Resor 2022
Innehållsrika kultur- och temaresor med utvalda reseledare i världsklass

Bland annat: Matupplevelser i Bergslagen, Inlandsbanan, träna med Sofia Åhman, Höga Kusten sam
Albanien, Korsika & Sardinien m fl

Välkommen till Reseskaparna!
Vår värld är föränderlig, men vi hoppas att vi kan fortsätta resa igen. Under hösten har vi kunnat genomföra flera resor både i Sverige och utomlands, och vilken glädje och nyfikenhet det varit på alla resor att åter kunna ses, träna och resa. Alla ReseSkapare runt i världen och i Sverige
hälsar så gott att de ser fram emot att åter få inspirera och välkomna till unika reseupplevelser.
Det ni kommer se i programmet är fler resor i Sverige både i vår och i höst, jul - oc nyårsresor samt hälsoresor med Sofia Åhman känd från SVT:s
hemmagympa.
FMH - vi följer folkhälsomyndigheternas rekommendationer.
vi kommer vidta aktuella säkerhetsåtgärder enligt folkhälsomyndighetens råd med avstånd & handdesinfektion.
Vi hoppas ser fram emot att få älkomna er på våra resor.

Vänliga Hälsningar
ReseSkaparna

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

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

Vandringsresor - Lätta och lite mer utmanande

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

Må bra-resor

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

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

Rundresor

Våra rundresor visar dig stora delar av ett land, både städer och landsbygd. Ibland ligger vi still på ett hotell och gör utfärder och på en del resor
byter vi hotell 2 - 4 gånger.

Långtidssemester

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

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

ReseSkaparna event & resor
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Bokning & information: 			
info@reseskaparna.se			
www.reseskaparna.se

Slussplan 9, 3 tr, 111 30 Stockholm
Telefon: 08-94 40 40
Telefontid: mån-fre 09.00-15.00
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ReseSkaparna - gruppspecialisten

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

Skräddarsydda resor - Har ni speciella önskemål kontakta oss!
Tel: 08-94 40 40

info@reseskaparna.se

www.reseskaparna.se

3

JUL- & Nyårsresor
- Till Värmland Teddy och Micke eller till Malmö med Rita
Teddy Lundberg
Teddy har många strängar på sin
lyra, är bl a sångare, skådespelare
och kock. Det är dock musiken som
är hans signum och opera ligger
honom varmast om hjärtat. Han
har även ett stort konstintresse.

Denna nyårsresa görs
i samarbete med :

2 dagar 31/12

8 650 kr

I priset ingår:

• Reseledare Rita Saxmark
• Tågresa Stockholm - Malmö t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Operettbiljett, mittparkett rad 6-14
• Tvårättersmiddag med 1 glas vin (M)
• Nyårslunch inkl. vin (L)
• Nyårsmiddag & bubbel vid nyårsslaget
• Visning av Malmö konstmuseum

3 dagar 23/12

Rita Saxmark
Vår reseledare som haft roller i stora musikaler så
som West Side Story, Lés Misérables, Sound of music och The Phantom of The Opera. I den sistnämnda gjorde hon rollen som Carlotta, i Stockholm,
Antwerpen och Köpenhamn. Hon är utbildad
opersångerska men sjunger även jazz och visor.

Nyår i Malmö med rita

- med operettgalan Thalia på Malmö Opera med Svenska Dagbladet
Fira nyår med konst och musik tillsammans med operasångerskan Rita Saxmark.
Malmö opera bjuder på högklassig operettgala med inga mindre än Loa Falkman, Martin Vanberg, Eir Inderhaug, Rickard Söderberg och Maria Streijffert med flera! Det blir
lättsam underhållning, flärdfulla kostymer, vacker musik, dans, glam, humor och en rejäl grande finale. Vi bor och äter vår nyårsmiddag på nya Clarion Live Malmö, här står
Marcus Samuelsson, en av världens mest framgångsrika kockar, för smaksensationerna
i huset. Byggnaden är 85 meter och har en trevlig Skybar. Vi besöker Malmö Konstmuseum för en visning av en av Sveriges största konstsamlingar med runt 40 000 objekt.
Rita Saxmark, ger oss en kunskap om föreställningen och dess musik av Franz Lehar,
Johann Strauss II, Jacques Offenbach, Sigmund Romberg och Kurt Weill. En underhållande resa med god mat. Resan är unikt framtagen för SvD Accent.

6 550 kr

I priset ingår

• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa från Stockholm t/r
• Del i dubbelrum med frukost 2 nätter (F)
• Lunch dag 1
• Trerätters middagsbuffé dag 1 (M)
• Lättare lunch dag 2
• Julbord dag 2
• Räksmörgås på Sandgrund dag 3 (L)
• Bingolott till uppesittarkvällen
• Entré & visning på Sandgrund
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program
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Julresa i Värmland
- En klassisk jul

Slipp allt stök och fira julen med oss. Vi skapar julstämning tillsammans och ni blir
serverade Hotell Frykenstrands klassiska specialiteter. Julen blir precis så värmländsk
och gemytlig som förr i tiden. Ihop med julens fina traditioner såsom julotta umgås
vi, har det mysigt och trevligt. Uppesittarkväll och jultomten är också givna inslag.
Den goda maten ska vi självklart kunna njuta av med gott samvete. Under resan får vi
också möta uppfinnare, författare och poeter. De värmlänningar som starkt påverkat
oss och vår historia. V. På hemvägen besöker vi Lars Lerins Sandgrund. Följ med på en
avkopplande julresa.

resor med musik
- Dalslands kanal med Erik eller midsommar med LInnéa
Erik Sunnerstam
Flöjtist med solistdiplom från musikhögskolan i Stockholm som har jobbat 25 år i
Folkoperans orkester och turnerat världen
över. Nu har Erik utökat sin reportoar med
att visa Malta för grupper, han vandrar
gärna och visar er öarnas stigar.

Dalslands kanal

- en av Sveriges vackraste vattenvägar med Erik

Linnéa Sallay
Vår uppskattade operasångerska Linnéa Sallay
skapar en härlig gemenskap på sina resor när
hon guidar er längs vägen. Hon för er in i operans
förtrollande värld och bjuder ofta på egen sång
& fiolspel. Hon är aktiv som reseledare och guide
sedan snart 20 år, därtill Auktoriserad Stockholmsguide. För ReseSkaparna producerar Linnéa
Operaresor med unika besöksmål.

!
På gång

Dalsland har man kallat ett Sverige i miniatyr med dess skiftande landskap, skogar och
sjörikedom. Ett landskap lite på sidan av allfartsvägen, men väl värt att uppleva. Huvudattraktionen blir en 4,5 timmes färd på Dalslands kanal. Vi färdas i sakta mak och hinner
se och beundra naturen, gårdar och bruk utmed vattnet. Vi äter lunch ombord, alltmedan vi
passerar 19 slussar. Det finns många akvedukter i världen. De flesta byggdes som romerska
stenvalvsbroar. Akvedukten i Håverud är helt unik i sitt slag. Under vår resa besöker vi Kristinehamn, njuter av den vackra naturen runt Bengtsfors och när vi besöker Halmens
hus får vi lära oss mer om varför halmen fått så stor betydelse just i Dalsland. Vår reseledare Erik Sunnerstam levandegör traktens historia och underhåller med flöjtspel då
han även är professionell musiker.

