga gator. Vi får många intryck av denna ö 
som besjungits och diktats om sedan urminnes tider. Vi bor i Trapani samt charmiga och 
stökiga Palermo samt Agrigento där vi får uppleva den mytomspunna Tempeldalen. Pås-
ken är väldigt speciell här och vi kommer känna av den atmosfär som präglar ön under 
hela påskhelgen. Vi upplever en spektakulär långfredagsprocession ”i misteri” i Trapani 
samt Påskdagens firande i byn Piani Degli Albanesi. Vår reseledare Johan Berg bodde i 
Italien i 17 år och kan Sicilien väl.

 GRUPPRIS FR: 

19 750kR 
ORD. PRIS 

20 250 kr

Nu har du chansen att få uppleva Albanien och möta stolta och vänliga Albaner som 
längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin historia. Josif, vår värd, som växt 
upp under kommuniståren, visar oss det bästa av hans nya Albanien. 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 ital-
iensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna. 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.

RESLÄNGD: 6  & 7 DAGAR  AVRESA: 28 MAR  & 9 OKT 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Josif Paparisto • Flyg Arlanda-Tirana • Del i dubbelrum med frukost • 3 luncher • 4 middagar  
•Bussrundturer & transfers • Guidade turer enligt program • Besök till Butrint • Besök till vingård med vinprovning  
• Besök till etnogård • Guidad visning Bunkart2 

 GRUPPRIS FR: 

13 450kR 
ORD. PRIS FRåN 

13 950 kr

Storslagna Albanien

Köpenhamn- med Glyptoteket & Louisiana

Savonlinna - Operafestival med Trollflöjten

europa
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  RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 14 MAJ & 24 SEP 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare • Flyg Arlanda-Alghero t/r• Del i dubbelrum med frukost   • 5 luncher •  3 middagar  • Vinprovning 
• Guidade turer i: Santa Teresa, Bonifacio, Orgosolo, Alghero • Besök i Orgosolo, Mamoiada, Bosa • Dagsutfärd till Bonifacio

Sardinien - mystisk, vacker, stolt
Detta är en resa för dig som är nyfiken på Italien; maten, människorna och kulturen. . 
Sardinien har allt det det där som vi nordbor uppskattar med Italien. Ändå är det ett helt 
’”eget land” som bjuder på upplevelser för alla sinnen. Kom med på upptäcktsfärd i ett 
vidunderligt landskap. Hör om kulturhistoria med urgamla, stolta traditioner, ett impo-
nerande arkeologiskt arv, spännande mat och regionens viner. Sarderna är både stolta 
över sin ö och välkomnande mot turister. Vi får en unik resa tillsammans med Monica, vår 
reseledare som är bofast på Sardinien och har guidat i Italien i över 30 år. Tillsammans 
med vår sardiske chaufför Teo, som verkligen brinner för att visa sitt Barbagia, tar de oss 
dit ”inte alla turister kommer”. Vi besöker även Korsikas mäktiga sydligaste by - Bonifacio.

 GRUPPRIS FR: 

17 950kR 
ORD. PRIS 

18 450 kr

  RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA:15 MAJ & 12 SEP 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Johan Berg • Flyg Stockholm-Rom t/r • Del i dubbelrum med frukost • 10 måltider med vin 
 • utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning • Besök på olivgård • utfärd San Felice • Besök på Jupitertemplet • • Besök i restau-
rangkök med kurs • Besök hos en lokal glassmakerska • Ost- och vinprovning • Ostronprovning • Ett lektionstillfälle i Italienska

Solens mat- Italiens mat & vin
En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storsla-
gen natur. Johan, som bott i Italien i nästan 20 år, välkomnar oss som sina personliga 
gäster och tillsammans gör vi dagsutflykter till olika småbyar på landsbygden. Där prov-
smakar vi lokalproducerade specialiteter såsom ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en 
mindre 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.

