UTGÅVA 1: Nov 2020

Uppslag på Dagsresor
Resandet förändras men bussresan består. I dessa tider vill vi erbjuda kortare resor, där vi kan hålla avstånd. För en bussresa bör man inte vara fler än 25 - 30 personer.
I den här foldern finns uppslag på dagsresor i samarbete med våra kunniga och underhållande reseledare,
de har skapat sina egna resor. Vi hoppas att den ska vara en inspiration för ett gott samarbete med dig och
din förening. Vi har många års erfarenhet och kan hjälpa till med det mesta. Våra reseledare har ofta andra
yrken och erfarenheter som de gärna delar med sig av. Tillsammans utgör vi ett team med personlighet och
engagemang för att du och din förening ska känna trygghet. Vi gör inte bara resor utan skapar möten mellan människor och upplevelser. Ett av de bättre sätten att skapa detta är att resa med buss.
Varmt välkommen ombord
önskar Reseskaparna och reseledarna i samarbete med Viatour

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

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 attraktivt
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 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 kommunikation sker desto bättre.
ReseSkaparna behöver få information om antal anmälda kontinuerligt 90, 60 och 45 dagar före avresa.

Steg 4: Information till medlemmar

Föreningen bör i god tid informera medlemmarna om utbudet och de förmåner som erbjuds. 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 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

Föreningen tar in anmälningar och meddelar ReseSkaparna antal.

Steg 6: Betalning

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

RABATTERAD PLATS/FRIPLATS TILL FÖRENINGENS REPRESENTANT PÅ RESAN

ReseSkaparna erbjuder en rabatt till en person som följer med föreningens medlemmar på resan, baserad på hur stort antal betalande medlemmar som deltar på resan enligt följande: 50% vid 10 resenärer, 75% vid 15 resenärer och 1 friplats vid 20 betalande.
Andra rabattsatser kan förekomma.

reservation

Minsta antal resenärer är 20 betalande personer. Andra minimiantal kan förekomma beroende på typ av resa.
Alla priser i programmet är preliminära och bekräftas först när ett datum för resan är bekräftat.

information vid egen avresa
Om er förening vill ha en helt egen avresa gäller lite andra villkor och rabattsatser:
- Priserna anges i en stege med pris per person i relation till antal resenärer
- Bussresor: 1 friplats per 20 betalande
- 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 20-30 personer. Pris för egen avresa kan variera beroende på säsong mm

Bokning

Telefon 08-94 40 40 mån, ons-fre 09.00-15.00 (tis 10.00-15.00) eller
Epost: info@reseskaparna.se. www.reseskaparna.se/grupper

årets julbordsresa till Brostugan
-på Kärsön, Drottningholm

Gustav III lät bygga bron mellan Kärsön och Drottningholms slott 1787 och Brostugan
uppfördes samtidigt. Brostugan tjänstgjorde på sin gamla plats fram till 1931 som bostad åt brovakten, vars uppgift var att öppna bron och ta upp broavgiften av de passerande. Den övre våningen uthyrdes till sommargäster och en av de berömda hyresgästerna var Hjalmar Söderberg. Han tillbringade där sommaren 1876 som sjuåring, vilket
han berättar om i sin självbiografiska bok Martin Bircks ungdom. Den har sedan byggts
om under Oscar I:s tid och på 1920- och 1970-talen. Vid den senaste ombyggnationen
breddades samtidigt vägen och i samband med detta flyttades även Brostugan från
sin plats vid bron till sitt nuvarande läge en bit söderut. Här serveras ett traditionellt
svenskt julbord i 1700-tals miljö med bland annat julskinka, gravad, varm- och kallrökt
lax, rostbiff, prinskorvar, köttbullar, Jansons frestelse, revbensspjäll, potatis, brysselkål,
fyra olika sorter av inlagd sill, sillsallad, rödbetssallad, skagenröra, ägg, olika patéer,
kalvsylta och lammfiol m.m. Som avslutning står det stora dessertbordet och väntar dig.
Varmt välkommen!

FAKTA
PRIS vid 15:
1 145 KR
pris vid 20:
995 kr
Pris vid 25:
945 kr
pris vid 30:
895 kr
AVRESA:
nov & Dec 2020
I priset ingår
• Bussresa
• Julbord på Brostugan inkl. 1 måltidsdryck, vatten, kaffe och dessertbord
tillägg för reseledare från:
Vid grupp om 25+:
150 kr p.p
Vid grupp om 30+:
100 kr p.p
Preliminär AVRESEtid:
Stockholm C med omnejd kl. 11.00
Med reservation för ändringar utom vår kontroll

Linnéa Sallay

SÅNGERSKA/VIOLINIST/AUKTORISERAD STOCKHOLMSGUIDE
Linnéa är en mångsidig operasångerska som varit med oss sedan starten. Hon är
fantastisk på att förmedla kunskap och sprida glädje! Linnéa erbjuder Temaprogram & Underhållning. Hos henne kan ni boka er egen skräddarsydda upplevelse
av Stockholm med omnejd. Hon guidar Stadshuset, Vasamuseet, Gamla Stan,
Uppsala, hela Mälardalen m fl landskap. Gärna i kombination med en musikalisk
upplevelse. Nedan presenteras Linnéas egna dagsturer. Föreningar kan beställa
egna datum och separata blad på de enskilda turerna. OBS att många föreningar
även bokar sina adventsresor med Linnéa. Här ingår alltid julbord och konsert.
STADSVANDRINGAR
Linnéa gör även kortare Stadsvandringar runt om i Stockholm. De är som regel 90
minuter långa, ibland något längre. Antal deltagare är max 15-20 personer så att
vi ska kunna hålla trygga avstånd samtidigt som vi hör bra. Man behöver kunna
gå obehindrat i långsam takt, vi stannar ofta för att lyssna till intressant historik.
Alla turer bjuder på lite levande musik – sång & fiol. Vissa under vandringens gång,
andra inbjuder till en naturlig avslutning med möjlighet till sittplatser. Då är det
trevligt med egen fikatermos och kanske sittunderlag. Se vad som gäller vid varje
enskild vandring. Ni finner mer information på vår hemsida: https://reseskaparna.
se/teman/dagstur-stockholm/ och ni kan också ringa ReseSkaparna på 08-94 40 40.
i