2 dagar juni -22

I priset ingår:

•
•
•
•
•
•
•

Bussresa
Reseledare Erik Sunnerstam
Del i dubbelrum med frukost
2 luncher & 1 middag
1 kaffe med smörgås
Båttur på Dalslands kanal
Besök till Halmens Hus

!

g
Midsommar med Linnéa På gån
- exklusivt firande i Roslagen

Välkommen att fira midsommar tillsammans med operasångerskan/violinisten Linnéa
Sallay. I vacker omgivning och fina salonger firar vi midsommar. Det blir en personlig,
underhållande resa med Linnéa Sallay som värdinna och sångerska. Linnéa bjuder tillsammans med sin pianist Christer Odlander in till trevliga musikstunder & konserter
under helgen. Vi äter vi en god midsommarlunch och firar med musik och god mat. På
Midsommardagen bjuder Linnea och Christer in till en klassisk konsert i lokal kyrka. I
vackert midsommar landskap besöker vi mysiga Öregrund och gör en utfärd till Gräsö.
Res i egen bil eller följ med i vår buss från Cityterminalen, och Linnéa guidar oss genom
vackra Roslagen.

ca 3 550 kr

2 dagar 25/6

Ca. 4 950 kr

I priset ingår:
• Reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost
• Midsommarlunch
• Trerättersmiddag med 1 glas vin & vatten
• Klassisk konsert i lokal kyrka
• Flera musikupplevelser med Linnéa
& Christer
• Utfärd till Öregrund och Gräsö
• Lunch dag 2
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Musikresor med teddy & LinnÉa
- Opera på Skäret och Savonlinna Operafestival
Linnéa Sallay
har en gedigen musikutbildning och debuterade som
Cherubin i Figaros Bröllop på Kungliga Operan, men
uppträder numera inom fler musikgenrer, gärna med
sin fiol. Hon har lång erfarenhet som reseledare och är
en mycket uppskattad guide vid Opera- och Musikresor,
samt auktoriserad Stockholmsguide

2 dagar 14/8

4 950 kr

I priset ingår:

• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa 2 dagar
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher & 1 middag
• Operabiljett Maskeradbalen

5 dgr 18/7 2022
I priset ingår

11 550 kr

• Reseledare Linnéa Sallay
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
• Del i dubbelrum/insideshytt
• 3 frukost, 2 luncher, 4 middagar
• Båttur på Saimen
• Operabiljett, sektion A rad 14-19
• Besök Albert Edelfelts ateljémuseum
Visning J L Runebergs hem
. Visning Ainola konstnärshem (Sibelius)
• Kerimäki kyrka världens största träkyrka
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Teddy Lundberg
Född i Eskilstuna, bor nu på Söder i
Stockholm. Teddy har många strängar
på sin lyra, är bl a sångare, skådespelare
och kock. Det är dock musiken som är
hans signum och opera ligger honom
varmast om hjärtat.

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. Efter två inställda säsonger sätter Opera på
Skäret upp Verdis praktverk Maskeradbalen. Det säregna operahuset i naturskön miljö är
en del av upplevelsen. Den unika akustiken i detta 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.

Savonlinna Operafestival - 2022
- konst & musik i Finland med operan Aida

Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs
fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert beläget
vid sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. I denna magiska operasalong får vi
uppleva Giuseppe Verdis klassiska verk ”Aida”. I Borgå besöker vi Albert Edelfelts ateljémuseum, han var Finlands störste konstnär på 1800-talet. I Borgå får vi även en visning
av J L Runebergs hem. På anrika Haikko Herrgård äter vi lunch i exklusiv miljö där Edelfelts konst pryder den Gula Salongen. I Savonlinna bjuds vi på en härlig båttur och bor
i trolsk omgivning mitt på den vackra Punkaharjuåsen. Åter mot Helsingfors stannar vi
till i Järvenpää och hälsar på hemma hos Finlands nationalkompositör - Jean Sibelius.

Amsterdam
- Blomsterresa med Jöran Nielsen
Jöran Nielsen
“Jag älskar verkligen ”mina” resmål. ”Brinner” för dem och vill visa resepektive lands höjdpunkter och de där pärlorna som
gör resan till något alldeles extra. Min ambition är att du ska få lite mer än du väntat dig och kommer hem med en extra fin
upplevelse”. Jöran är verkligen expert på sina resmål. Han är mycket påläst om länders historia och kultur samt de ädla
dryckerna vin och whisky. Han har skapat alla sina egna resor och valt alla besöksmål med stor kunskap för att våra
resor skall bli en unik upplevelse. Jöran Nielsen är en reseledare och guide med lång erfarenhet.

Holland

- med blomstertåget och Floriaden 2022
Möt våren och njut av den fantastiska blomsterprakten i Holland med växter i överflöd
- och inte minst världens största trädgårdsutställning ”Floriaden” som hålls vart10:e år.
Denna gång kommer deltagare från över 40 länder att visa gröna lösningar som kan
göra våra städer roligare, trevligare och mer ekologiskt hållbara att leva i, ge möjligheter att odla livsmedel, ge ett hälsosammare liv samt visa smarta lösningar för att skapa,
lagra och spara energi. Vi ser också den årliga blomsterparaden som går från Noordwijk till Haarlem, där miljontals blommor pryder de olika ekipagen, besöker vackra parken Keukenhof som bjuder in till blomsterfest och gör utflykter till Amsterdam,
porslinsstaden Delft och oststaden Gouda från vårt hotell i Haarlem.

5 dagar 20/4

15 950 kr

I priset ingår:

• Reseledare Jöran Nielsen
• Transfer hemorten-Arlanda t/r
• Flyg Arlanda-Amsterdam t/r
• Bussresor enligt program
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher och 3 middagar
• Stadspromenad i Haarlem & Amsterdam
• Kanalkryssning i Amsterdam
• Floriaden 2022
• Blomsterparaden
• Utfärd Delft
• Utfärd tll Gouda och Keukenhof
• Entré till Van-Gogh museet
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Höga Kusten och Jokkmokks markand
- möt Världsarvet Höga Kusten eller se renraiden i Jokkmokk
Camilla Nilsson

Upplev Höga Kustens natur och kultur med Höga Kusten guiden Camilla Nilsson, som visar er sitt landskap.

Jokkmokks marknad

-med besök på Ishotellet och Helena Läntas sameviste
År 2021 var det första gången på över 400 år som det inte var någon vintermarknad i
Jokkmokk. Nu visar vi vår glädje över den återupplivade traditionen genom att ordna
ytterligare en resa till det magiska landet ovan Polcirkeln. Det här är en resa för alla sinnen, där vi låter oss smaka på mat tillagad av lokala råvaror samt får ett oförglömligt
möte med renskötaren Helena och besöker Ishotellet. Jokkmokks marknad är en av
Sveriges äldsta marknadsplatser, med traditioner sedan medeltiden. Vi flyger bekvämt
till Luleå och bor centralt i Jokkmokk under marknaden innan vi reser vidare mot Kiruna där vi tillbringar vår sista natt och besöker Jukkasjärvi med Ishotellet. Detta är en
resa där vi får närkontakt med den samiska kulturen. Vår reseledare Catharina Falkengård har stor kunskap om den samiska kulturen och dessa trakter som hon förmedlar
på ett omtyckt sätt.

