Musik, Kultur och Long Stay med Teddy Lundberg
Sverige, Frankrike & teneriffa

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 mesta av resans program. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till resmålet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om
resmålet som de själva gör.
Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här
programmet kan du läsa om Teddys resor.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Bäste resenär!
Teddy Lundberg är sångare, klassiskt skolad tenor, skådespelare
och regissör. Även producent, föreläsare, konsult i kulturfrågor
och kock. En mångsysslare i kulturens värld, född i Eskilstuna men
sedan länge bosatt på Söder i Stockholm. Har under många år
turnérat flitigt i hela landet samt gästspelat i Norge, Danmark,
England, Frankrike, Tyskland, Spanien och Polen, spelat, sjungit
och regisserat Opera, operett, musikal, talteater, revy och Kabaré, spelat på Riksteatern, Oscars, Folkoperan, Dramaten och på
många flera av landets stora och små teatrar. Fått kulturstipendium av Stockholms stad:
”Jag älskar att ha många bollar i luften och ser mig själv som en
Kulturambassadör”. Mina resor handlar alltid om kultur: - att söka
linjen mellan historia, konst, arkitektur, musik, teater och opera är
min passion – liksom mat och vin – lite natur brukar vi också få med.
Jag har många smultronställen dit jag ständigt återvänder, gärna i
sällskap med gamla och nya vänner. ”I mina kvarter” är en underrubrik som ofta används på platser som jag känner särskilt väl. Allt från resmål i vårt närmaste grannskap: Södermalm i
Stockholm, Mälardalen, Södermanland, Värmland eller Skåne - till Oslo, Bergen och Köpenhamn i Skandinavien eller ut i
Europa till München och Paris, Franska Rivieran och Nice, Madrid eller Malaga i Spanien.
Redan från mycket unga år är Teneriffa en plats som har fått stort utrymme i mitt hjärta. Jag har bott här periodvis
och återvänder ständigt för nya spännande upptäckter. Att se entusiasmen hos grupper som upplever denna vackra och
spännande minikontinen för första gången är för mig en lycka och återseendets glädje är nästan lika fantastiskt. Sol och
värme mitt i vintern är för oss nordbor märkvärdigt lockande men det är ändå strövtågen, folklivet, caféerna, barerna, den
explosivt grönskande växtligheten, utflykterna genom de 6 klimatzonerna till historiska små städer och byar, fjärran från
turismens betong, som är de viktigaste och mest bestående intrycken för en Teneriffaresenär.
(Hemsida: www.teddylundberg.com)
Varmt välkomna!
						
Med varma hälsningar

Teddy Lundberg

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:

Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser på vintern, samt mars - april och
oktober - november och lite högre i maj och september. 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. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har
alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 500 - 1000 kr per person för
flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.

Kalendarium 2021				Datum
Slottsresan 2 dagar				
15 jun		
Teneriffa Nord & Syd Long Stay 22 dagar 7 nov		
Teneriffa Nord & Syd Long Stay 22 dagar 17 dec		

Gruppris
3 950 kr
19 450 kr
20 450 kr

Ord. pris
4 250 kr
19 950 kr
20 950 kr

BRA ATT VETA:

På många av Josifs resor besöker vi både små och äldre städer med trappor och ojämna markförhållanden. Man behöver
kunna gå på egen hand på en stadsrundtur på 1-2 tim för att få ut det bästa av resorna.

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

Slottsresa

- med Hjälmare kanal, Stora Sundby Slott, Örebro slott & Grönsöö
Sverige har många vackra och spännande slott. På denna resa besöker vi inte mindre än
tre. Vi börjar med en tur på Hjälmare kanal, Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som,
i sin ursprungliga sträckning, färdigställdes 1639. Vi ser sagoslottet Stora Sundby med
rötter från 1200-talet, Örebros gamla kungaslott och Grönsöö slott med sin slottspark.
Som reseledare har vi Teddy Lundberg.
DAG 1: HJälmare kanal & stora sundby

