Vandring- & Strövtågsesor med ReseSkaparna
Österrike, Polen, Spanien, Sverige, Slovakien, Albanien, Malta

Här har vi samlat de reseledare som gör vandringsresor. Gillar du att röra på dig under din resa så är
detta programmet för dig. Här finns både enklare strövtåg och riktiga vandringsresor.
På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens på
resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det program ni har under er resa. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer i världen. Eftersom de själva har en speciell
anknytning till resmålet är de lite extra engagerade att visa det från sin bästa sida för att ni ska tycka om
det lika mycket som de själva när ni kommer hem.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Vandra med oss!
Visste du att flera av ReseSkaparnas redan mycket uppskattade reseledare också gör vandringsresor?
Vi erbjuder vandringar för den erfarne vandraren med Anneli Wiklund
och Josif Paparisto. Med dem kan de resa till La Gomera, Österrike,
Tatrabergen eller de Fördömda bergen i Albanien.
För dig som är ny med vandring och inte vill gå riktigt lika långt men
gillar att njuta av naturen och mat och vin har vi resor med Hans Eguinoa i det gröna Spanien och med Erik Sunnerstam till Malta.
PÅ LÄTTARE VANDRINGAR/STRÖVTÅG REKOMMENDERAR VI:
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.
Anneli Wiklund
Hälsingetös som gärna visar er sitt Hälsingland eller tar er med på vandringsresor både i Sverige och till Tatrabergen. Anneli är en frisk fläkt med otrolig kunskap om Hälsingland. Det är Anneli som skapat stora delar av ABF:s
studiematerial om Hälsingland. Tillsammans med Anneli kan vi erbjuda många olika upplägg både på resor i Hälsingland och vandring i Europa.
Josif Paparisto

Josif är född och uppvuxen i Tirana och bodde i Sverige under tidigt 90-tal. Hans kunskap om landet och sin egen historia
förmedlar Josif på ett personligt sätt när han visar sitt hemland. Han uppfyller nu sin dröm om att visa sitt Albanien för
svenska resenärer.

Hans Eguinoa
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.
Erik Sunnerstam
Är en mycket uppskattad reseledare som håller koll på detaljer, ser till att alla trivs och vill ge er det där lilla extra.
Anna Rudh
Anna är auktoriserad lokalguide och bor sedan många år på ön Ischia. Anna har arbetat som reseledare under
många år och har en gedigen kunskap om Italien och orterna på Amalfikusten.

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:

Priset på våra gruppresor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Vi rekommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi
bokar desto bättre flygpriser, men vi kan inte boka flyg tidigare än 330 dagar. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person
för flygresor.

Kalendarium Vandringsresor 2021
Strövtåg på Gozo & Malta			
Vin & Vandring i Kastilien 8 dgr 		
Vandring i Hälsingland 3 dgr			
Vandring Albanien 8 dgr			
Ischia 8 dgr					
Vandring Bruksvallarna 4 dgr			

Datum		
29 apr			
7 maj			
17 maj			
jun/aug		
3 maj& 13 sep		
18 aug			

Grupp pris
14 950 kr
15 450 kr
9 550 kr
13 950 kr
13 950 kr
7 150 kr

Ord. pris
15 450 kr
15 950 kr
9 850 kr
14 450 kr
14 450 kr
7 450 kr

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

Vandringsresa slovakien
- i vackra Tatrabergen
Anneli Wiklund
På den här resan får du vandra i fantastisk natur och lära känna ett land med en fascinerande historia. Vi vandrar både i de låga och i
de höga Tatrabergen och vi har valt en härlig kombination av trevliga, kortare eller längre, vandringar kryddat med lite av all den kultur som finns i området. Vår vandringsledare Anneli Wiklund tar er med på en upplevelsefull resa till ett lite mindre känt land i Europa.
DAG 1: BANSKÁ ŠTIAVNICA

(världsarv ,UNESCO)
Ankomst till Budapest, transfer till bergen
och den gamla gruvstaden Banska Stiavnica. Här gör vi en stadsrundtur och besöker
de underjordiska gångarna från 1600-talet.
Sedan väntar oss en traditionell middag och
ett härligt folkmusikprogram, som ger oss
en inblick i traktens historia och kultur. Övernattning i Banska Stiavnica. (L, M)

DAG 2: VLKOLÍNEC, CHOCBERGEN

(världsarv, UNESCO)
Vi åker norrut över låga Tatras bergskam till
bergsbyn Vlkolínec (Vargby) där den välbevarade traditionella träarkitekturen fått
vara orörd i mer än 200 år. Här smakar vi
den traditionella och unika Vlkolínec, surkålspaj, som ni bara hittar i den här i byn.
Vi fortsätter till Chocbergen där vi vandrar i
en av Slovakiens vackraste dalar, Kvačianska.
Övernattning i Liptov. (F, L, M)
Enklare vandring: Vandring längs Vacianska
dalen till Oblazy där vi besöker ett gammalt
vattenbruk från början av 20-talet. Stigen fortsätter genom Kvacany bergspass till byn Velke
Borove där vi får vår lunch.
Höjdmeter: 300 m, mest uppför
Vandringstid: 2,5 h + besöket på vattenbruket
Mer avancerad vandring: Vi går från Prosieckadalen till Kvacianska-dalen (fin väg i skogen
med utsikt över floden Vah-dalen och de låga
Tatrabergen)
Höjdmeter: 530 m uppför, 350 m nerför
Tid: 4 h + besöket på vattenbruket