SALTSJÖBADEN till Jul

- Adventskonsert i Uppenbarelsekyrkan & god julmat
Varmt välkommen till en härlig adventsutflykt i det fashionabla skärgårdssamhället Saltsjöbaden. Vi reser med artisten & Auktoriserade Stockholmsguiden Linnéa
Sallay som guidar oss runt sin hembygd. Tillsammans med sin pianist bjuder hon
in till en stämningsfull privat adventskonsert i den vackra Uppenbarelsekyrkan. På
prisbelönta Saltsjö-Pir njuter vi av en riklig jullunch med bordsservering. Få deltagare under trygga omständigheter, stor och luftig restaurang, vartannat säte i bussen. Linnéa och hennes pianist Christer Odlander bjuder in till en timmes julkonsert
då vi får lyssna till festlig och vacker julmusik. En konsert i härlig gemenskap med våra
mest älskade julsånger, klassiska pärlor, vacker folkmusik och mycket mer.

Saltsjöbaden & Solsidan
”Lovorden över utflykten fortsätter att komma in. Någon sa t o m det var
den bästa resan” Ulf Blanche/SPF Tunasol

PRIS grupp:
AVresa:

1 490 KR
14 dec 2020

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay
• Bussresa
• Ledning av Auktoriserad
Stockholmsguide
• Busskaffe med kaka
• Jultallrik, bordsservering med påfyllning
inkl kaffe & efterrätt
• Adventskonsert med Linnéa på sång/fiol
samt pianist Christer Odlander
EGEN TRANSPORT:
Konsert & julmat:

ca pris:

795

kr pp

1 095 kr

I priset ingår
• Bussresa
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt
• Besök & inträden enl program
• Konsert med Linnéa Sallay
• Linnéa som reseledare & guide

En underbar utflykt i vacker skärgårdsmiljö där Linnéa guidar oss runt i sin hembygd
-Knut Wallenbergs pärla från 1889. Kulturhistoriska platser, vacker arkitektur varvat
med lite lättsamt skvaller. Vi lär oss mer om alla konstnärer, arkitekter, musiker som
drogs hit. Frivilligt fika med hembakt i det gamla Stationshuset. Guidad visning av Grünewaldvillan. God lunch inkl efterrätt på Grand Hotel alternativt Saltjö-Pir. Linnéa bjuder på konsert i Uppenbarelsekyrkan med sång & fiol.

konst & musik i vaxholm
- en dag i J.A.G. Ackes fotspår

..”de var helt saliga, när de berättade för alla om gårdagen. Tusen tack för en
toppendag!” Ann-Christine Aggeborn, Täby Konstvänner

Vi besöker Villa Akleja i Vaxholm – hem & ateljé till en av våra stora konstnärer kring
förra sekelskiftet – J.A.G. Acke, gift med Zacharias Topelius dotter Eja. Här bor idag
Claes Moser, konstexpert känd från Antikrundan på SVT, specialist på Acke och förra
sekelskiftets konst. Vi bjuds på kaffe/smörgås/kaka. Claes visar och berättar om Ackes
konst men här finns också världens största samling konst av Marie Kröyer. Linnéa avrundar besöket med en konsert på dagens tema i Ackes ateljé. Fin lunch med efterrätt
på Waxholms hotell invid vattnet. För längre dag börjar Linnéa gärna med att guida
oss genom Stadshusets magnifika salar, där Acke finns representerad.

ca pris:

1240 kr

ca pris:

1160 kr

(m Stadshuset)
(utan Stadshuset)

I priset ingår
• Bussresa
• Kaffe, Smörgås & kaka
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt
• Besök & inträden enl program
• Konsert med Linnéa Sallay
• Linnéa som reseledare & guide

SLOTTSUTFÄRD, 3 alternativ
- Ekolsunds Slott & Skokloster Slott

Välkommen till en exklusiv dagsutflykt där vi besöker två fantastiska slott i Uppland –
Ekolsunds Slott & Skokloster Slott. Därtill den välbevarade klosterkyrkan från 1200-talet! Vi börjar dagen med guidad färd till Ekolsund. Ekolsund har varit ett av de kungliga
slotten och den mest kände slottsherren torde vara Gustav III som fick slottet redan i
dopgåva av sin far kung Adolf Fredrik. Här tillbringade Gustav III mycket tid och ägnade
sig gärna åt sina intressen som jakt och fester. Spännande ska det bli att få en visning av detta idag privatägda slott. Vid ankomst bjuds vi kaffe och smörgås i Ekolsunds
välbevarade Värdshus från 1700-talet– ritat av Carl Fredrik Adelkrantz, samme arkitekt
som ligger bakom Drottningholmsteatern. Vi färdas sedan vidare genom det böljande
kulturlandskapet mot Skokloster. Skoklosters slott är en av Europas mest häpnadsväckande miljöer; det största privatpalats som någonsin byggts i Sverige och ett av
Europas främstabarockslott med dess arkitektur, de intakta interiörerna och stora föremålssamlingar. Även här väntar oss två guider som ska ta oss genom detta unika slott
på en mycket spännande visning. Slottet tillkom under den svenska stormaktstidens
mest blomstrande period.