I arla morgonstund avgår bussen mot Gravudden utanför Arboga där vår kanalbåt
väntar på oss. Vi stannar för frivilligt förmiddagskaffe i Strängnäs. Vår båt, M/S Gustaf
Lagerbjelke eller M/S Tor, tar oss genom
gammal kulturbygd, hagar, ängsmark och
storslagen natur. Av kanalens 13 km sträckning är ca 8,5 km grävd och sprängd. Med
hjälp av de 9 handdrivna slussarna lyfts vi
försiktigt 22 meter upp till Hjälmarens nivå,
på samma sätt som för 400 år sedan. Aptiten
brukar snart infinna sig under sjöresan och
vår lunch serveras ombord. Vid Notholmen,
kanalens utlopp i Hjälmaren, stiger vi av båten och här väntar vår buss. På sagoslottet
Stora Sundby tar familjen Klingspor emot
och berättar om slottets urgamla historia,
med rötter i 1200-talet. Ulrika De Geer, slottsfru under första hälften av 1800-talet, tyckte
att det gamla slottet var trist och omodernt.
Inspirerad av Sir Walter Scott och hans populära romaner om den ädle riddaren Ivanhoe
föreslog hon för sin man, Greve Karl, att slottet skulle byggas om. Detta blev upptakten
till det sagoslott som idag speglar sig i Hjäl-

marens vatten. Vi reser vidare mot Örebro
där vi checkar in på vårt hotell och äter en
god middag. (L, M)

DAG 2: ÖREBRO SLOTT & GRÖNSÖÖ SLOTT

Idag börjar vi med ett besök på Örebros
gamla kungaslott. En gång en enkel försvarsborg med fängelser men under vasatiden ombyggd till ett magnifikt kungligt
slott. En kall plats för krigsfångar, tjuvar och
häxor men även en praktfull plats åt kungligheter såsom Karl IX, och Karl XIV Johan. Vi
äter lunch på Westerqwarn i Kolbäck innan
vi reser vidare mot Grönsöö slott och slottspark. Ett minnesmärke från tidig svensk
stormaktstid och unik sammanhållen kulturmiljö. Familjen von Ehrenheims hem på
Grönsöö, representerar i sin rikedom och
mångsidiga sammansättning tillsammans
med husets välbevarade interiörer, tre sekel
av svenskt konsthantverk och konsthistoria.
Dess märklighet ligger också i att fortfarande vara en levande del av en sammanhållen
kulturmiljö med slott, park, trädgårdar samt
ett aktivjord- och skogsbruk. Nu reser vi
mot Stockholm igen. (F, L)

FAKTA
CA GRUPP PRIS
RESLÄNGD:

3 950 kr
2 DAGAR

I priset ingår

• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 1 middag (M)
• Besök på Stora Sundby Slott, Örebro
slott & Grönsöö slott
• Övriga besök enligt program

Opera på Skäret

- musik & matresa med boende på Grythyttans Gästgivaregård
En exklusiv resa med boende på anrika Grythyttans Gästgivaregård, gourmetmiddag
och opera. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, någon kilometer utanför
Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. I år sätter Opera på Skäret upp Puccinis omtyckta opera Turandot. Det säregna operahuset i naturskön miljö är en del av
upplevelsen. Den unika akustiken i detta virkesmagasin är svår att överträffa. På vår resa
följer Teddy Lundberg med som operakunniga reseledare och genom hans specialkunskaper får vi en alldeles speciell upplevelse. Vi äter en gourmetmiddag på Grythyttan,
välkänd för sin matkultur.
DAG 1: opera på skäret

Vi välkomnas ombord på vår buss som avgår
från Cityterminalen i Stockholm mot Bergslagen. Vi gör ett frivilligt fikastopp i Västerås.
Framme i Kopparberg och Sågverket på Skäret börjar vi med en god lunch. Innan det är
dags för resans höjdpunkt har vi chans att
förbereda oss på föreställningen och besöka
områdets mysiga butiker. Operan börjar kl.
15.00 och varar i tre timmar och 40 min med
en längre paus mellan akterna. Uppfyllda
av Puccinis vackra musik och den sammetsmjuka augustikvällen åker vi mot Grythyttans Gästgivaregård för att avnjuta en sen,
trerättersmiddag i de vackra salongerna. På
Grythyttans Gästgivaregård kan man känna
historiens vingslag samtidigt som de erbjuder upplevelsen av modern gastronomi och
vin. Alla 53 rum är individuellt designade

med tapeter som skapar personlig karaktär.
Varje rum har ett eget namn och sin egen