DAG 3: LÅGA TATRA

Den här dagen börjar vi med att ta oss ner
i underjorden till Demänovská Jaskyňa. Det
är ett 35 km långt grottsystem, det längsta
i hela Slovakien. Nu väntar vandring i Låga
Tatra. Vi tar linbanan upp till bergskammen
där vi njuter av den vackra utsikten över
Höga Tatras bergskammar. Här kan vi välja
vilken typ av vandring vi önskar göra. Vi äter

lunchpaket på berget och tar linbanan tillbaka ner. Åter till Liptov och vårt hotell. (F,
L, M)
Enklare vandring: Längs bergskammen till
toppen av Dumbier och sen tillbaka till linbanan. Höjdmeter: 570 m , Vandringstid: 3,5
h Alternativ: Vandring till toppen av Chopok
Mer avancerad vandring: längs åsen till Stefanikova alpstuga och tillbaka till linbanan
(Eftersom det här är en avancerad tur så kan
man också vända när man vill och gå tillbaka
till linbanan)

DAG 6: SZENTENDRE

Vi åker söderut till Ungern till Szentendre,
en liten, väldigt mysig, stad som ligger 2 mil
från Budapest. Eftermiddagen är ledig för
upptäcksfärd bland gallerier och små butiker.
Mest känt är det etnografiska friluftsmuseet.
På kvällen vinprovning med traktens bästa
viner och middag vilket blir en härlig avslutning på en minnesvärd resa. Övernattning på
ett annat spahotell i Szentendre. (F, L, M)

DAG 7: HEMRESA
Beroende på flygtiderna kan vi hinna
DAG 4: HÖGA TATRA
med en stadsrundtur i Budapest på väIdag ska vi vandra i de fantastiska Höga Tatra- gen till flygplatsen. (F)
bergen. Vi tar liften upp till insjön Skalnate
Pleso där vi vandrar och njuter av utsikten. Vi
äter lunch i en stuga på berget och vandrar
sedan ner till de mest berömda vattenfallen i
Tatrabergen innan vi tar liften ner igen. (F, L, M)
Enklare vandring (till Stary Smokovec)
Höjdmeter: 830 m ner, 80 m upp, Tid: 3,5 h Mer
avancerad vandring: (till Tatranska Lomnica)
Höjdmeter: 1060 m ner, 210 m upp, Tid: 4:30 h

DAG 5: LESSER FATRA

(världsarv, UNESCO)
Vi åker till Lesser Fatra bergen. De är verkligen fantastiska och erbjuder många olika
möjligheter från enkla promenadstråk till
avancerad vandring och klättring. Vi går
den kända leden Janosik holes och kan välja
mellan två alternativ, en lättare eller en mer
krävande, för vana vandrare som vill ha lite
mer utmningar. Efter ett (h)ärligt dagsverke
tar vi oss till vårt hotell i Trencin. (F, L, M)
Enklare vandring: vandring längs åsen.
Höjdskillnad: 280 m upp/ner.
Tid: 2,5 h (Det finns stugor på åsen där man kan
vänta på resten av gruppen)
Mer avancerad vandring: vandring längs åsen.
Alternativ 1: Höjdmeter: 600 m upp/ner; Tid: 4,5
h Alternativ 2: Höjdmeter: 600 m upp/ner, Tid: 5 h

FAKTA
RESLÄNGD:
I priset ingår

7 DAGAR

• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Banska Stiavnica 1 natt, Liptov 3 nätter,
Piestany 1 natt, Szentendre 1 natt.
• Helpension (L, M)
• Guidad tur i Banska Stiavnica
• Fyra vandringsdagar med engelsktalande lokal guide & vandringsledare
• En vinprovning
• Alla transporter på resmålet
• Besök enligt program

Vandringsresa Polen
Polen erbjuder en vacker natur, vi vandrar både i de låga och i de höga Tatrabergen.
Landets kultur fascinerar och vi lär känna dess historia. Vandringarna erbjuds i en härlig
kombination av trevliga, relativt lätta vandringar kombinerat med lite av all den kultur
som finns i området. Vi avslutar vår resa i Krakow, av många betraktad som Polens vackraste stad.
DAG 1: Ankomst Polen

hotellet för gemensam middag. (F, L, M) StigDirektflyg från Arlanda till Krakow. Vid an- ning: 200 m, Längd: 8-14 km
komst möts vi av vår buss som tar oss till vårt
DAG 4: HÖGA TATRABERGEN
hotell centralt beläget i Zakopane. Middag
Idag gör vi en vandring i de höga delarna av
på hotellet. (M)
bergen. Vi kommer att beundra glaciärreliefer, de största vattenfallen i Polen, de största
DAG 2: LÅGA TATRABERGEN
Idag gör vi en lättare vandring i de låga de- bergssjöarna i Tatrabergen, det populära
larna av bergen. Vi börjar i Strazyska Valley turistmålet Morskie Oko och Polens högsta
och under vandringen ser vi toppen Giewont, topp Rysy. Middag. (F, L, M) Stigning: 900 m,
vattenfall och fantastiska klippformationer. Vi Längd: 8-24 km
har lunchpaket med oss. Vi är åter på hotelDAG 5: ZAKOPANES DALAR
let på eftermiddagen. Gemensam middag på
Genom dalar beundrar vi idag ett varierat
hotellet. (F, L, M) Stigning: 450 m, Längd: ca
landskap av karstformationer, vackra ström8-14/18 km
mar, steniga stigar, fårhundar och fårfarmar.
Vi provsmakar lokala produkter som oscypek
DAG 3: HÖGA TATRABERGEN
Idag beger vi oss mot de två mest populära (rökt ost) och får en presentation av hur tilltopparna i Zakopane. Vi kommer att se vacker verkningen går till. Spår av gruvdrift i Tatrapanoramautsikt över hela Tatrabergen. Gie- bergen går tillbaka 500 år i tiden. Gemensam
wont, bergskedjor och den lugna och pitto- middag på hotellet. (F, L, M) Stigning: 250 m,
reska dalen Mała Łąka. Vi åker bergsbana mel- Längd: 8-16 km
lan Kuźnice och Kasprowy berget. Tillbaka till

Vandringsresa Bruksvallarna

Anneli Wiklund

DAG 6: KRAKOW MED WAWEL

Vi reser mot Krakow. Väl framme möter vi vår
lokalguide och ska nu få uppleva staden. En
guidad stadsrundtur till fots tar oss på upptäcktsfärd till den välkända Grodzkagatan &
till hjärtat av Gamla Stan.