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay,
• Bussresa
• Ledning av Auktoriserad
Stockholmsguide
• Kaffe & smörgås Ekolsunds värdshus
• Entré och visning av Ekolsunds Slott
• Entré och visning av Skokloster Slott
• Lunch inkl måltidsdryck, sallad, bröd,
smör, kaffe & äppelpaj m vaniljsås
• Besök Klosterkyrkan inkl en kort
musikalisk överraskning

Ekolsunds slott

ca pris:

Välkommen till en exklusiv dagsutflykt till Gustav III’s favoritslott. Vi börjar dagen med
guidad färd till Ekolsund. Här fanns en gård redan på 1300-talet och platsen har ägts av
släkter som Vasa, Oxenstierna och Tott. Ekolsunds slott byggdes i etapper mellan 1600och 1700-talet och uppvisar idag en välbevarad barockanläggning med 1700-talskaraktär. Bland de kända arkitekter som satt sin prägel på slottet räknas bl a Simon de la Vallée,
Nicodemus Tessin d ä, Carl Hårleman och Carl Fredrik Adelcrantz. Totalt finns här 13 alléer
med omkring 1 400 alléträd som ramar in Ekolsunds slottsområde. Vid ankomst serveras
vi en god lunch i Ekolsunds Värdshus. Därefter får vi en intressant guidad visning av detta idag privatägda slott. I den eleganta Riddarsalen med svindlande takhöjd väntar en
musikalisk överraskning… Vi färdas sedan vidare genom det böljande kulturlandskapet
mot Sigtuna - Sveriges äldsta bevarade stad, grundad redan på 970-talet. Linnéa berättar
gärna mer. Här avrundar vi dagen med att njuta av denna pittoreska miljö invid Mälaren.
Tid att strosa på egen hand och kanske ta en fika eller glass. Varmt välkommen till en
innehållsrik dag med mycket spännande historia inramad av vacker arkitektur och natur.

Skokloster Slott
Välkommen till en exklusiv dagsutflykt till ett av Europas främsta barockslott! Vi börjar
dagen med guidad färd genom vacker Mälarbygd till Skokloster. Skoklosters slott är
en av Europas mest häpnadsväckande miljöer; det största privatpalats som någonsin
byggts i Sverige och ett av Europas främsta barockslott med dess arkitektur, de intakta
interiörerna och stora föremålssamlingar. Vi inleder besöket med en välsmakande lunch
i Slottscaféet, till efterrätt kaffe, äppelpaj och vaniljsås. Därefter väntar en mycket spännande visning. Slottet tillkom under den svenska stormaktstidens mest blomstrande period. Byggherre var greve Carl Gustaf Wrangel som föddes här på Skokloster 1613. Han
skulle göra stor karriär såsom generalmajor, riksråd, fältmarskalk, generalguvernör m m.
Han förvärvade äve Stockholms största privatpalats – det Wrangelska Palatset på Riddarholmen. Namnet Skokloster har sin bakgrund i en gård Sko, känd sedan 1100-talet.
På 1200-talet uppläts denna gård till ett cisterciensiskt nunnekloster. Klosterkyrkan från
1200-talet står bevarad än idag. Efter visningen passar vi på att besöka denna fantastiskt
vackra och sevärda kyrka. Här inne väntar en liten musikalisk överraskning… Vi färdas
sedan vidare genom det böljande kulturlandskapet och stannar till vid Steninge Slottsby
där Stenladan från 1873 rymmer flera butiker, handelsträdgård samt café och restaurang. Här avrundar vi dagen med möjlighet till en frivillig fika och lite shopping. Varmt
välkomna till en innehållsrik dag med mycket spännande historia inramad av vacker arkitektur och natur. Vi ser fram emot härlig gemenskap under trygga former.

ca pris:

1 290 KR

1 090 KR

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay,
• Bussresa
• Ledning av Auktoriserad
Stockholmsguide
• Entré och visning av Ekolsunds Slott
• Lunch inkl måltidsdryck, sallad, bröd,
smör, kaffe & mumsbit
• Besök Sigtuna, med frivilligt fika
Dagen är anpassad för en trygg upplevelse, med begränsat antal platser. Vi
har 2 slottsguider för att hålla mindre
grupper vid visningen. I bussen sprider vi
ut oss. Därtill bordsservering för en säker
och trygg dag.

ca pris:

1 090 KR

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay,
• Bussresa
• Ledning av Auktoriserad
Stockholmsguide
• Entré och visning av Skoklosters Slott
• Lunch inkl måltidsdryck, sallad, bröd,
smör, kaffe & äppelpaj m vaniljsås
• Besök Klosterkyrkan inkl en kort
konsert
• Frivilligt fika & shoppingstop i Stenladan, Steninge Slottsby
OBS att man behöver kunna gå i trappor,
då detta gamla slott ej har hissar. Skokloster är ett stort område och det är ca
300 m från parkeringen till slottsentrén.

STOCKHOLM I DUR & MOLL
”Stockholm blir aldrig sig likt efter din glödande, sprudlande och innehållsrika guidning!!! Thorny Einarsdatter Dabrowski
En lärorik och unik rundtur i Stockholm. Vi berörs av livsöden under olika århundraden med
musiken som tema. Bussfika i Stadshusträdgården. Kort guidad promenad i Gamla Stan,
anpassas efter väderlek. Lunch inkl efterrätt i mysig, historisk miljö invid Storkyrkan. Här
bjuder Linnéa på föreställning i två akter som speglar dagens rundtur. Sång & fiol iklädd
historiska dräkter. Under advent får vi även lyssna till musik med smak av jul.

GAMLA STAN - Historia och Musik
”En fantastiskt Bellman, en fantastisk Fredman och en fantastisk guide =
Linnéa Sallay! Tack också för att du gjorde en gråkall söndag strålande!
Du är verkligen helt fantastisk!” Annika Thunell
Vi träffas på Västerlånggatan på anvisad plats, där vi tack har tillgång till en unik medeltida
källare som inte är öppen för allmänheten. Fastigheten står på den gamla stadsmuren från
1200-talet och källaren var på 1700-talet en omtalad krog som Bellman besökte och tillägnade en av sina epistlar. Efter en god smörgås med kaffe dyker självaste Bellman upp…
Han bjuder på underhållning och därefter tar vår egen Auktoriserade Guide vid och vi beger ut på en spännande guidad promenad i Gamla Stan. Möjlighet finns att avrunda turen
med lunch i källaren.
OBS promenaden är mellan 1-2 timmar.