FAKTA
gruppRIS:
ORD PRIS:
RESLÄNGD:

4 650 KR
4 950 kr
2 DAGAR

historia. ( L, M)

DAG 2: GRYTHYTTAN & MÅLTIDENS HUS

Efter frukost visar Teddy er runt i pittoreska
Grythyttan, en välbevarad bruksmiljö. Tack
vare Carl-Jan Grankvists mångåriga pionjärarbete med Värdshus, Hotell och Restauranghögskola är Grythyttan numera världsberömt. Vi gör ett besök på Måltidens Hus
där vi får en guidad visning. Huset är en
levande mötesplats för råvaruproducenter, näringsexperter, smakforskare, mat/vin
journalister och krögare från den stora vida
världen. Lunchen serveras på Måltidenshus. Efter två dagar fyllda med musik, mat,
umgänge och avkoppling räknar vi med att
vara åter i Stockholm ca. 19:00. (F, L)

I priset ingår
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• Trerättersmiddag (M)
• Operabiljett
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum: 150 kr
hotell
Grytthyttans Herrgård
www.grythyttansgastgivaregard.se

Teneriffa nord & syd
- Långtidssemester i skönt subtropiskt klimat
Teneriffa, den största av Kanarieöarna, bjuder på ett spektakulärt och omväxlande landskap i subtropiskt klimat runt den imponerande
gamla Vulkanen Teide. Bara fem och en halv timmes resa från Arlanda. Vi bor 16 dagar nära stranden i kustorten Puerto de la Cruz, mitt i
den natursköna, grönskande Orotavadalen. Teddy Lundberg, vår värd, tar oss med på dagsutflykter i buss till Teide, La Laguna, Santa Cruz
och La Orotava samt besök till en vinproducent. Efter härliga dagar på Puerto de la Cruz reser vi till södra Teneriffa, Los Cristianos där vi ska
bo resten av vistelsen. För att ni skall få prova på traditionell lokal mat, har vi valt att erbjuda 12 middagar på hotellet som tillägg, utöver
det kommer vår reseledare Teddy att erbjuda flera gemensamma middagar på lokala restauranger för er som önskar njuta av ett mera
varierat utbud av måltider, som omväxling till hotell matsalen bl.a. med besök ”hemma hos” någon vinproducent. Unikt för Teneriffa är
de lokala vingårdar/Bodegor som serverar rustika måltider i lantlig miljö. En upplevelse där vi får stifta bekantskap med det lokala kökets
hemlagade läckerheter. Lokala middagar kan beställs direkt hos Teddy på plats.

RESEPROGRAM
DAG 1: TENERIFFA
Vi anländer sent till södra Teneriffa. En bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till Puerto de la Cruz
på norra sidan av ön, i den prunkande Orotavadalen, där vi skall bo.

DAG 2 - 16: PUERTO DE LA CRUZ - NORRA TENERIFFA
Vår reseledare Teddy Lundberg visar oss sitt Puerto de la Cruz. Vi promenerar genom staden
och får veta mer om dess historia och lär oss att hitta i de kvarter som skall bli vårt hem i 16 dagar. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad. Välkomstmiddag på hotellet.

FAKTA
ca gruppris:
PRIS:
RESLÄNGD:

19 450 KR
19 950 KR
22 DAGAR

I priset ingår
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reseledare Teddy Lundberg
Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
Transfer flygplats-hotell t/r
Del i dubbelrum med frukost
Rundtur Puerto de la Cruz
Utfärd Teide & La Laguna
Utfärd vingård, vinprovning & Orotava
Utfärd Garachico, Los Gigantes m lunch
Välkomst & avslutningsmiddag m dryck

TILLÄGG:
Dubbelrum för eget bruk:
4 300 kr
12 middagar på hotellet inkl dryck
(1/4 vin och 1/2 vatten):
1650 kr
Ovan tillval bet och bokas i förväg.

tillval

Härliga dagar för upptäcktsfärder och avkoppling. På ön finns golfbanor för den hågade och
gott om trevliga vandringsleder av skiftande svårighetsgrad. På denna del av ön har vi nära till
alla historiska gamla städer och charmiga småbyar. Här bodde såväl det jordbrukande folket
som öns rika och mäktiga familjer. Här ligger fortfarande de största och mest betydelsefulla odlingsområdena. Här stretade bönder och fiskare med att bärga jordens och havets rikedomar. I
resan ingår tre utfärder med buss, stadsrundtur samt promenader till fots eller med lokalbuss.
Utöver det kommer Teddy erbjuda frivilliga turer och aktiviteter.