FAKTA
ca GRUPPRIS
RESLÄNGD:

13 450 kr
7 DAGAR

I priset ingår

• Svensktalande reseledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Krakow t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Helpension dag 2-5
• Middag dag 1 & 6 (M)
• Entré till nationalparken 4 dgr
• 4 h rundtur till fots i Krakow inkl. 		
entré Mariakyrkan och Wawel katedral
• Övriga besök enligt program

Bruksvallarna är en mysig och genuin fjällby omringat av vackra fjäll med många fina
vandringsalternativ. Vi vandrar i lättillgänglig och skön fjällterräng förbi gamla kulturmiljöer och möts av underbara vyer och storslagna fjäll.
DAG 1: STOCKHOLM-BRUKSVALLARNA

Vi åker norrut, stannar för en bussfika på vägen upp och kommer till Bollnäs där Anneli
möter. Sedan vidare norrut längs Ljusnans dalgång till Ljusdal där vi stannar för en god lunch
på Restaurang Hembygdsgården. Vi fortsätter
följa Ljusnans flöde och passerar Funäsdalen
där vi tar av till Bruksvallarna. Inkvartering och
middag på Bruksvallslidens hotell. (L, M)

DAG 2-4: BRUKSVALLARNA

Det blir tre härliga vandringsdagar i Funäsfjällen omkring Bruksvallarna. Turerna anpassar vi efter väder och vind. Med bussen
kan vi ta oss till bra startpunkter och avslut
på turerna. Vi vandrar mellan 6-12 km per
dag. Lite beroende på antal höjdmeter och
väder. Om någon önskar en kortare tur an-

passar vi turen så att det finns ett kortare
alternativ också. En möjlighet bland många
andra är en ”braväderstur” till Djupdalsvallen och Mittåkläppen där de som vill kan
nå toppen på 1212 möh. En högfjällsupplevelse med underbara vyer. Det kan vara
rätt blött efter en del leder. Ofta är lederna
spångade förbi våtmarkerna men vattentåliga kängor är ett måste. Om möligt väljer vi
de lite torrare lederna. (F, L, M)

DAG 5: HEMRESA

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

FAKTA
ca GRUPpRIS:
RESLÄNGD:
I priset ingår

7 550 kr
5 DAGAR

• Rese-/ färdledare Anneli Wiklund
• Bussresa
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 lunch & 4 lunchpaket (L)
• 4 trerätters middagar (M)
• Busskaffe
• Övriga besök enligt program

Anneli Wiklund

Vandringsresa Österrike
- Kärnten och italienska Lago di Fusine

Följ med på en upplevelserik resa till södra Österrike med spännande utflykter där vi får
uppleva fantastiska vyer och små pittoreska byar och städer. Vi erbjuder en tur till Österrikes sydligaste förbundsland Kärnten, som på grund av sin höga medeltemperatur och
sina 1270 sjöar med dricksvattenkvalitet kallas för Österrikes riviera. En dag tar vi oss över
gränsen till Italien och får uppleva Lago Di Fusine. Varje dag erbjuder vi två vandringar, en
lättare och en lite tuffare. Vår vandrings- och reseledare Anneli Wiklund tar er med på en
upplevelsefull resa tillsammans med vår lokale vandringsguide Rudolf.
DAG 1: SALZBURG-Spittal

Flyg från Arlanda tidigt morgon. Mellanlandning i Wien innan vi är framme i Salzburg.
Vid ankomst möts vi av vår buss och börjar
med lunch på restaurang i Salzburg. Vi gör
en stadsrundtur till fots med svensktalande
lokalguide innan vi återvänder till bussen och
reser till vårt hotell i Spittal. Middag. (M)

DAG 2: GOLDECK

Bussresa enkel väg ca 45 min.
Lättare: Martenock-Seetalnock-GussenalmSeetal. Längd 9,2 km. Upp: 658 hm / Ner: 433
hm.
Tuffare: Staff - Eckwand - Latschur. Längd 19
km. Upp: 1288 hm / Ner: 1299 hm. Gemensam
middag på restaurang. (F, M)

DAG 3: Schwaiger Hütte

Ner: 670 hm. Tuffare: Innerkrems - Rosanintal
- Königstuhl-Stangsattel - Prießhütte. Längd
14,1 km. Upp: 753 hm / Ner: 628 hm. Gemensam middag på hotellet. (F, M)

DAG 5: EGEN DAG

Egen dag att utforska Spittal. Rudolf och hotellet kan tipsa om vandringar ni kan göra på
egen hand. Eller varför inte ta en båttur på
Millstättersee. (F)

DAG 6: Kölnbreinsperre

Bussresa enkel väg ca 1 h.
Lättare: Kölnbreinsperre - Osnerbrückerhütte
- Kölnbreinsperre. Längd: 16,1 km. Upp: 143
hm / Ner: 143 hm. Tuffare: Maltertal Hochalpenstraße - Kattwitzer Hütte - Kölnbreinsperre. Längd: 11,2 km. Upp: 947 hm / Ner: 547
hm. Gemensam middag på restaurang. (F, M)