3 dagar 4/2
I priset ingår

• Reseledare från ReseSkaparna
• Flyg Arlanda-Luleå
• Flyg Kiruna - Arlanda
• Bussresor enligt program
• Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
• 1 lunch
• 2 middagar
• Besök till renskötare inkl. kaffe & tilltugg
• Guidad bussrundtur av Kiruna &
visning av Ishotellet.
• Guidade besök på Jokkmokks
Tenn & Ajtte- Fjäll och samemuseum
• Alla besök enligt program

4 dagar 13/6

Världsarvet Höga Kusten
- med båtresa till Ulvön och boende i Kramfors

Välkommen till storslagna Höga Kusten, vi ska få se det bästa av Höga Kusten tillsammans med Camilla Nilsson,vår lokala guide på Höga Kusten. Här finner du Sveriges
enda rena naturvärldsarv och världens största landhöjning sedan den senaste istiden.
Resan består inte bara av den härliga naturen och skönheten. Vi gör en tidsresa tillbaka
i tiden. Det är också den bästa platsen i världen att se effekten av landhöjningen och
inte minst dess effekter.
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13 950 kr

I priset ingår

7 950 kr

• Bussresa enligt program 5 dagar
• Reseledare
• Lokalguide dag 2 & 3
• Del i dubbelrum med frukost 4 nätter
• 4 luncher inkl måltidsdryck
• 3 middagar
• Skärgårdstur med båt
• Utfärder alla dagar enligt program
• Entréer och visningar enligt program

Kultur & Natur i Wales & irland med olle & irene
- Norra Wales med Snowdonia eller Irland med Dublin och Galway
Olle & Irene Sangemark
Irene och Olle Sangemark är vana och erfarna reseledare, med en särskild förkärlek för de Brittiska öarna och
då i synnerhet Wales och Irland. Vid sidan av reselederiet är de också revyartister och har bl a sedan början av
1980-talet drivit VästeråsRevyn; så bli inte förvånad om de en kväll bjuder på en Karl Gerhardshow eller något
annat revyigt. Det ska vara roligt att resa med Sangemarks, som tror att de flesta problem kan lösas med humor
och gott humör.

Norra Wales

8 dagar 22/5

- ett alldeles eget land i Storbritannien
Norra Wales är en vacker annorlunda del av Storbritannien mellan havet och de mäktiga bergen i Snowdonia. Vi bor i den viktorianska kuststaden Llandudno, som erbjuder en lång välbesökt strandpromenad med en magnifik pir. Härliga dagar med intressanta utflykter väntar, när Irene och Olle tar er med till sina smultronställen. De har en
särskild förkärlek för Wales sedan deras första besök dit på 90-talet, de har lärt känna
stadens borgmästare och lokala teatersällskap. Vi åker kanalbåtar dragna av hästar,
besöker vackra trädgårdar, slott och borgar samt små byar med de mest fantastiska
namn. En färd upp till toppen på Mount Snowdonia är en speciell upplevelse, en annan
höjdpunkt är besöket i Bodnant Gardens, en blomsterprakt med otroligt vackra färger.

Mellersta Irland

18 300 kr

I priset ingår
• Reseledare Irene & Olle Sangemark
• Flyg Arlanda-Manchester t/r
• Transfer Manchester-Llandudno t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher • 6 middagar
• Bergbana till Great Orme
• Besök i koppargruva & skiffergruva
• Konsert med manskör
• Kanaltur Telford Aqueduct
• Tåg till toppen av Mount Snowden
• Besök Bodnant Garden

!
På gång

- rundresa med Galway, Connemara & Dublin
Upptäck Irland från öst till väst! Vi reser tvärs över den gröna ön och bor några nätter i Galway i väst och några i Dublin i öst. Det blir sköna kontraster mellan det vilda
landskapet i Connemara och den livliga storstaden Dublin. Denna resa tar er till platser
som Burren och de berömda Moherklipporna med sina över 200 m höga stup, ett eldorado för den fågelintresserade. Vi möter svenska Birgitta, som tillsammans med sin
man driver ett rökeri och bryggeri, där vi får smaka på deras prisbelönta rökta lax. På
Caherconell Sheepdog Demonstration ser vi hur dessa fantastiska hundar samlar ihop
fåren och en dag tillbringar vi i County Wicklow, som kallas ”Irlands trädgård”. Vår tur
omfattar Wicklow Mountains med Powerscourt Gardens och Glendalough.

7 dagar höst- 22 ca17 950 kr

I priset ingår
• Reseledare Irene & Olle Sangemark
• Flyg Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Galway 3 nätter, Dublin 3 nätter
• 2 lunch
• 6 middagar (2 med underhållning)
• Besök whiskeydestilleri
• Entré Guinness inkl 1 pint öl
• Vallhundsuppvisning
• Entré Powerscourt Garden
• Utfärd Burren & Moherklipporna
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Korsika & sardinien, terracina med johan
- unik rundresa på Korsika & Sardinien eller en matresa till Terracina
Johan Berg
Vår reseledare Johan har bott i Italien i 17 år men är nu tillbaka i Sverige. Han har kvar sina goda relationer med
de människor vi besöker på ”Solens Mat” resan och detta är lite av en ”hemma hos” resa med många intressanta
personligheter. Genom kärleken till Italien visar han även Sicilien, Sardinien och Korsika. Johan har vänner på Korsika
och besökt ön många gånger. Hans historier om italienarna, deras vanor och kärlek till mat samt landets unga historia
med många erövrare, röriga politik och maffia med mera, är uppskattade.

8 dagar 31/5 & 29/8 fr.17 650 kr
I priset ingår:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med italiensk frukost
• 5 luncher & 5 middagar inkl vin & vatten
• Utfärd Cori med ricotta- & skinkprovning
• Besök på olivgård, Jupitertemplet med
aperitif, estaurangkök med visning, lokal
glassmakare
• Utfärd San Felice
• Ost- , ostron- och vinprovning
• Ett lektionstillfälle i italienska

8 dagar 14/5, 24/9

fr.17 750 kr

Solens mat & vin

- härliga mat- och vinupplevelser i trakterna av Terracina
En resa för dig som vill uppleva det genuina italienska köket, pittoreska byar och storslagen natur. Johan, välkomnar oss som sina personliga gäster och tillsammans gör vi
dagsutflykter till olika småbyar på landsbygden. Där provsmakar vi lokalproducerade
specialiteter såsom ost, vin, olivolja, korv och skinka. Vi är en liten exklusiv grupp och
precis som i TV-serien Solens Mat får vi komma nära inpå och till och med in i köken. Vi
bor i den lilla kuststaden Terracina där vi äter fiskbaserad mat på många av de trevligaste och bästa krogarna. Förutom mat och dryck bjuder resan även på en del kultur, såväl
vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av neandertalare, etrusker, romare, påvar och
Mussolini som alla bidragit till Terracinatraktens historia.
Kocken Nazareno bjuder in oss i sitt kök och visar hur man lagar en trerättersmiddag
som vi sedan avnjuter med ett gott vin. Hos glassmakaren Nunzio tar vi del av några
av hemligheterna bakom den fantastiska italienska glassen. På Vincenzos ostronställe
får vi tillfälle att prova ostron och äta en härlig lunch vid havet. Emanuele Coppola, den
stolte ägaren till delikatessaffären ”La Bottega di via Sarti” tar oss med på en Ost- och
Vinresa genom Italien under en lättare måltid. Vi besöker den anrika och pittoreska
bergsbyn Cori med dess kända Akropolistempel och Maurizio Ricci som visar oss hur
han kokar sin lufttorkade skinka i vin och demonstrerar hur man gör ricotta.