TULLGARNS SLOTT & TROSA
- konsert i Ytterjärna kyrka

Vi börjar dagen med kaffe & smörgås på Kulturhuset i Ytterjärna. Tullgarns Slott ligger naturskönt invid en havsvik. Här tillbringade Kung Gustav V och Drottning Victoria
somrarna kring förra sekelskiftet. Vi får en intressant guidad visning av Tullgarn med
inredningar som hör till vårt lands förnämsta. Här finns en stilblandning av rokoko, gustavianskt och viktorianskt. I den pittoreska pärlan Trosa njuter vi en god lunch i hemtrevlig
miljö på Bomans Hotell & Restaurant. En av Sörmlands vackraste kyrkor är Ytterjärna kyrka
från 1100-talet, med medeltida kalkmålningar. Här lyssnar vi till en skön à capella konsert
- sång & fiol inspirerad av årstiden. På hemvägen stannar vi till vid Saltå Kvarn med stort sortiment av
ekologiska produkter.

ca pris:

980 kr

I priset ingår
• Bussresa
• Bussfika
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt
• Föreställning med Linnéa Sallay
• Linnéa som reseledare & guide

ca pris:

1095 kr

I priset ingår:
• Kaffe & Smörgås
• Underhållning
• Guidad promenad
• Besök & inträden enl program
• Linnéa som artist & guide

TILLVAL:

Hämtning/lämning m buss
Lunch. Kontakta oss för pris!
Grupp: Min 15/Max 25 pers

ca pris:

1230 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Kaffe & Smörgås
• Guidad visning Tullgarns Slott
• Lunch inkl kaffe & efterrätt
• à capella-konsert sång & fiol
• Besök & inträden enl program
• Linnéa som artist & guide

ca pris:

1190 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Mousserande vin/cider & Smörgås
• Lunch, kaffe, kaka
• Besök & inträden enl program
• Underhållning av Linnéa Sallay
• Linnéa som reseledare & guide

KUNGLIGA HAGA & OPERAN
En sprudlande dag som börjar med champagnefrukost i det vackra Ekotemplet, mitt
i natursköna Haga. Vad var det som lockade Gustav III hit och vad hade han för planer
med denna plats? Vi får vet mer om fler kungligheter med anknytning till Haga. Linnéa
guidar, bjuder på sång & fiol på dagens tema. Vi besöker det intressanta Haga Parkmuseum innan färden går vidare med buss in till Kungl Operan. Här väntar en spännande
visning. Linnéa, som varit solist på dessa tiljor, kan berätta om livet bakom kulisserna.
Dagen avslutas med en fin lunch i Operahuset. OBS. Bekväma skor rekommenderas då
flera promenader ingår.

BLAND KOBBAR & SKÄR
”Tack för Kobbar och Skär resan i dag, du är verkligen toppen, en härlig
guide och duktig artist, både sång & fiol och en underbar utstrålning.” Åke
Kervefors, SPF Järfälla

Utflykt till paradiset Sandhamn i det yttersta havsbandet. Förmiddagskaffe med hembakt hos systrarna Delselius i Gustavsbergs I Stavsnäs guidad visning av Skärgårdsmuseet, båtfärd över till Sandhamn med god lunch på Sandhamns Värdshus. Linnéa
berättar om Sandöns spännande historia som viktig tull- och lotsplats, därtill om de
konstnärer och skalder som sökte sig hit. Linnéa avrundar med konsert på skärgårdstema i Sandhamns kapell. Därefter lite fri tid att strosa i hamnen, njuta av den mysiga
”bullerbyn” innan båtfärd åter mot Stavsnäs. Obs bekväma skor rekommenderas, några
korta promenader ingår. Möjlighet finns att boka den långa båtfärden åter till Stockholm, som alternativ till besöket på Skärgårdsmuseet.

DROTTNINGHOLM
- med Ekebyhovs Slott

Denna dag får vi personliga visningar av såväl Drottningholms Slott som den magnifika Slottsteatern. Slottet med sin vackra arkitektur, praktfulla salar, spännande konstverk, skulpturer och intressant historik. På teatern kan Linnéa bidra med sina minnen
som solist på dessa magiska tiljor. Gruppen delas i två och visningarna sker parallellt.
Kaffepaus med hembakt på Slottscafét ingår, fri tid att besöka Teaterboden, Slottsboden och slottsparken. Färden går vidare genom Mälaröarnas kulturlandskap till Ekebyhovs Slott - anrik herrgård från 1600-talet där vi njuter en god lunch. Vi avslutar dagen i
Drottningholms Slottskyrka. Här bjuder Linnéa på en à capella konsert med sång & fiol.

Ca pris:

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Kaffe & Smörgås
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, kaka
• Två båtfärder
• Besök & inträden enl program
• Konsert med Linnéa Sallay
• Linnéa som reseledare & guide

ca pris:

Linnéa guidar oss entusiastiskt genom Stadshusets praktfulla salar. Blå Hallen, Gyllene
Salen, Rådsalen, Prinsens Galleri m fl rum. Detta hus är ett av Stockholms absolut vackraste med en mycket spännande arkitektur såväl invändigt som utvändigt. Varenda
sal, varenda vägg och vrå är fylld av Sveriges kultur och historia. Vi lär oss tyda många
intressanta symboler & detaljer. Vi njuter av en fin lunch i Stadshuskällaren. Linnéa avrundar måltiden med en konsert med anknytning till Stadshusets historia. Som tillval
kan man även få en guidning genom trädgården och runt fasaderna.