DAG 16: norra teneriffa - los cristianos
Idag lämnar vi Puerto de La Cruz och reser längst nordvästra Teneriffa till södra Teneriffa och
Los Cristianos. En dag full med mäktiga naturupplevelser. Vi besöker den gamla hamnstaden
Garachico som begravdes i lava vid Teides senaste stora utbrott år 1706. Vägen till den undangömda Mascadalen är ett äventyr, slingriga vägar, mäktiga berg och djupa dalar. En lantlig
lunch serveras under dagen. Vi passerar de branta klipporna vid Los Gigantes och besöker den
charmiga staden Icod de los Vinos med det tusenåriga Drakblodsträdet. Vi kommer till Los
Cristianos, där vi skall bo på Hotel Reverdon, nära stranden.

DAG 17 - 21: södra teneriffa, los christianos
Tid för egna aktiviteter, Teddy kommer till hotellet dagligen. Avslutningsmiddag på lokal restaurang.

DAG 22: HEMRESA

Utfärd Santa Cruz: €25
Utfärd: Guimar & Candelaria: €50

Egen förmiddag och transfer till flygplatsen för hemresan.

Ovan tillval bokas & betalas på plats ,min 25 pers.

Hotellet är centralt beläget vid promenadstråken mitt i stadens gamla kvarter. Vi bor nära
Plaza Charco och strandpromenaden med sina berömda havsvattenpooler. Hotellets huvudbyggnad är ett unikt, historiskt hus, ett av de äldsta hotellen i stan, från mitten av 1800-talet.
Här finns kakel- och mosaikbelagda salonger och gallerier med de typiska snidade träbalkongerna, i gammal rustik, kanarisk stil. Hotellet har utsikt över de omgivande äldre stadsdelarna, den blåa Atlantens dramatiska vågor som bryts mot de svarta lavaklipporna och de
grönskande sluttningarna upp mot Vulkanen Teides ofta snöklädda topp. Här finns också
ett litet gym och en liten pool på solterrasen, ett café, en fin bar på terrasserna ut mot gågatan och kyrkan samt en populär à la carte restaurang. Rumstyp: Dubbelrum, nyligen renoverade. Alla rum har TV, telefon, säkerhetsbox, kylskåp, badrum med bad/dusch och hårtork.
Hemsida: www.hotelmarquesa.com/en/

TIPS
Om man vill bo på ett ställe hela tiden
kan man välja att bo antingen i Puerto
de La Cruz 21 nätter eller i Los Christianos.

puerto de la cruz: HOTELL - marquesa ***

UTFÄRDER SOM INGÅR:
TEIDE OCH LA LAGUNA MED OROTOVADALEN
Teide, Spaniens högsta berg, 3.718 meter - Nationalparken Las Cañadas – La Laguna
Denna dagsutflykt tar oss på slingrande vägar upp genom Orotavadalens bananplantager,
genom skogslandskap med pinjer och ljung. Vi färdas genom 6 klimatzoner tills vi passerat
trädgränsen och når det magiska månlandskapet på 2000 meters höjd, som numera är nationalpark. Ta en kaffe eller förfriskning innan färden går ner mot La Laguna, som var Teneriffas första huvudstad, numera Biskopssäte. La Laguna har en helt unik, enhetlig, sammanhållen och mycket välbevarad arkitektur med många gamla privatpalats från 15-1600 talet. En av
UNESCO:s världsarvsstäder. Vi besöker den spännande saluhallen och promenerar genom de
äldre delarna av centrum. Tillfälle till lunch. Åter på hotellet sen eftermiddag.
LA OROTOVA OCH VINGÅRD
Vår buss tar oss till den gamla handelsstaden La Orotava, som är centrum i odlingsregionen och
huvudort på norra Teneriffa. Här bodde de rika och förnäma familjerna därav alla vackra kyrkor
och ståtliga palats. Orotava är också centrum för konsthantverk. Vi besöker Casa de los Balcones
från tidigt 1600-tal med museum och butik. Lite egen tid att njuta av en kaffe eller förfriskning på något mysigt café. Vi avslutar dagen med en vinprovning på Bodegas Alvaro i den lilla
staden Tacoronte. Här provsmakar vi på cava, typiskt rött, vitt och rosévin. Druvorna odlas på
de soldränkta vulkaniska sluttningarna, det ger vinet dess särpräglade smak. Här har man gjort
kvalitetsvin i flera hundra år. Vi får även smaka på typiska tilltugg till vinet. Åter på hotellet sen
eftermiddag.