ORD. PRIS FRåN

18 950 kr

 GRUPPRIS FR: 

17 950kR 

  RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 25 APR & 7 OKT 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Bodil Jakobsson • Flyg Arlanda-Pisa t/r • Del i dubbelrum med frukost • 3 luncher & 5 middagar  
• 3 Vinprovningar • Rundtur Siena, Florens & Follonica • Inträde Niki De Saint Phalles • Inträde och visning uffizierna

Toscana Vinresa
Följ med Bodil och  upplev hennes älskade Toscana. Under resan kommer du att få upp-
täcka den mer okända delen av Toscana, Maremma. Vi besöker flera vingårdar och res-
tauranger. En av dagarna kommer vi att lära känna Siena med dess tusenåriga historia 
och en kväll avnjuter vi en marremansk avsmakningsmeny på Trattoria da Ghigo. Bodil 
tar oss med till sin by, där vi får uppleva vardagslivet i en italiensk by. Vi bor 2 nätter i 
Florens och 5 nätter invid havet i Follonica. Bodil är auktoriserad guide för både Siena 
och Florens, så hon kommer verkligen att förmedla regionens historia och kultur på ett 
mycket kunnigt och omtyckt sätt.

 GRUPPRIS FR: 

19 450kR 
ORD. PRIS 

19 950 kr

europa
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RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 16 MAJ & 19 SEP 2023
i pRiSET ingåR: • Reseledare Anna Rudh • Flyg Arlanda-Neapel t/r • Transfer flygplats - Ischia t/r  • Del i dubbelrum med frukost  
• 4 luncher •  7 middagar • 1 vinprovning • Fri tillgång till termalbaden på hotellet • utfärd Ponte med kastellet Vandring i Zari, 
Piano Liguori & Maronti • Heldag på termalbadpark inkl transfer

Ischia - Italien med termalbad och vandring
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 ljuv-
ligt grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes härligt 
stökiga, charmiga och vackra Neapel.

 GRUPPRIS FR: 

15 950kR 
ORD. PRIS 

16 450 kr

Sardinien - mystisk, vacker, stolt

Solens mat- Italiens mat & vin

RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 15 MAJ 2023
i pRiSET ingåR: • Svenska reseledare Irene & Olle • Flyg Arlanda-Manchester t/r • Transfer Manchester-Llandudno t/r • Del i 
dubbelrum med frukost • 3 luncher • 6 middagar  • Bergbana till Great Orme • Besök i koppargruva & skiffergruva
• Konsert med manskör • Kanaltur Telford Aqueduct • Tåg till toppen av Mount Snowden • Besök Bodnant Garden

Wales - ett eget litet land i Storbritannien
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. Vi åker kanalbåt, 
besöker en koppargruva och Bodnant Garden. Irene och Olle  Sangemark tar er med till sina 
smultronställen i Wales. De har en särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 
90-talet. Vi bor bekvämt på Grand Hotel Lladudno, som har ett fantastiskt läge vid strandpro-
menaden och havet. Härliga upplevelser i ”The land of song” väntas. 

 GRUPPRIS FR: 

18 950kR 
ORD. PRIS 

19 450 kr

RESLÄNGD: 6 & 8 DAGAR  AVRESA: 1 AUG & 17 AUG 2023
i pRiSET ingåR: • Flyg Arlanda-Edinburgh t/r • Del i dubbelrum med frukost • Reseledare Jöran Nielsen • Välkomstdrink • 4 
middagar • Skotsk afton inkl fyrarätters & dryck • Vallhundsuppvisning • Whiskydestilleri och provsmakning • Båttur Loch Ness
• Svensk reseledare • Övriga besök enligt program

Skottland - med Military Tattoo

Följ med Jöran Nielsen på vår resa till Skottland och upplev ett land med många sidor. Åk 
båt på Loch Ness, se fårhundsvallning, besök ett slott, ett whiskydestilleri, bekanta dig med 
huvudstaden Edinburgh och mycket mer. Ta chansen att njuta av en Skotsk Afton och som 
avslutning blir det ett besök på det världsberömda Military Tattoo, en av världens mest spek-
takulära föreställningar. Vi bor på Höglandet 3 nätter och i Edinburgh 2 nätter.
Denna resa är 6 dagar. Vi har också en resa på 8 dagar som går den 17 aug. 