1230 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe med bulle
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt
• Besök & inträden enl program
• Konsert Linnéa Sallay i Lovö kyrka
• Linnéa som reseledare & guide

RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI ca pris:
”Vilken succé det blev! Vi slog nytt deltagarrekord. Alla deltagarna var mäkta
imponerade och tyckte guidningen var jätteintressant. Maten var gudomlig, alla var jättenöjda! En sann glädje! Tilde Hylander, Silver Life AB

1290 kr

950 kr

I PRISET INGÅR:
• Linnéa Sallay som Aukt
Stockholmguide
• Kaffe & Smörgås
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & kaka
• Entré Stadshuset
• Konsert med Linnéa Sallay
TILLVAL: Bussfärd ToR Stadshuset

Teddy Lundberg

Teddy är klassiskt skolan tenor, även verksam som föreläsare, reseskapare och
kock. Har turnérat under många år i hela landet, spelat, regisserat och sjungit:
opera, operett, musikal, talteater och revy. Bland annat på Kungliga Operan i
Stockholm, Kungliga Dramatiska Teatern, Folkoperan, Riksteatern, privatteatrar
och en mängd fria grupper, turnerat i Skandinavien, Italien, Tyskland, Frankrike,
Polen och Spanien.
Teddy leder resor med kulturtema i samarbete med ReseSkaparna. Under resan
händer det att han bjuder resenärerna på en egen liten konsert.
Utöver dessa dagsresor har han 2-dagarsresor som ”Opera på Skäret” & ”Slottsresan” samt 22 dagars långtidssemester tillTeneriffa.
Föreläsningar, kurser och mindre musikföreställningar kan beställas till föreningen eller privatfesten. ”Den sjungande kocken” kan fixa hela kalaset om du vill.

Eskilstuna

- Teddys födelsestad & Sundbyholms Slott
Besök i Jäders kyrka, landsortskatedralen från år 1659, Axel Oxenstiernas
tid, med anor från 1000-talet. Sigurdsristningen, en av Sveriges märkligaste
runhällar från vikingatiden.
Sundbyholms slott, känns igen från
TV-programmet ”Bonde söker fru”
som spelas in här. Under Medeltiden
kloster, senare kungsgård, från 1597
i Carl Carlsson Gyllenhielms ägo.
Gyllenhielm lät uppfara nuvarande
byggnad som stod klar år 1648. Eskilstuna med Rademaschersmedjorna och eftermiddagsfika på Taxine
Näsby - kallat kakslottet.

ca pris:

995 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• Fm-kaffe
• Lunch
• Inträden och besök enligt program

Strängnäs - Mariefred Gripsholm
Mariefred med visning av Gripsholms Kungliga slott. Från 1300-talet fanns här en Kunglig borg, genom århundraden tillbyggd och
förskönad av en lång rad historiskt
berömda Kungligheter som bott
och verkat här t.ex. Bo Jonsson Grip,
Sten Sture, Gustav Vasa, Erik XIV, satt
fängslad här, Johan III och hans hustru Katarina Jagelonica fick sina första barn här, Gustav III bodde här periodvis och lät uppföra slottsteatern.

ca pris:

1250 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• Fm-kaffe
• Lunch på Mariefreds värdshus
• Inträden och besök enligt program

Hjälmare kanal

- samt besök på Stora Sundby

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta
konstgjorda vattenväg och blev,
i sin ursprungliga sträckning, färdigställd 1639. Kanalens längd är
drygt 13 km och byggdes för nyttotrafik som en länk mellan Örebro
och Stockholm via Hjälmaren och
Mälaren med förbindelse till Östersjön. På slottet Stora Sundby tar
familjen Klingspor emot och berättar om slottets historia som startar
redan på 1200-talet.

ca pris:

1 350 kr

I priset ingår
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• FM-kaffe, Lunch
• Båtresa på Hjälmare kanal
• Frivilligt kaffe på Taxinge slott
• Övrigt enligt program

Nyköping

- med Nynäs Slott

Färden går först rakt söder ut till
kanten av Östersjöns stränder och
den Sörmländska skärgården. Här
ligger Nynäs naturreservat och
slott. Här finns en berömd plantskola, hantverksbutiker och Café
och Restaurang. På 1000 – 1100
talen växte här fram en betydande
handelsplats runt borgen Nyköpings Hus. De första kända stadsprivilegierna är från 1260.
Vi besöker Nyköpings Hus, Södermanlands museum med mycket
kulturhistoria och utsett till årets
muséum 2020, innan färden går
tillbaka mot Stockholm.

ca pris:

1050 kr

I priset ingår
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• FM-kaffe, Lunch
• Besök Nyköpings hus &
Södermanlands museum
• Övrigt enligt program

Julita Gård

- med trädgårdar & Lantbruksmuseum

Mitt i Södermanland vid sjön Öljarens strand ligger pampiga Julita
Gård i klassisk stil. Trakterna har
varit bebodda sedan stenåldern
och gården är känd sedan vikingatiden. Gården har många välbevarade miljöer från 1800 och tidigt
1900-tal, inte minst i den praktfulla
Herrgårdens huvudbyggnad. Visning av herrgård och parker samt
det kulturhistoriska museet ”Julita
Skans” med hus och stugor från
äldre tid.

ca pris:

1150 kr

I priset ingår
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• FM-kaffe & EM-kaffe
• Lunch
• Visning av herrgård och museum
”Julita Skans”
• Övrigt enligt program

Erik Sunnerstam

Jag tog diplomexamen som solist med Filharmonin i Konserthuset i maj 1990
och har jobbat som flöjtist i orkestern på Folkoperan 26 år. Numera gör jag kammarmusik i de mest skiftande sammanhang. Men även ibland i orkester. Jag har
alltid närt en dröm om att bli reseledare, och för 6 år sedan halkade jag in som på
bananskal via en julkonsert. Sen har det bara rullat på. Det finns hos mig ett nyvaknat intresse för historia, och historia finns naturligt i alla resmål. Utöver dagsresorna brinner jag för att ge en naturupplevelse som Dalslands kanal med de 19
slussarna, dimensioner av historisk, kulturell och geografisk karaktär. Detsamma
gäller för Dalhalla vars historia är lika brokig och dramatisk som vacker.