Korsika & Sardinien

- rundresa där vi möter Johans vänner och upplever öarnas speciella kultur
I priset ingår:

• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia; Olbia – Arlanda
• Färjetur Bonifacio – St Teresa
• Rundresa på Korsika & Sardinien
• Del i dubbelrum med frukost
• 3/4 luncher inkl 1 glas vin & vatten
• Smörgåslunch inkl vatten dag 5
• 4/5 middagar inkl 1 glas vin & vatten
• Vinprovning
• Besök i Orgosolo & Mamoiada
• Besök på Bosa Slott
• Rundturer i Ajaccio, Calvi,
Bonifacio, Alghero & Bosa
• Övriga besök enligt program
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Dramatiska Korsika och gästvänliga Sardinien. En oslagbar kombination av Korsikas
pittoreska byar, storslagna otämjda natur och Sardiniens fantastiska mat och gästvänlighet. Tillsammans med Johans vänner och bekanta på Korsika och Sardinien har vi
plockat russinen ur kakan samt ser saker lite utanför turiststråken. Vi börjar i Bastia på
norra Korsika, reser, äter och upplever oss ner till Sydspetsen via behagliga Calvi, bergens stad Corte, Napoleons stad Ajaccio till mytiska Bonifacio. Vi bor 3 nätter i Alghero
och gör trevliga utfärder och vingårdsbesök. En dag reser vi längs den vackra kustvägen till Bosa och äter lunch i bergen. Vår sista dag skall vi få uppleva öns fascinerande
inland, Sardernas berg och byar. Fårskötsel är en vanlig sysselsättning. Vi äter en god
lunch med herdar och besöker byn Orgosolo, känd för sina muraler och byn Mamoiada
där männen klär ut sig till ”Mamuthones” . Sardinien, framförallt Barbagia, är fyllt av
traditioner, mystik och vidskeplighet. För hur än makthavarna har ritat kartan under
årtionden så är människorna öbor, fiskare och nära grannar. Vi får smakprov på såväl
mat, dryck som gammal och ny kultur. Vi flyger till Bastia på Korsika och hem från Olbia
på Sardinien.

Skottland eller Mainau med Jöran
- Skottlands mystik eller Bernina Expressen i Mainau & Bodensjön
Jöran Nielsen
“Jag älskar verkligen ”mina” resmål. ”Brinner” för dem och vill visa resepektive lands höjdpunkter och de där pärlorna som
gör resan till något alldeles extra. Min ambition är att du ska få lite mer än du väntat dig och kommer hem med en extra fin
upplevelse”. Jöran är verkligen expert på sina resmål. Han är mycket påläst om länders historia och kultur samt de ädla
dryckerna vin och whisky. Han har skapat alla sina egna resor och valt alla besöksmål med stor kunskap för att våra
resor skall bli en unik upplevelse. Jöran Nielsen är en reseledare och guide med lång erfarenhet.

8 dagar 11/8

ca 19 450 kr

- med Skye, Loch Ness, höglandet och Edinburgh

I priset ingår:
• Reseledare Jöran Nielsen

• Flyg Arlanda-Edinburgh t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 6 middagar
• Kort stadsrundtur Glasgow
• Båttur på Loch Lomond
• Besök på Skye
• Slottsbesök
• Besök whiskydestilleri med smakprov
• Vallhundsuppvisning
• Stadsrundtur Edinburgh
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program

6 dagar 8/6
I priset ingår:

Skottland

Följ med till Skottland och upplev ett land med många sidor. Vi ser speciella Skye, som
Vikingarna kallade Sky-öa, mystiska Loch Ness, vackra Loch Lomond samt Inverness
och mycket mer tillsammans med vår Skottlandsexpert Jöran Nielsen. Som avslutning
kan ni välja att besöka det världsberömda Military Tattoo, en av världens mest spektakulära föreställningar. Detta är en rundresa med boende i Glasgow, Fort William, höglandet och Edinburgh, en resa där du verkligen får se mycket av Skottland. I Edinburgh
ser vi den medeltida ”Old Town”, 1800-talets Georgianska ”New Town” samt Leith.
Vi reser från Glasgow till omsjungna Loch Lomond, som är den största insjön i Storbritannien. Vår tur går längs Caledonska kanalen mot Inverness. Vi följer Loch Ness och gör
ett uppehåll längs stranden för att hälsa på Nessie och kanske ta ett dopp. Jöran har en
unik kunskap om Skottland och han guidar ibland i kilt.

17 450 kr

• Reseledare Jöran Nielsen
• Flyg Arlanda-Zürich t&r
• Bussresor 6 dagar enligt program
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 middagar
• 1 vinprovning med plocktallrik
• 1 ostprovning
• 1 visning & provsmakning på destilleri
• Båttur på Bodensjön
• Entré Blomsterpark på Mainau
• Entré och visning på Zeppelinmuseum
• Tågresa Bernina Expressen
• Österikisk kväll med underhållning
• Besök Bregenz, Lindau & Fredrichshafen
• Övriga besök enligt program

Bodensjön & Mainau
- med tågresa med kända Bernina Expressen

Följ med på en händelserik resa genom tre centraleuropeiska länder. Tillsammans
med vår reseledare Jöran Nielsen reser vi runt den vackra Bodensjön. Vi upplever den
prunkande blomsterparken Mainau, gör en båttur på Bodensjön, besöker den gamla
staden Lindau, Zeppelinmuséet i Friedrichshafen och tar en tur upp i bergen runt
Bregenz. Vi lär oss om traktens historia och provar vin och ost m.m. Ombord kända
Bernina Expressen får vi njuta av det omgivande landskapets fantastiska vyer.
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UPPLEV albanien MED JOSIF
- outforskade Albanien
Josif Paparisto
Är född och uppvuxen i Tirana, Albaniens huvudstad. Bodde i Sverige under tidigt 90-tal innan han flyttade tillbaka till
sitt hemland för att medverka i landets uppbyggnad. Josif är svensktalande och just nu uppfyller han sin livsdröm att
visa Albanien för svenska resenärer. Josif berättar om landet, sin egen familjehistoria och hur det var under den kommunistiska tiden och om ett land som nu utvecklas med en rasande fart.

Albanien

- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

7 dagar 9/5 & 24/10 13 450 kr

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 vuxit upp under kommuniståren, visar oss det bästa av
hans nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer på
skam. De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i och gjort till sina egna. En dag besöker vi t ex en toppmodern ekologiskt driven
gård som bjuder oss på en lunch som både vad gäller smaker och fantasifulla presentationer platsar på modern gourmetkrog. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi
reser från majestätiska berg till ett smaragdgrönt hav. Under tiden berättar Josif sin familj och landets historia, som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt
av. Det är nu man ska besöka Albanien innan landet förlorar en del av sin särart och
rättar in sig i ledet av europeisk musik, mat och mode. Vi reser söderut från Tirana mot
Durres, längs kusten till Vlore, kontrasten mellan havet och de vackra bergen är spektakulär. Drygt 3000 år gamla staden Butrint och världsarvsstäderna Gjirokaster och Berat
fascinerar med sina vackra gränder och historia. Tirana är något mycket speciellt, en
blandning av olika religioner och tidsepoker. Välkomna på en unik och innehållsrik resa.