 GRUPPRIS FR: 

18 950kR 
ORD. PRIS  FRåN

19 450 kr

europa



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

Cypern  Afrodites sköna ö    Nyhet 2023!

RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA: 23 OKT 2023
i pRiSET ingåR: • Flyg Arlanda – Larnaca t/r • Svensk reseledare & guide • Del i dubbelrum 7 nätter med frukost (Larnaca 2 nt, 
Pafos 5 nt) • Bussresor enligt program • Inträden till alla besöksmål • 5 middgar inkl dryck • 3 luncher inkl dryck • 1 vinprovning
• 1 vin - och juiceprovning •  halloumi – och brödbakning • Guidade turer i Larnaca, Limasol, Pafos, Nicosia, Lefkara • utfärder: 
Trodosbergen, Vingård, Afrodites bad, Nicosia •  Övriga besök enligt program

 GRUPPRIS FR: 

17 450kR 
ORD. PRIS 

18 950 kr

Upplev Cyperns vackra natur och kultur under en unikt skapad rundresa där du får komma den cypriotiska kulturen lite när-
mare. Tanken med resan är att du ska få se den vackra naturen, smaka på öns specialiteter och möta lokala mathantverkare 
och personligheter. Cypern, är förknippad med romantik och mytologi, det var här som kärlekens och skönhetens gudinna 
Afrodite steg upp ur det skummande havet. Här finner du gröna bergsområden, tusenåriga kloster och kyrkor och slumrande 
byar. Klart havsvatten, framstående mosaikverk och arkeologiska skatter är något som Cypern också bjuder på. Detta och 
mycket mer kan vi se fram emot under vår resa till Cypern – Afrodites sköna ö.

Våra reseledare Pambos Louca och Ulla Ignatio, är båda lokala auktoriserade guider och har genuin kunskap om sin ö. Pam-
bos har bott i Sverige, och studerat på Turismlinjen i Borlänge och har under många år arbetat som guide för svenska grupper. 
Han bor i Aya Napa och är vår reseledare första delen av resan sedan tar Ulla över som bor i Pafos. Ulla är finlandssvenska och 
bott på ön i 30 år med sin familj. Med deras kunskap och erfarenhet får vi en unik upplevelse av Cypern under denna rundresa.

europa 

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. 
Hans är uppväxt i Sollentuna med svensk mamma och spansk pappa och rör sig som en 
kameleont mellan båda kulturerna. Intresset för historia, musik, mat & dryck förmedlas 
väl till alla under resan och vi får komma spanjorerna lite inpå livet. Vi bor 4 nätter i Sala-
manca, 2 i Sepúlveda och 1 natt i Madrid.

  RESLÄNGD: 8 DAGAR  AVRESA:  1 OKT 2023
i pRiSET ingåR: • Svensk reseledare • Flyg Arlanda-Madrid t/r • Del i dubbelrum med frukost • 5 luncher • 5 middagar • Tapas i 
Salamanca • 2 vinprovningar (besök 3 bodegor) • 4 lätttare vandringar med guide • Guidade rundturer i byar och städer • Salu-
hallsbesök i Salamanca • Museum Zorninspirerade Sorolla • Vandringsguide • Vandringsbeskrivningar & kartor

Kastilien - Må bra resa med vin & vandring GRUPPRIS FR: 

18 950kR 
ORD. PRIS 

19 450 kr

NYHET 2023
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Albanien vin och vandring 
- Trivsamma vandringar bland olivlundar och vinrankor i ett kuperat landskap med gröna kullar. Denna resa bjuder på 
natursköna vandringar i Berat, en av Albaniens världsarv och till sköna saltstänkta stränder på rivieran i söder. Vi njuter 
vyer, viner och naturligtvis det smakrika albanska köket både på restaurang och hemma hos en familj. 