Bussresa enkel väg ca 30 min.
Lättare: Schwaiger Hütte - Kamplnock - Granattor - Lammersdorfer Hütte. Längd: 11,6 km.
Upp: 513 hm / Ner: 497 hm. Tuffare: Schweiger Hütte - Sommeregger Hütte - Tschiernock
- Kamplnock - Granattor - Lammersdorfer
Hütte. Längd: 17 km. Upp: 876 hm / Ner: 429
hm. Gemensam middag på restaurang. (F, M)

DAG 7: Lago di Fusine, ITALIEN

DAG 4: NockalmstraSSe

DAG 8: HEMRESA

Bussresa enkel väg ca 45 min.
Lättare: Eisentalhöhe - Königstuhl - Stangsattel - Prießhütte. Längd 10,4 km. Upp: 322 hm /

Bussresa enkel väg ca 1 h & 15 min.
Lättare: Lago di Fusine - Zacci Hütte - Lago
di Fusine. Längd 9,2 km. Upp: 458 hm / Ner:
463 hm. Tuffare: Lago di Fusine - Zacci Hütte Lago di Fusine. Längd 11, 5 km. Upp: 708 hm
/ Ner: 708 hm. Gemensam middag på restaurang. (F, M)

FAKTA
ca grupPRIS
RESLÄNGD:

13 950 kr
8 DAGAR

I priset ingår

• Svensktalande rese- & vandringsledare
• Engelsktalande vandringsguide
• Flyg Arlanda-Salzburg t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 6 Middagar, varav 2 på hotellet (M)
• 1 Lunch i Salzburg (L)
• 2 h rundtur till fots i Salzburg
• Alla transporter på resmålet

Efter frukost avgår bussen till flygplatsen för
hemresa. Åter Sverige på eftermiddagen. (F)

Vandring i Hälsingland
- med boende på Orbaden Spa & Resort

Välkommen till några dagar med skön vandring, kryddat med det Hälsingska kulturarvet. På den här turen vandrar vi längs älvar och sjöar, i härlig gammelskog
och njuter av underbara utsikter över blånande berg och älvdalar.
Vandringarna anpassas efter väder och vind. Är vädret vackert så njuter vi av härliga utsikter och
regnar det väljer vi leder där vi kan må gott och äta vår matsäck i en stuga vid en skön brasa.
Vandringarna varierar mellan 7 - 13 km och går mestadels i lätt terräng. Vi vandrar med utsikt
över Hälsinglands blånande berg, nära vatten och i riktig vildmark. Vi får också del av den hälsingska kulturarvet genom bl a världsarvet Hälsingegårdar.
Vi vandrar alla dagar. Ankomst och avresedagen blir kortare turer.
Vi bor på Orbaden Spa och Resort som ligger mellan Bollnäs och Järvsö. Här kan vi efter vandringen njuta av underbart spa och skön avkoppling, med utsikt över Hälsinglands blånande
berg, eller så bokar du in en skön behandling.
Sista kvällen blir det lite extra med musikunderhållning och andra trevligheter.
På denna resa bör man kunna vandra ca 8 km i varierande terräng. Vandringskängor rekommenderas och ta gärna med gåstavar som stöd. Kontakta oss om du har funderingar kring
detta.

FAKTA
ca grupPRIS
RESLÄNGD:
I priset ingår

9 550 kr
4 DAGAR

• Vandringsledare
• Bussresa enligt program
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher & 2 matsäck (L)
• 3 middagar (M)
• Övriga besök enligt program

tillägg
Enkelrum: 900 kr

La Gomera

- en vandringsresa med vackra vyer, regnskogar och Palmdalar
Anneli Wiklund

Mystiska La Gomera är en sagolikt vacker ö med höga berg, djupa raviner, trolska skogar,
söta byar och gröna dalar där terrassodlingarna klättrar längs bergssidorna. Mitt på ön

finner man den spektakulära och dimhöljda nationalparken Garajonay. Den subtropiska regnskogen ”Bosque del Cedro” är den bäst bevarade Lagerträdskogen i världen, en av de sista urskogarna
och känd för sina säregna ljungträd med sina skägglavstäckta toppar. Den täta skogen är

populär bland vandrare, fågellivet är rikt och det finns ett stort antal endemiska växter. Ön
är den näst minsta av de sju Kanarieöarna och har en helt egen kultur, här har man gamla
traditioner och ett eget språk “visselspråket”. Förr i tiden förflyttade man sig mellan dalarna
med hjälp av långa stänger och hivade sig fram. På denna resa får du verkligen uppleva
den vackra omväxlande naturen, men du kommer även närmare den lokala kulturen och
får prova på lokal mat som Almogrote, grillad ost med honung, fisk och patatas con mojo.
Den stora skillnaden mot öarna Teneriffa och Gran Canaria är att Gomera inte har långa
stränder, så massturism finns inte på ön. Hit kommer man för att njuta av naturen. Vårt hotell

ligger på den södra sidan invid havet i Playa de Santiago, denna sida av ön är torr och varm även
under vinterhalvåret. Vi bor på ”Hotel Jardin Tecina” ett trevligt hotell med flera pooler som har en
hög standard, perfekt att koppla av här efter härliga vandringar. Vi flyger till Teneriffa Syd och tar
den snabba färjan till grannön La Gomera. Vår omtyckta vandringsledare Anneli Wiklund, har vandrat på La Gomera. Det är en av hennes favoriter. Denna resa är för dig som är van att vandra. Vi
erbjuder två olika nivåer om vi är fler än 15 personer.