Sala Silvergruva

- med lunch och konsert på Sätra Brunn
I Sala Silvergruva bröts silvermalm
under nästan 800 år. Vi besöker gruvan ner till 155 meters djup där vår
guide ger en mycket levande beskrivning av livet i gruvan. Vi får smakprov
på gruvans akustik, när Erik spelar
musik från gruvtiden på en kopia av
en 1500-talsflöjt. Vår lunch serveras
på anrika Sätra brunn och avslutar
dagen med besök vid Agueli-museet. Här spelar Erik ett solostycke
av Debussy. Allt på en gammal
fransk flöjt byggd 1912.

ca pris:

1150 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Tvårätterslunch, Sätra brunn
• Visningar, entréer och konserter 		
enligt program

I vallonernas fotspår
- Strömsbergs bruk & Leufsta Herrgård
Upplev Vallonernas tid. Ståtliga
herrgårdar, blomstrande parker
och hisnande, djupa dagbrott vittnar om vallonbrukens storhetstid
på 1700-talet. Under denna spännande resa får vi uppleva allt, från
de hårda arbetsvillkoren för arbetarna i Strömsbergs bruk till livet
i överflöd hos brukspatronen på
herrgården i Leufstabruk. Idag
präglas dessa bruk av fridfullhet,
vacker natur och god mat.
Överraskningsmoment!

ca pris:

1095 kr

I PRISET INGÅR:
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Förmiddagskaffe & smörgås
• Lunch inkl måltidsdryck och kaffe
• Visning Leufsta Herrgård

Monika Lilja Lundin

Monika Lilja Lundin, är sångerska, socionom och skådespelare från Västkusten
men har nu bott i Stockholm största delen av mitt liv. Det är mycket trevligt att
träffa nya människor och jag gillar att berätta om historia, kultur, resor, geografi,
intressanta personliga minnen etc under mina resor. Sjunger och spelar också
gärna om så önskas.
Monika har fått Nils Ferlinsällskapets Trubadurpris, Evert Taubestipendium, STIMstipendier två gånger, SKAP:s Einar Westlingstipendium, Danderyds kommuns
kulturstipendium och flera stipendier från Konstnärsnämnden.

Från Slott till Koja
- A la Taube och Piaf

En omväxlande resa till Häringe
slott och Nynäshamn. Slottet och
ägorna har haft många ägare sedan 1000-talet. Alla ägare har haft
mer eller mindre storhetsvansinne,
näst intill obegränsade resurser,
enorma utgifter och en förkärlek
för dekadens, skandaler, glamour
och party. Vi besöker nostalgimuséet Mopedum i Nynäshamn med
prylar från 40-talet och framåt.
Lunch äter vi i de pitoreska hamnkvarteret, besöker fiskröekriet och
avslutar med Chokladeriet.

ca pris:

1050 kr

I PRISET INGÅR:
• Reseledare Monika Lilja
• Fm-kaffe och lunch
• Sångspel
• Visningar och övrigt enligt program

Storholmen
- med Cornelis Vreeswijk

Storholmen, den lilla ön i Lidingö
kommun mellan Lidingö och Bogesundslandet. Här bodde Cornelis en period som vår reseledare
berättar om. Vi äter lunch på ön
och tar oss dit med båt från Ropsten (ingår inte i resans pris). På ön
promenerar vi och får bland annat
se Villa Kassman och general Lewenhaupts gömställe. Vi får även
ett sångspel framfört av vår reseledare med musik av C Vreeswijk

ca pris:

450 kr

I PRISET INGÅR:
• Reseledare Monika Lilja
• Lunch
• Besök och sångspel enligt program
TILLVAL
Busstransfer Ropsten t/r
Båt Ropsten - Storholmen t/r

IRENE SANGEMARK
Irene – Reseledare, som tar er med på vidunderliga utflykter i Vänliga Västmanland-Bästmanland. Irene är även Primadonna och revyartist. Hon har under 25 år
spelat i och producerat VästeråsRevyn. Irene roar med egna roliga och spiritu¬ella
program där hon sjunger fyndiga kupletter och gör snärtiga monologer. Irene bjuder er på programmen: ”Det glada 50-talet - ett program om det du glömt och vill
minnas” och ”MiniRevy med en Prima Donna”. Tillsammans med sin make Olle gör
hon också ett program om Karl Gerhard, ”Å så kommer det en gosse”
”Det är en ynnest och jag älskar att får stå framför en publik oavsett jag sjunger
eller berättar om ett besöksmål”.
Det ska vara roligt att resa så Irene vill förmedla kunskap med sång, glädje och en
gnutta humor.

Julresa Västerås

- med besök på Vallby och julbord på Västerås Slott
Vi börjar dagen på Vallby Friluftsmuseum och Gaggeska Gården
där vi får efterlängtat kaffe och
smörgås och information om museet. Efter det åker vi till ett Västerås i julskrud där Irene guidar oss
i denna stad som härstammar från
bronsåldern. Västerås Slott var ett
av Gustav Vasas favoritslott. Här
får vi en guidad rundvandring på
slottet av slottsfrun och bjuds på
julbord och efterföljande underhållning!