• Reseledare Josif Paparisto
• Flyg Arlanda/Kastrup-Tirana via Wien t/r
• Del i dubbelrum med frukost
Vlore 1 nt Gjirokaster 2 nt, Tirana 3 nt
• 5 luncher inkl vin & vatten
• 3 middagar inkl vin & vatten
• Rundresa 7 dagar med buss
• Guidade rundturer i Gjirokaster, Berat,
Tirana, Shkoder & Durres
• Besök till Butrint
• Besök till vingård med vinprovning
• Besök till etnogård
• Guidad visning Bunkart2
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I priset ingår

Vackra Italien med Johan och ANna
- unik rundresa på västra Sicilien eller vandra och må bra på Ishia
Anna Rudh
Anna är auktoriserad lokalguide och har
bott många år på ön Ischia. Hon har en
gedigen kunskap om Italien, särskilt hennes
hemregion Kampanien. Anna, är också en
erfaren vandrings- och vinguide, visar oss sitt
Ischia på ett personligt och omtyckt sätt.

Västra Sicilien i påsk

- med Piani Degli Albanesi, Trapani, Marsala & Palermo

Johan Berg
Vår reseledare Johan har bott i Italien
i 17 år men är nu tillbaka i Sverige.
Genom kärleken till Italien visar han
även Sicilien, Sardinien och Korsika.

!
På gång

Vi har tagit fram en ny resa till västra Sicilien, där vi får möta Johans lokala vänner som
visar sina platser och traditioner. Denna ö har allt – underbara stränder, vacker natur,
kultur, gastronomi och magnifika trädgårdar och parker. Vi går i fotspåren av tidigare
erövrare som greker, romare, araber och normander på Trapanis och Palermos livliga
gator. Under denna vecka kommer vi att få många intryck av denna ö som besjungits
och diktats om sedan urminnes tider. Vi bor i hamnstaden Trapani samt mytiska, charmiga och stökiga Palermo i och gör trevliga utfärder. Vi besöker den udda byn Piani
Degli Albanesi, som har en speciell kontakt med Albanien.

Må Bra Resa till Ischia

8 dagar 13/4

ca 17 950 kr

I priset ingår:

• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda - Palermo t/r via München
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter
• 5 luncher varav en med vinavsmakning
• 3 middagar
• Utfärd Erice med Långfredagsprocession
• Utfärd Marsala
• Olivoljeavsmakning
• Utfärd Piana Delgi Albanesi
• Besök till Tempeldalen i Agrigento
• Rundtur Palermo
• Rundtur Cefalu & Castelbueno
• Besök och bussresor enligt program.

8 dagar 10/5 & 12/9 fr. 14 450 kr

- med termalbad & vandringar

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 bor på ön sedan 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 strövtåg 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. På denna resa är det vandringar på ca 5 km
med höjdskillnad på ca 300 - 400 m, man bör ha en bra grundkondition.

I priset ingår:
• Reseledare Anna Rudh Meo
• Flyg Arlanda-Rom t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 4 luncher & 7 middagar,
• 2 vinprovningar
• Fri tillgång till termalbaden på hotellet
• Utfärd till Ischia Ponte med kastellet
• Örundtur
• 3 vandringar; Zaro, Piano Liguori & Maronti
• Heldag på termalbadpark inkl transfer
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Långtidssemester i spanien eller italien
- Njut av Fuengirola med Monica eller Sicilien med Johan
Monica Mozo
Monica visar sitt Andalusien på ett mycket
uppskattat sätt. Monica Mozo är till hälften
hälsingetös och till hälften spanjorska. “Det
är en dröm som går i uppfyllelse varje gång
jag får möjlighet att introducera nya gäster
till det underbara landet Spanien.

Johan Berg
Vår reseledare Johan har bott i Italien
i 17 år men är nu tillbaka i Sverige.
Genom kärleken till Italien visar han
även Sicilien, Sardinien och Korsika.

longstay på Solkusten

- Njut av värmen och upplev smy byar och Malaga med Monica
Varma solkusten är den perfekta platsen att koppla av på och få njuta av ett behagligt
klimat. I Andalusien finns mycket att se och göra och resor till Fuengirola har länge varit populära bland resenärer som är ute efter sol och bad. Många svenskar har valt att
flytta hit och en mängd turister har rest hit för att njuta av allt trakten har att erbjuda.
Hotel PYR som ligger på strandpromenaden vid småbåtshamnen. Runt knuten finns
mängder av restauranger och butiker för shoppning samt närheten till tåg- och bus�stationen, som ligger på 5 minuters gångavstånd för den som vill uppleva närområdet
på egen hand. Vår värdinna, Monica, finns nära till hands och ordnar olika aktiviteter
samt tar er med på intressanta utfärder till Malaga och Picassomuséet, på en traditionell hemlagad måltid hemma hos byborna i Alfarmatejo samt pittoreska Mijas Pueblo,
där vi provar vin med tilltugg på Museo del vino.

22 dagar 21/2

14 950 kr

I priset ingår

• Direktflyg Arlanda - Malaga t/r
• Transfer flygplats t/r
• Del i studiolägenhet 21nätter
• ReseSkaparnas reseledares tjänster
• Välkomstmöte och orienteringstur
• Välkomstmiddag på restaurang
• Avslutningsmiddag på restaurang
• Två luncher inkl vin/vatten i Malaga
och under det andalusiska äventyret
• Utfärd Malaga inkl. lokalguide och entré
till Picassomuséet
• Utfärd Mijas Pueblo inkl. vinprovning
• Utfärd Andalusiskt äventyr

långtidssemester på Sicilien
- Långtidssemester vid havet i mysiga Cefalù med halvpension

Sicilien, medelhavets största ö, är perfekt för en långtidsemester till vintern. Inte bara
ligger ön bra till klimatmässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar
för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande. Det var till Cefalù som några av
de första charterresorna gick till Italien. Med basen i Cefalù finns det mycket att se och
utforska. Sicilien är nog också den mest mytomspunna av medelhavets öar. En blandning av olika kulturer där man plockat russinen ur kakan och behållit det som gagnat
och gjort sig av med det som inte. Våra utfärder tar oss till vingården Castelbuono samt
Palermo. Cefalú är en charmig medeltida stad med en fin strandpromenad, mysiga
gränder, småbutiker, caféer och allt från mysiga trattorior till flotta restauranger. Er värd
och vår representant på plats, Johan Berg ser framemot att få ta hand om er, visa och
tipsa er om sina smultronställen. Han gillar särskilt tanken på att ha hela tre veckor till
att umgås, samtala och göra upptäckter tillsammans.
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22 dagar 5/3

fr. 23

450 kr

I priset ingår:
• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda- Palermo via München t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong
• 21 frukostar & 21 middagar
• Guidad stadsrundtur Cefalú
• Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
• Utfärd Castelbuono & vinprovning
• Aktiviteter ordnas under resan

Bridgeresor med Kalle Persson
- Bridge på utvalda resmål där vi kombinerar närheten till havet, med våra lokala guiders utfärder
Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag
som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och hälsar
alla är välkomna på våra bridgeresor, både erfarna och mindre rutinerade, vi använder ett handikappsystem. Utbildning
erbjuds på förmiddagarna och bridge spelas varje dag. Kalle är med på alla våra bridgeresor. 2022 erbjuder vi följande
resmål; Sicilien, Sardinien och Albanien, vi kommer också väcka liv i en gammal favorit - Malta. Håll utkik!