DAG 1: TENERIFFA, GOMERA

Vi flyger till Teneriffa syd, buss till hamnen i
Los Cristianos för vidare färd med färjan till La
Gomera, båtturen tar ca 50 minuter. Väl framme i San Sebastian, tar det cirka 45 minuter
med buss till Playa Santiago och vårt hotell.
Gemensam välkomstmiddag. (M)

DAG 2: EPINA VATTENKÄLLA, SANTA
CLARA, VALLEHERMOSA ”Vackra dalen”

Bussresa på ca 50 min till Epina, en vattenkälla som har en mystisk legend. Detta är en
vandring genom både busklandskap och
små skogsdungar med bananpalmer. Vid
Santa Clara hermitage får vi njuta av den
spektakulära utsikten över Arguamul. Efter
ett tag får vi härliga vyer över ett terrasserat
landskap med gamla vinodlingar på vår väg
ner till byn Vallehermoso. Vägen ner mot
Vallehermosa, kräver en del koncentration.

I utkanten av Vallehermosa, finns ett antal
gamla hus, täckta av arabiska keramikplattor,
som visar vilken stor betydelse denna by en
gång haft då detta var det gamla kulturella
centrat på La Gomera. En stund att uppleva
byn, ta något gott innan bussen tar oss hem
till hotellet igen. Åter till vårt hotell för middag. (F,M)
Vandring: 10,8 km, 245 m upp, 186 m ner. 4 tim

DAG 3: LOS NIEVES, ARGANDO, NEBCHIJIGUA, IMADA

Vår startpunkt är Ermita de La Nieves (Snöns
eremitage), på södra sidan av byn. Vi vandrar
mot Roque Agando, här möter vi en brant
nerförsbacke som gradvis planar ut tills vi
kommer till Benchijigua. Efter detta har vi en
bit uppför till Imada. Detta är en vacker rutt
men fantastiska vyer av den södra ravinen.
Åter till vårt hotell för middag. (F,M)
Vandring: 9,7 km, ca 3,5 – 4 tim, 693 m ner, 428
m upp. Högsta punkter 1100 m, lägsta 600 m.

FAKTA
ca GRUPPRIS:
RESLÄNGD:
I priset ingår

18 750 KR
8 DAGAR

• Reseledare Anneli Wiklund
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt (F)
• Engelsktalande vandringsguide
• 5 middagar på hotellet (M)
• 1 middag på lokal restaurang
• Buss till och från alla vandringar
• Alla vandringar - två nivåer kommer
erbjudas om vi är fler än 15
• Vandringskarta
• Buss & båt flygplats - hotell t/r
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum ca 2000 kr

DAG 4: RASO DE BRUMA, LOS CRECES,LAS DAG 6: HERMIGUA, MONTORO, PALM- DAG 8: HEMRESA
HAYAS, EL CERCADO, GERIAN

Vår vandring startar I den äldsta delen av
Laurel skogen – Raso de Brumas, omgiven
av en lätt dimma. Vi går genom denna lite
mystiska skog ut i solen, där vi får vackra vyer
av byarna Las Hayas och El Cercado (känd för
sin keramik) och det vackra landskapet. Vår
vandring slutar vid ett erimitage som heter
Guará, byn är en av de mest unika på öns
södra sluttningar.
Vandring: 11,5 km, 4-5 tim, ner 454 m upp 335.
Åter ca 40 min med buss. Start 1100 m lägsta
940 m.

DAG 5: VANDRINGSFRI DAG

Ett bra tillfälle att njuta av det sköna vädret
och kanske ligga vid poolen med en spännande bok. Hotellet erbjuder ett digert program av aktiviteter såsom vattengymnastik,
yoga eller badminton. Alternativt kan man ta
sig till La Gomeras lilla huvudstad San Sebastian med båt eller lokalbuss. Anneli ger tips
och visar. Egen kväll. (F)

DALEN TILL PLATA DE LA CALETA

Vi startar i Hermigua, på Gomeras nordöstra
sida. Detta område är mycket grönt med banan plantager som möter det blå havet. När
vi kommer till toppen så får vi vackra vyer av
Teneriffa. Vandringen avslutas med en lättare
nedväg till Playa Caleta. Åter till vårt hotell för
middag. (F,M)
Vandring: 9, 8 km, ca 3.5 – 4 timmars vandring.
Upp 381 m och ner 575 m.

Vi lämnar Gomera och åker båt åter till Teneriffa, för hemresa. (F)

Observera att två nivåer av vandring erbjuds om gruppen är över 15
personer. Ordning och program kan
ändras pga av väder och dylikt

DAG 7: AGANDO, TAJAQUE, ALTO DE GARAJONAY, CHIPUDE

Denna vandring erbjuder en av de vackraste
utsikterna. Vi börjar vid Agando berget och
går över bergkedjan via utsikten Tajaque till
toppen av Garajonay och fortsätter sedan
nedåt mot Chipude.. Till kvällen avslutningsmiddag på lokal restaurang.
Vandring: 11,2 km, 554 m upp och 627 m ner.

Vandring på La Gomera

Det finns mängder av vandringsleder på La Gomera och även inofficiella vandringsleder, så det går relativt enkelt att göra variationer av en
och samma led. Vi har valt några mer kända spektakulära vandringarna, men också en del okända vägar. Ön har olika klimatzoner med stora
temperaturskillnaderna vissa vandringsdagar med olika miljöer. Från höga berg till djupa dalar och från torrt, nästan ökenlikt landskap till den
speciella och fuktiga lagerträdskogen. Varje dag tar vi buss till och från vandringen och äter av vår medhavda picknicklunch, vilken man kan
köpa på hotellet.