Grekland
Under en vecka får vi uppleva de norra delarna av grekiska fastlandet med allt från antika fynd, hänförande vyer, välgö-
rande termalbad och den goda grekiska maten. Med kilometerlånga sandstränder, det fantastiska landskapet mellan 
Egeiska havet och det legendariska Olymposberget, är Katerini, strax söder om Thessaloniki, en perfekt utgångspunkt 
för vår resa. Med oss på resan har vi Helena som är halvgrekiska, född och uppvuxen i Stockholm men nu boende i Ka-
terini där hon driver familjens boutiquehotell tillsammans med sina barn. En av resans höjdpunkter är ett besök hos hos 
Helenas vän Giannis, på hans vingård provar vi vin och äter lokala specialiteter. Vi ser också unescovärldsarvet Meteora. 
Klostren är spektakulärt placerade högt uppe på branta klippformationer av sandsten 400 meter ovanför Peneasdalen. 
Som sig bör i Grekland får vi veta mer om antiken och dess glansdagar.

Kastilien - Må bra resa med vin & vandring

Dalhalla 
- Tvådagarsresa till Dalarna. Vi går på konsert i det gamla stenbrottet Dalhalla och lär oss om Dalarna. Sommaren 2023 
visas bland annat Diggiloo, Jesus Christ Superstar och storfavoriten Rhapsody in Rock med Robert Wells är tillbaka!

Läckö slottsopera
- Linnéa Sallay tar med oss på årets föreställning, Verdis Macbeth. Vi bor i Lidköping och tar del av både Läckö slott och 
stadens intressanta porslinshistoria genom ett besök på Rörstrand porslinsmuseum.

Nationaldagsresa
- Linnea tar oss med på en tvådagarstur runt Mälaren där vi besöker Tidö slott och Strömsholms slott. Vi firar national-
dagen med sång, musik och folkdansuppvisning på Dybecksgården. Här föddes Richard Dybeck, som skrev texten till 
Sveriges nationalsång. Linnea bjuder på trevliga musikupplevelser och vi firar Sveriges dag tillsammans.

resor under produktion

Mars
28 mar Albanien 6 dgr

April
04 apr Påsk Sicilien 8 dgr
17 apr Konstresa Oslo 3 dgr
19 apr Holland med Blomstertåget 5 dgr
19 apr Bridgeresa Albanien 9 dgr
25 apr Toscana 8 dgr
24 apr Oslo 3 dgr
26 apr Bergslagen 3 dgr

Maj
03 maj Konstresa Oslo 3 dgr
13 maj Kastilien 8 dgr
14 maj Sardinien med Korsika 8 dgr
15 maj Wales 8 dgr
15 maj Solens mat 8 dgr
16 maj Ischia - vandring & termal 8 dgr
17 maj Tågresa Köpenhamn 3 dgr

JUNI 
03 jun Norges fjordar 5 dgr
05 jun Nationaldagsresa 2 dgr
24 jun Midsommarresa i Sverige
XX jun Er föreningsresa?

Juli
06 jul Savonlinna operafestival 5 dgr
15 jul Läckö slottsopera 2 dgr

Augusti
01 aug Skottland med Tattoo 6 dgr
17 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
20 aug Opera på Skäret 2 dgr
XX aug Er föreningsresa?

SEPTEMBER
19 sep Ischia 8 dgr
12 sep Solens mat 8 dgr
24 sep Norra Tyskland 6 dgr
24 sep Sardinien med Korsika 8 dgr

OKTOBER 
01 okt Må bra-resa Kastilien 8 dgr
02 okt Stora Irlandsresan 8 dgr
07 okt Toscana 8 dgr
23 okt Cypern rundresa 8 dgr

NOVEMBER
05 nov Långtidssemester Cypern 22 dgr

Del i Resa-Kalendarium 2023
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Gammal kärlek rostar aldrig...