FAKTA
PRIS VID 15:
pris vid 20:
Pris vid 25:
pris vid 30:
AVRESA:

1 550 KR
1400 kr
1 300 kr
1 250 kr
28 nov 2020

I priset ingår
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Besök på Vallby Friluftsmuseum
• Kaffe & smörgås
• Julbord på Västerås slott
• Övrigt enligt program
Preliminära PLATSER/TIDER
FRÅN: Cityterminalen
KL: 08:30

Nora

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

- med Måltidens Hus
En liten vackert belägen småstad
vid Norasjön. I Bergslagsidyllen
Nora, Dagmar Langes Skoga, möter vi hennes systerson, som tar
oss med på en spännande rundvandring i staden.
Ralph Erskine förverkligade sin idé
om en arkitektur, som förenade
formgivning med socialt ansvarstagande i det lilla samhället Gyttorp.
Måltidens Hus är Nordens centrum
för mat, dryck och måltidens form.
I byggnaden, bedrivs idag universitetsutbildning inom måltidskunskap, värdskap och forskning i
måltidskunskap. Här bjuds vi både
på mat och en guidad tur.

ca PRIS:

1150 kr

I PRISET INGÅR:
• Reseledare Irene Sangemark
• FM-kaffe
• Lunch på Måltidens hus
• Rundvandring i Nora
• Besök i Gyttorp
• Guidad tur på Måltidens hus
• Övrigt enligt program

HAllstahammar

- med Miniature Kingdom eller Västerås Slott
På Thore Skogmanmuséet i Hallstahammar strömmar Surströmmingspolkan ur högtalarna. På muséet får
du veta ”allt” om Thore Skogman
och ta del av den största Thore
Skogmansamlingen i Sverige.
Irene som jobbat med Thore bjuder också på showen, ”Jag och min
vän Thore Skogman”.

ca pris :

1095 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program

Alternativ 1: Södra vägen över Kungsör med besök på Miniature Kingdom.
Alternativ 2: Norra vägen med besök på Västerås Slott.

Köping - numera känt för filmen”Tårtgeneralen”

Engelsberg

I Köping hade Carl Wilhelm von
Scheele sitt apotek och det var
här han hittade syret. Den kände
möbelsnickaren Jacob Sjölin snidade här sina vackra alrotsbord ,
som numera finns att beskåda på
Köpings Museum. Den ståtliga
kungagraven Ströbohög reser sig
majestätiskt över nejden och här
berättas historien om den lille gossen Malakias, som betytt så mycket för Köpings bebyggelse - och
vem var Rickard Dybeck? Hästens
sängar tillverkas i Köping och deras speciella byggnader är ritade
av den kände engelske arkitekten
Ralph Erskine.

ca pris:

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program

ca pris:

- Följ med på en intressant resa till Vänliga Västmanland
Vi får veta allt om världsarvet Engelsbergs Bruk och åker genom det
brandhärjade området och får
uppleva vad som hände dom där
dagarna i juli 2014. Fika på Elsa
Anderssons Konditori, som brann
ner till grunden 2015, men byggdes upp efter ”gamla” ritningar och
invigdes 2017. Vi tar båten Petrolia
över till Oljeön, världens bäst bevarade oljeraffenaderi och på Västanfors Hembygdsmuseum minns
vi saker vi glömt.

1050 kr

1095 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• FM-kaffe och Lunch
• Visningar och övrigt enligt program
Oljeön är öppen maj till september, med
reservation för ändringar

Örebro

- Sko- och Kexstaden

Örebro kallas ju för sko- och kexstaden. Skofabriken Oscaria grundades 1907 och Örebro Kexfabrik
såg dagens ljus redan 1896. Vem
minns inte alla dessa vackra kexburkar, som idag är eftertraktade
samlarobjekt. Revyerna har alltid
tagit stor plats i Örebro genom
stadens store revymakare Peter
Flack. Vi besöker Wadköping som
skapades av Hjalmar Bergman och
figurerar i boken Markurells i Wadköping

ca pris:

975 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Reseledare Irene Sangemark
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt program

Jul bland slott och herresäten
- med Taxinge julmarknad o julbord på Södertuna slott.

ca pris:

995 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Entré till julmarknad
• Julbord på Södertuna slott
• Övrigt enligt program

Taxinge Julmarknad är en av Sveriges största julmarknader med över
130 utställare och hantverkare. Botanisera bland deras hantverk, smaka
på handtillverkade korvar och andra godsaker. Här finns möjlighet att
smaka på slottets stora kakbord som för tiden är julanpassat. Vi avslutar
dagen på Södertuna slott där ett dignande julbord står uppdukat med
många sorters sill, varmrätter och sötsaker som hör julbordet till.

TILLVAL
Kaffe & smörgås m julskinka 120 kr

Julbord på Löfstads Slott
- och besök på Arbetets museum

ca pris:

Löfstads slottsvärdshus dukar upp till det årliga och fantastiska julbord
som bara ett riktigt slottsvärdshus kan erbjuda. Slottet är extra dekorerat med jultema inför vårt besök. Fröken Emelie Pipers var den sista
som bodde i slottet i början av 1900-talet. Slottet har sedan dess stått
orört och berättar en historia som startade redan på 1600-talet. Vi får
ett stycke svensk industrihistoria i Arbetets museum. Huset uppfördes
i början av 1900-talet och fick i folkmun namnet ”Strykjärnet” på grund
av sin form.

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe
• Visning Arbetets Museum
• Visning Löfstad slott
• Julbord

1095 kr

Laxön-Älvkarleby

- Med besök hos konstnären Johan Thunberg

Laxön ligger mitt i Älvkarlebyfallen och här hade ingenjörtrupperna under mer än 100 år sitt
sommarläger när de övade broslagning över forsande vatten.
De flesta byggdes redan i slutet
av 1800-talet av militären men är
idag renoverade med nytt liv och
andra verksamheter. Vi får kanske
se laxen hoppa, vi besöker konstnären Johan Thunbergs ateljé och
hantverkshusen på området.

ca pris:

1095 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe och smörgås
• Buffélunch
• Besök och visningar enligt program