8 dagar 12/3

15 950 kr

I priset ingår

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bridgeledare Kalle Persson
Svensktalande guide under utfärderna
Flyg Arlanda/Kastrup- Palermo t/r
Transfer flygplats-hotell t/r
Del i dubbelrum med balkong & frukost
7 middagar
Guidad stadsrundtur Cefalú
Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
Utfärd Castelbuono & Vinprovning
Bridgespel och seminarium

8 dagar vår 2022

ca16 950 kr

• Bridgeledare Kalle Persson
• Svensktalande guide under utfärderna
• Flyg Arlanda/Kastrup- Olbia t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong & frukost
• 1 lunch • 7 middagar
• Utfärd Vingård med vinprovning
• Utfärd Sardiska berg & byar
• Bridgespel och seminarium

I priset ingår

- Bridgespel vid havet i mysiga Cefalú
Sicilien, Medelhavets största ö är perfekt för ett besök i mars. Inte bara ligger ön bra till
klimatmässigt utan även i Italien som bjuder på god mat & dryck samt intressant historia. Vi bor invid havet i mysiga Cefalu, en charmig medeltida stad som har en trevlig
strandpromenad. Det är en lagom stor stad med allt som behövs; en fin strand, charmiga små gator och gränder, småbutiker, caféer och allt från mysiga trattorior till flotta
restauranger. Sicilien är nog också den mest mytomspunna av Medelhavets öar. En ö
som både fruktats och åtråtts av många. Listan är lång på de som erövrat Sicilien och
gjort ön till det den är idag. Vi varvar bridgespel med intressanta utfärder i trakten.
Tillsammans med Johan Berg, som har bott i Italien i 17 år, besöker vi Palermo samt
Castelbuono med vingårdsbesök.

Sardinien

!
På gång

- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

I priset ingår

10 dagar 1 /11

Sicilien

ca 16 450 kr

• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Svensktalande guide vid utfärder
• Flyg Arlanda/Kastrup-Tirana t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 2 luncher • 7 middagar
• Guidad rundtur av Durres
• Utfärd Berat & Tirana med visning Bunkart2
• Utfärd vingård med vinprovning
• Bridgespel

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett
smaragdgrönt hav. Här finns god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant
historia. Tillsammans med vår lokala svensktalande guide Silvia Melis besöker vi Sardiska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det goda vermentino vinet och den
lokala pecorino osten samt lär oss om stenålders Nurager. Vi bor på Hotel Le Palme vid
den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det vackra grönskimrande havet.
Hotellet har vackra trädgårdar, pool, en egen strand och en trevlig restaurang. Vi gör ett
besök i Porto Cuervo, miljonärernas favoritby, här finner man de största privatbåtarna i
världen. Sardinien är en ö för dig som gillar det ljuva livet.

Albanien

- Storslagen natur, en fördold historia och underbar mat

!
På gång

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare. Möt
stolta och vänliga albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin
historia. Josif, vår värd som vuxit upp under kommuniståren, visar oss delar huvudstaden Tirana och den historiska och befästa staden Berat med anor från 1200-talet och av
världssamfundet skyddad stad. Vi besöker en av hans vänners vingård och får prova det
albanska vinet. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge direkt på
den fina breda sandstranden på Durres Riviera. Här finns en italiensk à la carte-restaurang,
buffetrestaurang och flera trevliga barer. Hotellet har en egen strand och ett poolområde
med två pooler. Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel.
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Lappland & Irland MED sVd accent
- Läsarresor för dig som läser SvD Accent

Lappland i Polarnatten
- en resa i norrskenets land

Midvintern gör Arktis till en speciell och alldeles fantastisk plats med ett helt unikt
ljus. Hela området är täckt av ett vackert lager snö som reflekterar stjärnornas ljus
och norrskenet som kommer och går. Under några dagar kommer få uppleva denna
magiska plats.
Vår resa går till Kiruna och Abisko, Vi inleder i Kiruna där vi får lära mer om bryningen av
järnmalm och det unika projektet att flytta hela staden för att kunna fortsätta med en
säker järnmalmsbrytning. Vi fortsätter till Abisko som tack vare sitt läge har ett mikroklimat som ger fler dagar med klar himmel än på någon annan plats i norrskenszonen.
Här bor vi mitt i Nationalparken på Abisko Turiststation med utsikt över Abiskoalperna,
berget Nuolja, Lapporten och sjön Torneträsk.
Här har man erbjudit norrskens-upplevelser i mer än tio år och även om vi med naturfenomen att göra och aldrig kan garantera något, så är vi nog så nära det går att
garantera norrsken under dessa dagar. Under de dagar vi är på plats i januari månad
är det som mörkast och väldigt stor chans att se norrskenet. Tidpunkten i kombination
med platsen ger oss de bästa förutsättningarna för alldeles unika upplevelser - även en
vanlig skidtur blir något extra i polarnatten!
Som en extra upplevelse bjuder vi också på ett besök i Jukkasjärvi med det världsberömda Ishotellet. Jukkasjärvi är också hem för familjen Nuttis renskötarverksamhet
och vid ett besök hos dem får vi veta mer om renskötarens vardag.
Det blir ett fullspäckat program med aktiviteter både under både dag- och kvällstid,
men självklart blir det också tid för goda måltider och trevlig samvaro.

Norra Irland

- med Belfast, Derry, Donegal, Connemara & Dublin

6 dagar 19/1

19 500 kr

I priset ingår:

• Resa med nattåg fr. Stockholm t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 4 luncher (L)
• 3 middagar (M)
• Guidning i LKAB gruva
• Guidad vandring i Kiruna
• Aktivitetsdag med skidor/snöskor
• Utfärd Jukkasjärvi med Ishotellet
• Besök hos renskötare
• Bildvisning om norrskenet
• Besök på Aurora Sky Station
tillägg
På förfrågan: Enkelrum: 3 000 kr
preliminärt hotell
Abisko Turiststation
www.svenskaturistforeningen.se/boende/stf-abisko-turiststation/

8 dagar 4/5

18 450 kr

I PRISET INGÅR:

• Flygresa Arlanda-Dublin t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nt
• 7 middagar : 5 trerättersmiddagar,
1 pubmiddag & 1 irländsk afton
• Stadsrundturer Dublin, Derry, Belfast
• Giant Causeway
• Svensk reseledare 8 dagar
• Buss enligt program
• Besök & inträden enligt program
Irland erbjuder vacker natur, spännande miljöer, intressant historia och trevliga människor. Inte för inte kallas Irland ”den gröna ön”. På denna rundresa får vi uppleva två
länder på samma ö och deras respektive huvudstäder, Dublin & Belfast. Dublin, republiken Eires huvudstad är en en livlig och ungdomlig stad med rikt musik- och kulturliv.
Belfast, en ny uppväckt stad med dramatisk historia. Vi besöker även Derry och Galway
och färdas genom den vilda trakten kring Connemara och Donegal. Irländarna är gästvänliga och glädjen visas genom folkmusiken och dansen. Vår reseledare Jöran Nielsen
är en erfaren Irlandsguide som levandegör Irlands historia och kultur.
16

TILLÄGG:
Enkelrum: 2 650 kr
hiskeydestilleri & provning: 190 kr
Ovanstående anmäls vid bokning av resan.
Jöran erbjuder under resans gång frivilliga
luncher som bokas på plats.