FRIVILLIG UTFÄRD (TILLVAL)
SANTA CRUZ MARKNAD OCH SHOPPING:
Santa Cruz, öns huvudstad, en mycket spansk, liten men pulserande storstad. Sedan 1720-talet
är Santa Cruz Teneriffas huvudstad och säte för handel, administration och provinsregeringen.
Staden har öns viktigaste djuphamn för handelssjöfart och passagerartrafik. Hit kommer alla
stora kryssningsfartyg. I de centrala delarna av stan kan vi njuta av en fin välbevarad 1800-talsarkitektur i kolonialstil, öns bästa shopping, fina gågator och vackra parker. Här finns ingen
charterturism vilket bidrar till den genuina atmosfären. Den gamla marknaden, Mercado Municipal, får bli vår utgångspunkt för några timmars egna strövtåg för shopping, barbesök, en
kaffe eller mera kultur på de många muséerna och konstgallerierna. Här promenerar man,
bussen kan inte köra in i centrum, vi rekommenderar bekväma skor. Åter på hotellet i Puerto
under sen eftermiddag.
GUIMAR & CANDELARIA – ursprungshistoria
Dagsutflykt med besök på Tor Heyerdahls etnografiska park ”Pyramiderna i Guimar” Vetenskapen tvistar om huruvida pyramiderna är en gammal kultplats från Guanchernas, den forna urbefolkningens tid, före spanjorerna eller enbart terrasseringar av betydligt senare datum. Ingen
går dock oberörd härifrån. Vi fortsätter till Den svarta Madonnan i Candelaria, den viktigaste
vallfartsorten i ögruppen Kanarieöarna. Hit vallfärdar tusentals pilgrimer varje år för att tillbe
den svarta Madonnan Jungfrun av Candelaria, Kanarieöarnas eget skyddshelgon. Sedan urminnes tider härskade Guancherna och deras kungar Menceyerna på Kanarieöarna. Ett gåtfull urfolk med sin egen religion och kultur, som vi fortfarande vet ganska lite om.

los cristianos: : HOTELL - labranda reveron plaza ****
Hotellet ligger på den södra delen av Teneriffa i Los Cristianos och är ett av de första hotellen i
detta fantastiska semesterområde. Hotellet grundades 1949 och behåller fortfarande sin historiska charm. Hotellets arkitektur påminner, med sin klassiska stil in 1900-talets tidiga år.
Fastigheten har en fantastisk takpool med fantastisk utsikt över hamnen och ligger samtidigt
inom gångavstånd från stranden. Eftersom mat är en viktig del av de flesta semestrar erbjuder
hotellet en frukostrestaurang med internationell och lokal mat samt en snackbar och barhall.
För aktiva och sportentusiastiska gäster erbjuder LABRANDA Reveron Plaza ett gym. Dessutom
finns det en frisör plus mötes- och konferensrum tillgängliga. Rumstyp: Dubbelrum med Satellit-TV, telefon, badrum och balkong/terrass, fri WIFI, hårtork, säkerhetsbox, minibar.
Hemsidan: www.labranda.com/en/hotel/labranda-reveron-plaza-31053