Mat: 5 middagarna äter vi på hotellet, här finns en fin buffé. En an kvällarna äter vi på lokal restaurang. Msan kan varje dag köpa med sin en
picknick lunch från hotellet.
Hotell:

Jardin Tecina är La Gomeras bästa hotell, byggt i vacker, klassisk kanarisk stil. Hotellet ligger lugnt på en udde högt över havet med en härlig
utsikt. Jardin Tecina har en stor och vacker trädgård och egen odling av grönsaker, kryddor och frukt. Här kan du koppla av vid någon av hotellets fyra pooler, njuta av god mat och dryck eller varför inte unna dig en skön behandling i hotellets spa? Under våren och sommaren 2017
genomförde Jardin Tecina en renovering av receptionsområdet och två av restaurangerna. Hotellets spa har även fått ett härligt utomhusområde med olika små pooler.

Josif Paparisto

Norra Albanien

- en vandringsresa med storslagen natur & en fördold historia.

En riktig bergsvandring i de fördömda bergen i norra Albanien med spektakulära vyer, små glömda byar , lokala hotell och ett verkligt möte med den albanska kulturen. Nu har du chansen att få
uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och möta stolta och vänliga Albaner som
längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin historia. Josif vår värd, som växt upp under
kommuniståren, visar oss det bästa av hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och bjuder på en blandning av italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna.
Både naturen och historien får oss att häpna. Vi upplever majestätiska berg och smaragdgröna
sjöar. Under tiden berättar Josif sin familj och landets historia, som de flesta varit totalt ovetande
om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med Josif om att det är nu man ska besöka
Albanien när det gamla orörda ännu finns kvar och landet samtidigt hunnit bygga upp en turistnäring som ger oss den komfort vi är vana vid.

DAG 1: SHKODER

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

DAG 2: KOMAN, FIERZE, VALBONA

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

DAG 3: VANDRING CEREM

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

DAG 4: VANDRING KUKAJ, RAM AVDYLIT

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

DAG 5: THETH

Idag är det dags för en av de mer häftiga
vandringarna i Albanien. Från en nationalpark till en annan, över ett pass på 1800 möh
och en panoramautsikt som vi sent kommer
att glömma. Vyerna är hisnande! Vi ser ut
över nationalparkerna Theth och Valbona,
över till Montenegro och in mot Kosovo. Här
ligger också Albaniens näst högsta berg Jezerca, 2 693 möh. Stigen upp går i serpentiner och kanske passerar vi något snöfält. När
vi kommer ner till alpängarna sätter vi oss i
gröngräset och njuter av vår medhavda pick-

FAKTA
ca gruppris:
RESLÄNGD:
I priset ingår

13 950 kr
8 DAGAR

• Ciceron och guide Josif Paparisto
• Del i dubbelrum med frukost (F)
Shkoder 1 nt, Valbone 3 nt, Theth 2 nt, Tirana 1nt
• Engelsktalande vandringsguide
• 6 lunchpaket (L)
• 7 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla transporter i Albanien
• Alla vandringar - två nivåer kommer
erbjudas
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum ca 1 500 kr

nicklunch. Vi bär bara vad vi behöver under
dagen och dricksvatten fyller vi på längs stigen. Era väskor transporeteras till nästa dal
och boende. Vandringen är en av Albaniens
vackraste. Theth var länge en isolerad by utan
vägar till omvärlden. Här checkar vi in på vårt
charmiga pensionat för de kommande två
nätterna. Ute på terrassen kan man sitta i timmar och bara njuta av utsikten och sin insats.
(F, L, M) Vandring: 5 tim vandring, 11 km, 800 m
upp, 1000 m ner

DAG 6: VANDRING THETH DALEN

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

DAG 7: VANDRING QAF THORRE

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

DAG 8: HEMRESA

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

Vandring i Albanien

Albanien är i mycket obruten mark, vilket betyder att vi ofta går på naturliga stigar som mest
använts av getter och får. Terrängen är därför ojämn och stenig på sina håll. Vandringarna är
variende och ett par dagar går vi på relativ flack mark, medan andra dagar gör vi ordentlig
stigning uppåt för att sedan gå tillbaka ned. Vi går i lungt tempo med tid till pauser för återhämtning och tid att njuta av omgivningarna. Man bör dock vara i god form och ha vana från
tidigare vandring. Se gärna informationen på vår svårighetsskala. Både Valbona och Theth
är två små byar som ligger enormt vackert i bergen, och avlägset från närmsta stad. Husen
ligger utspridda och det finns inga butiker eller mataffärer. Här är man ett med naturen. På
eftermiddagarna när vi kommer tillbaka från vandringarna kan man slappna av med en god
dryck eller kanske en bok.

Mat: Middagarna äter vi på Gästhusen. Maten är enkel men mycket god och vällagad - och
framförallt hemlagad. På vandringsdagarna har vi lunchpacket eller att vi stannar hos någon
familj. Det finns inga affärer i området (Valbona/Theth) för egen komplettering.

Packning: Vi reser med lätt packning denna vecka. Det finns möjlighet att lämna en
väska på hotellet i Shkoder där vi sover första natten, för att sedan återfå den väskan på väg
mot Tirana, näst sista kvällen. För veckan tar vi med oss en mjuk tygväska (ej resväska) som
max bör väga 8 kg färdigpackad. Denna väska skickar vi med packhästar då vi vandrar över
passet från Valbonadalen till Theth. Den mjuka tygväskan ska fästas på häsryggarna och får
inte innehålla något skrymmande så som exempelvis laptops eller liknande.På vandringarna
bär vi lätta dagspack: en liten ryggsäck som rymmer förstärkningspack och picknick. Kvällar
och morgnar är svala uppe i bergen, så ta gärna med en varm tröja eller lättare dunjacka (dunjacka tar lite plats och väger mindre).