Korsika & Dalarna MED sVd accent
- Läsarresor för dig som läser SvD Accent
8 dagar 7/5

Dramatiska Korsika

19 550 kr

I priset ingår:

- med Johan Berg

Följ med och se Korsikas pittoreska byar och storslagna otämjda natur. På denna resa
får du uppleva hela Korsika. Såväl de vackra vindlande bergen som kustens många pärlor, som södra uddens mytomspunna stad Bonifacio. Vi får en inblick i varför Korsikaner
har rykte om sig att vara tuffa och råbarkade men egentligen bara är stolta öbor som
vill bevara sin ö. Vi äter och dricker gott samt provsmakar lokalproducerade specialiteter såsom ost, vin, olivolja och Korsikanernas stolthet deras charkuterier. Mycket tack
vare Johans vänner Gaelle och Laurent låser vi upp den korsikanska ibland avvaktande
attityden och välkomnas istället som personliga gäster på Korsika samt får se deras
utvalda pärlor lite utanför turiststråken. Förutom mat och dryck bjuder resan även på
en del kultur, såväl vardaglig som historisk. Vi rör oss i spåren av fenicier, romare, genuesare, spanjorer, fastlandsfransmän och naturligtvis Napoleon som alla, på gott och
ont, har bidragit till Korsikas historia. Vår reseledare Johan har bott i Italien i 17 år och
har vistats med sina vänner på Korsika under dessa år.

• Reseledare Johan Berg
• Flyg Arlanda-Bastia t/r
• Rundresa på Korsika 8 dagar
• Del i dubbelrum med frukost )(F)
(1nt Bastia, 2nt Calvi, 2 nt Ajaccio, 2 nt
Bonifacio)
• 2 luncher inkl. 1 glas vin/vatten (L)
• 6 middagar inkl. 1 glas vin/vatten (M)
• Vinprovning
• Besök Jean Jaques gård olivgård
• Rundturer i Ajaccio, Calvi, Bonifacio &
Bastia
• Båttur vid Bonifacio
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum: 3 100 kr

!
På gång

Dalarna

- med operasångerskan Linnéa Sallay & fotografen Anders Hanser
Följ med på en oförglömlig och unik resa till Dalarna tillsammans med Anders Hanser
och Linnea Sallay. I över 30 århar Anders gjort filmer och bildspel för kultur- och näringslivet där den röda tråden ofta varit kulturpersonligheter och hembygdsliv. Vi bor
på anrika Klockargården i Tällberg, varifrån vi gör dagliga utflykter till hembygdsgårdar
och museer i regionen kombinerat med visningar av Anders egna filmer. Färdledare
under resan är den auktoriserade guiden och mångsidiga operasångerskan Linnéa Sallay. Linnéa spelar även fiol med inriktning på folkmusik & visa, något som vi naturligtvis
får njuta av under resans gång.

5 dagar 29/5
I priset ingår:

• Bussresa enligt program
• Reseledare Linnéa Sallay
• Anders Hanser visar bildspel
• Del i dubbelrum med frukost
• Förmiddagsfika dag 1
• 5 luncher inkl måltidsdryck
• 4 middagar
• Unikt specialprogram inklusive
dagliga filmvisningar
• Alla kostnader för inträden och
guidade visningar ingår
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Seniorens Hälsoresa på Fuerteventura
- Må bra med Babben, Sofia Åhman, Jill Taube & Tina J Kidman
Vill du träna, dansa, skratta, sjunga och våga nytt? Följ med på Seniorens stora hälsoresa till Fuerteventura, och träna i lyxig miljö,
invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, pooler och god mat? Klimatet är torrt och soligt och konstbevattnade
oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp landskapet. Vi bor på femstjärniga Fuerteventura Palace, ett av Iberostars mest
omtyckta hotell, invid Playa de Jandia på Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa härliga
strandpromenader.
Inspireras av kunniga profiler. Testa rolig och effektiv seniorträning, prova yoga, hitta
dansglädjen, sjung, skratta och träffa nya vänner. Lär dig mer om dig själv och om hur
du blir modigare och vågar mer, om hur du kan ta hand om dig och träna för att må
som bäst. Sola, bada, ät och drick gott. Bäst av allt – hela programmet är specialutformat och anpassat för Seniorens läsare. Du reser tillsammans med likasinnade och alla
medföljande profiler och tränare kommer att göra allt för att veckan ska bli en succé.
Den här resan är perfekt även för dig som väljer att resa ensam – här finns ett fullspäckat program att välja ur och massor av tillfällen att göra nya bekantskaper.

DINA INSPIRATÖRER
Babben Larsson

Babben är en av våra mest folkkära artister och underhållare. Hon kombinerar utan problem att uppträda som ståuppkomiker, jazz-sångerska,
programledare och föreläsare. Den här veckan kommer hon att visa prov
både på sin humor, sitt allvar och sin musikalitet. Det vill ni inte missa!
Sofia Åhman

Sofia är SVT.s träningsexpert med sin hemmagympa och medverkan i TV-programmet Go´kväll, föreläsare och utbildad personlig tränare samt senior PT. Sofia är en mästare på att få människor att skratta, svettas och må bra. Hon har jobbat på en rad
träningsresor och älskar kombinationen av upplevelser, träning,
god mat och nya bekantskaper!
Jill Taube - endast med på resan 4/4

Jill Taube är psykiatriker, dansintruktör, författare och en eldsjäl som vurmar för
att lyfta fram det friska även hos den som drabbats av sjukdom. Med dansen
som redskap ökar Jill och hennes verksamhet DansSteget välbefinnande hos
deltagarna! Det är dansgympa och inte pardans eller dansterapi, vilket är viktigt
att framhålla, samt att det finns NOLL PRESTATION.. Musiken är en brokig mix
och kommer från pop, rock, svensktopp latinmusik och dansstilarna är många:
linedance, sittande dans, Zumba-inspriation för att nämna något.
Tina J Kidman.

Tina är yoga och gympaisntruktör med stor erfarenhet. Hon har lett klasser
sedan mitten av 80-talet och instruerat yoga snart i 20 år samt Les Mills bodybalance i 15 år. Tina har ett stort musikintresse som speglar sig i hennes klasser! Musiken är drivkraften som får oss att orka lite till. Vi får höra allt fråm rock/
pop till ”flummiga” toner! Hon peppar sina deltagare till att orka lite till men att
vara lyhörd och lyssna på sin kropp.Med Tina får vi prova Seniormove (gympa),
Yogaflow (mer fysisk), Yogaslow (lugnare yoga) samt avslappning/ meditation.