Nice - Franska Rivieran
Följ med oss till Rivieran, den fantastiskt vackra kuststräckan från Cannes, Antibes, Nice
via Monaco in i Italien. Här möter Alperna Medelhavet i ett av Europas mest dramatiska
landskap. Det är inte svårt att förstå varför generationer av konstnärer varit verksamma
här: klimatet, det speciella ljuset, de hisnande vyerna, de goda lokala vinerna och den
nyttiga rustika maten. Nice är provinshuvudstad, Rivierans självklara nav, nära till allt.
En liten storstad med allt från stränderna, strandpromenaden ”Promenade des Anglais”,
till muséer, caféer, restauranger, marknader och shopping. Teddy Lundberg, vår reseledare som bott många år i Nice, visar oss sina smultronställen.
DAG 1: NICE
Vi flyger från Arlanda på morgonen till Nice. Vi
börjar med en guidad bussrundtur i Nice som
ger oss en grundläggande överblick över stadens centrala delar. Efter incheckning på vårt
hotell, som är centralt beläget, blir det tid för
en stunds vila innan Teddy tar oss med till vår
välkomstmiddag. (M)

DAG 2: ST PAUL DE VENCE & GRASSE
Heldagsutfärd med lokalguide. Vi börjar med
att åka till den gamla konstnärsstaden St Paul
de Vence. Vi besöker det berömda konstmuséet ”Fondation Maeght” med betydande
samlingar av modern konst bl a godbitar av
Miro och Giacometti. Efter en god lunch far
vi vidare till den gamla parfymstaden Grasse,
där blomblad förvandlas till doftande oljor
och förföriska parfymer. Hos parfymtillverkaren Fragonard demonstreras dofternas vetenskap. Kvällen är fri för egna strövtåg och upptäckter i Nice. (F, L, M)

DAG 3: NICE I TEDDYS KVARTER

FAKTA
ca gruppris:
PRIS:
RESLÄNGD:

12 900 KR
13 900 KR
7 DAGAR

I priset ingår

• Reseledare Teddy Lundberg
• Flyg Arlanda - Nice t/r
• Del i dubbelrum med frukost
på mellanklasshotell 6 nätter
• 8 måltider inkl dryck: 2 luncher & 6
middagar
• Alla besök enligt program
• Bussresor enligt program

tillägg: Enkelrum: 3 300 kr

Teddy visar de centrala delarna runt gamla
stan i Nice. Det finns också möjlighet att besöka museer och göra utflykter för dem som
vill kanske några timmar på stranden elller ett
besök på det gigantiska shopping centrat cap
3000 strax utanför Nice. Dagen avslutas med
gemensam middag på lokal restaurang. (F, M)

DAG 4: CHAGALL,ROTHSCHILD, MONACO
Heldagsutfärd. Vi börjar med ett besök till till
Chagallmuséet i Nice som är uppbyggt runt
ett 10-tal typiska Chagallmålningar i jätteformat med bibliska motiv. Färden går därefter

mot havet till Saint-Jean-Cap-Ferrat. Denna
halvö har sedan långt tillbaka varit hemvist för
de allra mest exklusiva villorna i Nicetrakten. Vi
besöker den praktfulla ”Villa Rothschild” med
sina berömda trädgårdar. Här intar vi också
en lätt lunch. Under eftermiddagen besöker
vi det lilla furstendömet Monaco, känt för sitt
internationella jetsetliv och furstefamiljen Grimaldi som regerat här sedan 1200-talet. Här
finns mycket att se för den som vill och inte
drar sig för att promenera. Vårt besök kommer
att centreras runt det berömda Casinot. Mitt
emot ligger det likaledes berömda Café de
Paris där den hågade kan inta ett glas. Åter till
Nice. Middag. (F, L, M)

DAG 5: CANNES, BESÖK VINGÅRD
Förmiddagen är fri. Halvdagsutflykt till Cannes.
Vi gör en promenad längs med strandpromenaden La Croisette i Cannes.
Det ges möjlighet att flanera runt i staden,
shoppa eller idka barliv. En aperitif på Carltons
terrasse är ett måste. Framåt aftonen åker vi vidare för en gemensam middag. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG I NICE.
Dagen disponeras precis som man vill, egna
strövtåg badliv eller gör en utflykt med lokalbuss. ta del av TEddys rekommendationer för
shoppping och annat stadsliv i Nice. Kanske
går vi en tur på den berömda marknaden med
sina fantastiska blomsterstånd, frukt och grönsaker från regionen. Gemensam avskedsmiddag på lokal restaurang (F, M)

DAG 7: HEMRESA
Lite egen tid på morgonen innan bussen tar
oss till flygplatsen. (F)

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.

Hjälmare kanal

995 kr

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

- 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.

Nyköping

ca pris:

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

- 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

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