Malta & Gozo
- lätta vandringar och lokal natur

LÄ
ttare
vandring

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

Dag 1: Gozo
Framme på Malta, reser vi norrut till Cirkewwa och färjeläget, för en båtresa på cirka 30
min till Gozo, en lugnare ö som präglas av
lantbruket och fisket. På vägen stannar vi
för en god lunch. Vi bor på det familjedrivna
hotellet San Andrea som ligger invid havet
i Xlendibukten. Ett mindre och personligt
hotell, med Albert som ordnar god mat och
logi. Vi får våra rum och för de som önskar, tar
vi en promenad ut mot vakttornet längst ut
på udden. Middag på hotellet. (L, M)
Dag 2: Vandring Xlendi
Efter en god frukost invid havet, gör vi en
havsvandring från Xlendi längst kusten mot
Ta'Cenc och byn Sannat. En trevlig vandring
delvis längst klipporna med en härlig utsikt
över havet. Vi möts av vår minibuss som tar
oss åter till Xlendi om man inte vill gå tillbaka.
Lugn eftermiddag för avkoppling i Xlendi. Till
kvällen väntar en trevlig middag på restaurang Ta Frenc, en restaurang dit malteserna
själva gärna åker för att fira olika högtider. (F,
M) Vandring: Cirka 5-6 km 315 m upp, 216 m ner.
Dag 3: Citadellet och vandring
Idag börjar vi med en busstur mot byn
Xaghra, vi vandrar in mot byn och de mystiska
ĠHANTIJA-TEMPLEN som är äldre än pyramiderna och har en mycket intressant historia.
Efter vår visning av templen vandrar vi vidare
ner mot den vackra sandstranden Il-Ramla.
Väl framme vid sandstranden kan man bada
och njuta av havet. Vår buss hämtar oss och vi
skall besöka Rabat och Citadellet. Här möter vi
Ricardo som visar oss hur man gör traditionell,
ost på Gozo, sk Gbejna. Vi får smaka på lite lokala specialiteter till lunch. Åter till Xlendi för
avkoppling och middag på hotellet. (F, L, M)
Vandring cirka 5 km, upp 200 m och ner 350 m.
Dag 4: Vandring Xlendi – Dwejra
Idag vandrar vi en bit upp över klipporna mot
Dwejra, mot platsen där det ”Blå Fönstret” en
gång fanns. Vi ser kalkbrott, hur man tar byggnadsmaterial från stora kalkstensbrott. Väl
framme får vi se vackra klippformationer och
det lilla fiskebåtläget, som ligger väl skyddat
vid ”Inland Sea”. Här kan man om vädret til�-

låter ta en båttur ut genom grottan längs de
höga klipporna. Vår minibuss hämtar upp oss
för färd åter till Xlendi. Egen kväll i Xlendi. (F)
Vandring: 8 km, upp 135 m ner 140 m ner
Dag 5: norra Malta, Valletta
Vi lämnar Xlendi och Gozo för återfärd till
Malta. Vi stannar på Norra Malta, vid marfa
Ridge. Här skall vi vandra längst havet och vi
får en vacker utsikt utöver Comina, Gozo och
mot Mellieha Bay. Längst kusten finns flera
Vakttor, de flesta från riddartiden på Malta.
Vidare till Maltas huvudstad Valletta, som
på senare tid fått ett nytt liv med trevliga
restauranger och mysiga gågator. Valletta är
verkligen i sig en sevärdhet, en stad från riddartiden med en hög ringmur, smala mysiga
gator och härbärgen från Riddarnas tid. Vi
bor centralt vid ringmuren i Valletta 3 nätter.
(F) Vandring: Ca 6 km, 50 m upp 80 m ner.

med lite egen tid i Mdina, kanske vill man
prova på Café Fontanellas goda jordgubbsmarrängskaka med utsikt över hela Malta.
Till kvällen avslutningsmiddag i Valletta. (F,M)
Vandring: 6 km, 166 m upp och 39 m ner
Dag 8: Hemresa
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

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

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

Dag 7: Mdina, Siġġiewi & Dingli
Idag skall vi besöka den gamla huvudstaden
Mdina och de pampiga klipporna vid Dingli.
Vår buss tar oss till den lilla byn Siġġiewi,
härifrån vandrar vi ner mot Dingli Cliffs, vi går
uppe på de pampiga klipporna och njuter av
den vackra utsikten ut över havet och den lilla ön Filfla. Vår buss möter oss vid Dingli och
tar oss in till Mdina. Här väntar en intressant
guidad rundtur med Fredrik, vi får uppleva
stadens färgstarka historia. Vi avslutar dagen

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

FAKTA
ca grupPRIS
RESLÄNGD:
I priset ingår

tillägg
Enkelrum ca 3 400 kr

14 450 kr
8 DAGAR

Vin & Vandring

LÄ
ttare
vandring

- strövtåg i Kastilien med mat-och vinupplevelser

Hans Eguinoa

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.