Uppsala och Sigtuna
- med Uppsala Domkyrka

Uppsala hette tidigare Östra Aros
där Aros betyder åmynning och
syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren.
Man skiljer på Östra Aros och Västra Aros som idag heter Västerås. Vi
reser direkt till Uppsala och dricker
vårt förmiddagskaffe på anrika Ofvandals. Vi tar en kort promenad
till domkyrkan där vår guide tar
oss på en visning. Efter en stund
egen tid äter vi lunch på väg mot
Sigtuna där vi får en stund på egen
hand innan vi reser tillbaka till hemorten.

ca pris:

795 kr

I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Fm-kaffe och lunch
• Visning av Uppsala Domkyrka
• Övrigt enligt program

Skokloster

- med Sigtuna och Glasbruket i Bro

Skoklosters slott uppfördes i mitten av 1600-talet av greve och
fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel.
Efter Wrangels död kom slottet att
ägas av familjen Brahe ända fram
till 1930-talet. Vi besöker Glasbolaget i Bro där vi får uppleva glasdesign producerat av återvunnet glas. Efter lunch stannar vi
en stund i Sigtuna där vi på egen
hand får utforska stadskärnan där
de flesta byggnaderna kom till under 1700- och 1800-talen.

PRIS fr:
I PRISET INGÅR:
• Bussresa
• Fm-kaffe och lunch
• Visning av glasblåsning
• Visning av Skokloster
• Övrigt enligt program

950 kr

del i resa kalendarium 2020 - 2021
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. Kontakta oss för
dag-för-dag program på den resa du är intresserad av.

December 2020

14 dec Saltsjöbaden & julkonsert 1 dag
23 dec Julresa i Värmland 4 dgr
24 dec Julresa i Sörmland 2 dgr
31 dec	Nyår med Linnéa i Sigtuna 2 dgr
31 dec	Nyår med Rita i Göteborg 2 dgr

Januari 2021

13 jan	Tanzania 13 dgr
21 jan Bridge Fuerteventura 8 dgr
25 jan Smaka på Italien 1 dag

Februari 2021

05 feb	Norrlandsäventyr 3 dgr

Mars 2021
02 mar
06 mar
13 mar
31 mar

Jordanien 8 dgr
Långtidssemester Sicilien 22 dgr
Bridge på Sardinien 8 dgr
Påskresa Västra Sicilien 8 dgr

April 2021

01 apr Påsk i Skåne 5 dgr
06 apr	Trandansen 2 dgr
09 apr Östra Sicilien 8 dgr
10 apr Albanien 7 dgr
13 apr Västerås & Kungsör 2 dgr
15 apr Blomtertåget Holland 5 dgr
16 apr Kiev 5 dgr
17 apr Albanien 7 dgr
18 apr Apulien Italien 8 dgr
18 apr Lissabon 5 dgr
27 apr Solens Mat 8 dgr
29 apr Malta & Gozo strövtåg 8 dgr
29 apr Skåne 4 dgr

Juni 2021

01 jun Småland & Öland 4 dgr
01 jun Köpenhamn konstresa
03 jun	Tågresa till Norra Spaninen 10 dgr
06 jun Dalslands kanal 2 dgr
08 jun Solens Mat 8 dgr
15 jun Slottsresan 2 dgr
28 jun Inlandsbanan 9 dgr

Juli 2021
05 jul
12 jul
14 jul
31 jul

Savonlinna med ”La Traviata” 5 dagar
Stora Irlandsresan 8 dgr
Savonlinna med ”Carmen” 5 dagar
Läckö slottsopera 2 dgr

Oktober 2021

02 okt
07 okt
10 okt
12 okt
13 okt
15 okt
16 okt
17 okt
24 okt

Korsika & Sardinien 8 dgr
Malta & Gozo 8 dgr
Albanien 8 dgr
Solens Mat 8 dgr
Mallorca 8 dgr
Vin & vandring i Kastlien 8 dgr
Rundresa Sicilien 8 dgr
Apulien, Italien 8 dgr
Malta & Gozo strövtåg 8 dgr

Det kommer fler resor allt eftersom, bara
kontakta oss för mer information.

Augusti 2021

12 aug Skottland med Tattoo 8 dgr
15 aug	Opera på Skäret 2 dgr
18 aug Vandring på Bruksvallarna 4 dgr
19 aug Skottland med Tattoo 6 dgr
28 aug Albanien 7 dgr
29 aug	Tågrundresa Norra Spanien 9 dgr
31 aug Solens Mat 8 dgr
25 aug	Norska Fjordarna 5 dgr

September 2021

11 sep Korsika 8 dgr
13 sep Ischia - må bra 8 dgr
14 sep Mallorca 8 dgr
18 sep Korsika & sardinien 8 dgr
20 sep Höga Kusten 5 dagar
21 sep Mallorca 8 dgr
23 sep	Tågrundresa Slovenien & Garda 10 dgr
23 sep Sardinien 8 dgr
sep Portugal Duorodalen
sep Montenegro & Albanien 8 dgr
sep Malta & Gozo 8 dgr

Maj 2021

02 maj Mellersta Irland 7 dgr
03 maj Ischia 8 dgr
04 maj Mallorca 8 dgr
05 maj	Norra Irland 8 dgr
07 maj Vin & Vandring Kastilien 8 dgr
08 maj Korsika 8 dgr
08 maj Bridge Sardinien 8 dgr
10 maj Hälsingland 3 dgr
10 maj Dalarna 3 dgr
11 maj Mallorca 8 dgr
13 maj	Tågrundresa Slovenien & Italien 10 dgr
15 maj Korsika & Sardinien 8 dgr
17 maj Vandring Hälsingland 4 dgr
22 maj Höga Kusten 5 dagar
23 maj	Norra Wales 8 dgr
25 maj Skåne 4 dgr

Besök vår hemsida för mer information om våra resor och anmäl dig gärna till vårt
nyhetsbrev för att få aktuell information och erbjudanden.

ReseSkaparna Event & Resor Sverige AB
Hornsbruksgatan 19, 117 34 STOCKHOLM
08-94 40 40 www.reseskaparna.se