Montenegro med Zlatko Papac
- Ett outforskat land invid Adriatiska havet. 
Låt oss och våra vänner i Montenegro guida er genom Montenegros historia, kultur och natur. upplev de vidunderliga 
gröna bergen som stiger bakom den vackra kusten och njut av det turkosa glittrande vattnet i Adriatiska havet. Vi bor 
bekvämt på femstjärnigt hotell i Budva och tillsammans med Zlatko Papac ser vi det bästa som landet har att erbjuda.

Spaniens Världsarv med Hans Eguinoa
- åtta världsarv på en resa i Spaniens mat & vinkultur
Upplev essensen av Spaniens kulturarv med romarnas ingenjörskonst, medeltida riddares borgbyggen och spanska 
kungars storhetsvansinne. Se det enkla men stora i pilgrimsleden som leder till Santiago eller lär dig mer om världens 
kanske viktigaste arkeologiska utgrävning. Vi besöker flera bodegor och avnjuter viner tillsammans med traditionell 
mat eller moderna vanguardistiska rätter.

Andalusiens skatter med Monica Mozo
- Malaga, Ronda, Granada och Sevilla
Följ med till södra Spanien med en oslagbar kombination av stad, landsbygd och hav. Vi får uppleva Malaga med Pi-
cassomuseet, tjuren Ferdinands Ronda, Sevilla och Granada och med Monica Mozo som bor i Andalusien. utöver dessa 
större städer åker vi på en unik utflykt upp i bergen till byn Alfarmatejo med vacker utsikt över bergsmassiven i söder. 
Vi besöker en olivoljeproducent, provsmakar det söta malagavinet och äter en hemlagad måltid hemma hos byborna. 

Kroatien & Bosnien Hercegovina med Zlatko Papac
Följ med på en rundresa som ger en inblick i den tidiga historien till dramatiska händelser utspelades i vår tid. Vi besöker 
fascinerande städer i Dalmatien och Hercegovina. Längs Kroatiens kust finns de vackraste och mest välbevarade antika 
städerna i världen. Vi möter den serbiska, kroatiska och bosniska kulturen under en och samma resa.

Norska fjordarna med Einar Szpiro
- med båttur, Geiranger & Trollstigen
En drömresa för många är att få se Norges vackra fjordar. Vi skall få uppleva några av Norges mest kända naturupp-
levelser. Mäktiga Gudbrandsdalen med Lillehammer och den omtalade Trollstigen, med sin slingrande väg ner mot 
åndalsnäs. Geiranger bjuder på fantastiska vyer av fjäll, fjordar, forsar och växtlighet. Höjdpunkten på resan är en båttur 
med Geiranger fjordservice från Geiranger till ålesund, där vi färdas på Geirangerfjorden med sina kända forsar ”De sju 
systrarna” och ”Brudslöjan”.

ReseSkaparna har en stor portfölj med resor gjorda tillsammans med våra briljanta reseledare. Nedan har 
vi plockat fram några av våra tidigare favoritresor som vi vill ge lite extra kärlek och göra  igen. Vad sägs 
om Andalusien med Monica, Balkan med Zlatko, Baskien med Hans eller Madrid med Josephine?

Madrid med Josephine Berne
- konst och kultur i Spaniens huvudstad
De kulturella sevärdheterna i Madrid är oändliga. Madrids mest välkända museum är naturligtvis Museo del Prado, ett av 
världens största konstmuseum. En resa att njuta av livets goda, matintresserade finner lyckan i saffransdoftande paella, ta-
pas och kyld sangria och dansintresserade i flamencouppvisning. Vår reseledare Josephine Berne är auktoriserad lokalguide. 