DAG 1: ARLANDA-MADRID
Vi flyger till Madrid, Hans välkomnar oss
på flygplatsen för vidare transfer till Salamanca 2 timmar. Lättare middag serveras
på hotellet. (M)
DAG 2: SALAMANCA
Under en guidad promenad i Salamanca
besöker vi stadens saluhall och två katedraler 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 sin favorit tapasrunda. (Valfri, betalas på plats) (F, L)
DAG 3: ARRIBES
Dagens utflykt går till Arribes de Duero, en
nationalpark i gränsområdet kring Duerofloden. Arribes är en naturlig gräns mot
Portugal. Vi besöker en vinbodega och ett
ysteri, båda ägda av samma sanna entreprenörer. Vi vandrar 7 km längs vackra Dueroleden och njuter av flodens kanjon. I
Fornillos bjuds vi på en lantlig lunch. Mätta
och belåtna tar vi oss vidare till ytterligare
ett bodegabesök hos en modig inflyttad
engelska. Utflykten avslutas med en promenad upp till den vackra borgen i byn.
Transfer tillbaka till hotellet och middag på
egen hand. (F, L)
DAG 4: SIERRA DE FRANCIA & LA DEI
I dag gör vi besök i ett par av Spaniens
vackraste byar. Vi smakar specialiteter hos
en lokal producent som gör lufttorkad
skinka av svarta ibéricogrisar. Detta avnjuts med viner från lokala bodegor. Åter för
middag nära hotellet i Salamanca. (F, L, M)

DAG 5: SEGOVIA
Utcheckning från hotellet och vi reser vidare till Segovia. Här får vi en vacker vy av
staden och en kort guidad tur. Vi njuter
av vyer av Akvedukten, stadens katedral
och el Alcázar, den gamla borgen, som fått
stå som inspiration till Disneys sagoslott.
Vidare till byn Pedraza för ett intressant
besök och cirka 3 km vandring med kaffestopp i denna medeltida by. Dagen
avslutas i Sepúlveda med middag och vinprovning. (F, L, M)
DAG 6: DURATÓN
Morgonvandring efter frukost där vi tillsammans med vår guide upplever erosionskanjonen kring floden Duratón.
Turen ackompanjeras av vacker fågelsång
då området har ett rikt fågelliv med gåsgamen som stjärna. Vandringen är ca 8 km
med lätt stigning på tillbakavägen (ca 50
m). Efter traditionell dilammslunch o siesta
tar vi oss 30min med buss till vindistriktet
Ribera de Duero. 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 panoramatur med buss och fortsätter till Sorollamuséet– Spaniens förnämsta impressionistkonstnärer. Vi släpper väskorna vid
hotellet och sedan har ni egen tid för att
göra upptäcktsfärder och aktiviteter i den
spanska huvudstaden. Till kvällen möts vi
upp för gemensam avskedsmiddag! (F, M)
DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
ca gruppRIS:
RESLÄNGD:
I priset ingår

15 950 KR
8 DAGAR

• 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)
• 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 ca 2 650 kr

Må Bra Resa till Italien
- Ischia med termalbad & 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 ljuvligt
grön oas. Utvilade och avkopplade åker vi som avslutning till Elena Ferrantes härligt stökiga, charmiga och vackra Neapel.

DAG 1: ROM - ISCHIA
Anna möter oss på flygplatsen och sedan tar vi
färjan till Ischia från den lilla hamnstaden Pozzuoli som ligger norr om Neapel. Väl framme
vidare till vårt termalbadhotell. En stunds vila,
innan vi intar en gemensam välkomstmiddag
på hotellet. (M)

DAG 4: TERMALBAD
Ischia är en hälsans ö och idag skall vi njuta av
de vackra termalbaden Poseidon. 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 2: VANDRING & LA MORTELLA
Vi börjar dagen med en vandring i lugn takt
genom Zaro halvön. Vi förundras över platsen där några flickor från ön sägs ha sett Madonnan 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 Francescostranden för en god lunch vid havet. Ledig eftermiddag då man kan prova hotellets
termalbad eller gå till hotellts spa för en ansiktsmask. Gemensam middag (F, L, M)

DAG 5: VIN & VANDRING PIANO LIGUORI
Vi börjar dagen med en mer krävande och utmanande vandring, 5 km lång med höjdskillnader ca 260 m, över kuperad mark (stabila
skor och stavar kan vara bra här) till den övergivna byn Piano Liguori där det känns som om
tiden stannat till. Vi äter en god lunch med
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)

OBS! 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. Besöket i trädgården ca 1 ½ timme. Därifrån fortsätter vi vår vandring till San Francescostranden, det är en promenad på ca 30 min,
en lång nedförsbacke. Lunch på stranden.
DAG 3: ÖRUNDTUR & VINPROVNING
Under en heldagstur får vi uppleva mer av
Ischia tillsammans med Anna som visar oss sin
ö. Vårt första stopp blir Ischia stad med besök
på Ischia Ponte för en guidad rundtur med
besök i den mäktiga borgen - Castello Aragonese. Fortet ligger på en alldeles egen liten ö
som binds samman med Ischia av en 220 m
lång bro. Redan 474 f Kr. sägs det att tyrannen
av Syrakusa, Hieron I, slog sig ner på fortet.
Lite egen tid för lunch innan vi 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)

Anna Rudh Meo

DAG 6: EGEN DAG
Egen dag att slappna av och ta det lugnt på
hotellet. På kvällen gemensam middag på hotellet. (F, M)
DAG 7: 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 8: BELLA NAPOLI!
Vi lämnar Ischia tidigt på morgonen och besöker i mytomspunna Neapel, pizzans födelsestad. Anna visar oss stadens sevärdheter
under en rundtur där vi även ser miljöer som
inspirerade Elena Ferrante att skriva böckerna
om Elena and Lila. Till lunch serveras en äkta
neapolitansk pizza. Vi får lite egen tid i Neapel
innan vi åker till flygplatsen för hemresa. (F, L)

FAKTA
ca grupPRIS:
RESLÄNGD:

13 450 KR
8 DAGAR

I priset ingår
• Svensk reseledare
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Transfer flygplats - Ischia t/r
• Del i dubbelrum 7 nt med frukost (F)
• 4 luncher (L)
• 7 middagar (M)
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Ansiktsmask på hotellets Spa
• Utfärd Ponte med kastellet
• Vandring i Zari, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
• Övriga besök enligt program
tillägg:
Enkelrum ca 880 kr

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