8 dagar 28/1 & 4/4

17 950 kr

I priset ingår

• Flyg inkl. mat ombord Arlanda/
Kastrup/Landvetter - Fuerteventura t/r
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
• Del i dubbelrum med balkong
• All Inclusive på hotellet
• All träning & aktiviteter enligt program
• Inspirerande föreläsningar & workshops
• Enkel och effektiv gruppträning.
• Rolig släpp loss-dans och discokväll.
• Yoga och meditation.
• Morgonpromenad
• Trevligt sällskap.
• Kvällsunderhållning enligt program.
• Svensk reseledare
TILLVAL
Enkelrum: 2 800 kr
Icke SPF-medlem: +500 kr
HOTELL
Iberostar Palace *****
Hemsida: https://www.iberostar.com/
en/hotels/fuerteventura/iberostar-fuerteventura-palace/

Seniorens Hälsoresa Till Malaga
- Må bra med Sofia Åhman, Ann-Louise Hansson, Charlotte Erlandsson & Tina J Kidman
Vill du träna, dansa, skratta, sjunga och våga nytt? Följ med på Seniorens stora hälsoresa till Playa de Barrosa, Spaniens sydkust
nära Cadiz. Vi njuter ljumma spanska vindar och får en vecka av skratt som får oss att må bra i både kropp och själ. Inspireras av
kunniga profiler. Testa rolig och effektiv seniorträning, prova yoga, hitta dansglädjen, sjung, skratta och träffa nya vänner. Lär dig
mer om dig själv och om hur du blir modigare och vågar mer, om hur du kan ta hand om dig och träna för att må som bäst. Sola,
bada, ät och drick gott. Bäst av allt – hela programmet är specialutformat och anpassat för Seniorens läsare.
Du reser tillsammans med likasinnade och alla medföljande profiler och tränare kommer att göra allt för att veckan ska bli en succé. Den här resan är perfekt även för dig
som väljer att resa ensam – här finns ett fullspäckat program att välja ur och massor av
tillfällen att göra nya bekantskaper. Vi bor på bekvämt trevliga Iberostar Hotel Royal
Andalus, beläget alldeles intill havet och den milslånga stranden Playa de la Barrosa
som är mycket omtyckt. Hotellet erbjuder tillgång till olika pool och Spa. Vi landar på
Malaga flygplats och åker med buss längs den vackra solkusten mot Cadiz, en färd på
2,5 tim. Vi stannar i den lilla mysiga traditionella byn Alcala de los Azules för att njuta av
spanska traditionella smaker.
Sofia Åhman

Sofia är SVT.s träningsexpert med sin hemmagympa och medverkan i TV-programmet Go´kväll, föreläsare och utbildad personlig tränare samt senior PT. Sofia är en mästare på att få människor att skratta, svettas och må bra. Hon har jobbat på en rad
träningsresor och älskar kombinationen av upplevelser, träning,
god mat och nya bekantskaper!
Ann-Louise Hansson, Artist & Bruno Glenmark

En av våra mest folk kära och allsidiga artister. Hon är en komisk talang med
massor av bus och klockren röst. Hon har spelat in över 600 melodier på skiva
och är den artist som haft flest låtar på Svensktoppen. Hon har deltagit i Melodifestivalen 14 gånger, senast 2019. Hon är också en skicklig imitatör och har
spelat revy. Tillsammans med sin make Bruno Glenmark kommer hon bjuda
på en showkväll med imitationer, visor och lite lustigheter samt en allsångsafton och vi får möta Ann-Louise under en intervjukväll.

Charlotte Erlanson-Albertsson, professor

är professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet sedan
år 2000. Hon forskar kring aptitreglering och energibalans. Hon har skrivit ett stort antal vetenskapliga artiklar, men även läroböcker i cellbiologi
och populärvetenskapliga böcker om sambandet mellan kost och hälsa.
Charlotte Erlanson-Albertsson är en mycket uppskattad föreläsare, inga
pekpinnar, utan mer fakta som ger tankar. Hon har framträtt i TV4 ett par
gånger i programmet efter 10.00 med Malou von Siwers. Charlotte kommer ge oss två intressanta föreläsningar om kost och hälsa.

8 dagar 18/4

17 950 kr

I priset ingår

• Flyg Arlanda/Kastrup – Malaga t/r
• Transfer flygplats- hotell med måltid
• Del i dubbelrum med All inklusive
• Intressanta & inspirerande föreläsningar
• Rolig & effektiv träning som passar alla
• Yoga för avslappning och styrka
• Stärkande morgonpromenader
• Roliga gympapass
• Föreläsningar om kost, hälsa & motion
• Gemensamma middagar och mingel
• Kvällsunderhållning och dans
• Vandring i nationalparken
• Utfärd dag 8 Ronda med måltid och
vinprovning, transfer till flygplatsen
• ReseSkaparnas reseledare
TILLVAL
Enkelrum: 2 900 kr
Icke SPF-medlem: +500 kr
HOTELL ROYAL ANDALUS****
www.iberostar.com/en/hotels/cadis/
iberostar-royal-andalus/

Tina J Kidman.

Tina är yoga och gympaisntruktör med stor erfarenhet. Hon har lett klasser
sedan mitten av 80-talet och instruerat yoga snart i 20 år samt Les Mills bodybalance i 15 år. Tina har ett stort musikintresse som speglar sig i hennes klasser! Musiken är drivkraften som får oss att orka lite till. Vi får höra allt fråm rock/
pop till ”flummiga” toner! Hon peppar sina deltagare till att orka lite till men att
vara lyhörd och lyssna på sin kropp.Med Tina får vi prova Seniormove (gympa),
Yogaflow (mer fysisk), Yogaslow (lugnare yoga) samt avslappning/ meditation.
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Kalendarium 2022
December 2021
23 dec
30 dec
31 dec

Jul i Värmland 3 dgr
Nyår i Malmö med Opera SvD 3 dgr
Nyår på Sigtuna stadshotell 2 dgr

Januari 2022
19 jan
28 jan

Abisko med SvD 5 dgr
Hälsoresa med Senioren 8 dgr

Februari
04 feb
04 feb
21 feb

Hälsoresa med senioren 8 dgr
Jokkmokks marknad 3 dgr
Långtidssemester Solkusten 22 dgr

Mars
05 mar Långtidssemester Sicilien 22 dgr
12 mar Bridgeresa Sicilien 8 dgr

April

13 apr
18 apr
20 apr

Sicilien Påskresa - På gång!
Hälsoresa Senioren 8 dgr
Holland med Blomstertåget 5 dgr

Maj

04 maj
07 maj
09 maj
10 maj
14 maj
22 maj
31 maj

Juni

08 jun
13 jun
xx jun
24 jun

Juli

18 jul

Norra Irland med SvD 8 dgr
Korsika 8 dgr med SvD
Albanien 7 dgr
Ischia 8 dgr
Korsika & Sardinien 8 dgr
Wales 8 dgr
Solens Mat 8 dgr
Bodensjön & Mainau 6 dgr
Höga Kusten 4 dgr
Dalslands kanal 2 dgr- På gång!
Midsommarresa 2 dgr
Savonlinna 5 dagar

September
01 sep
12 sep
11 sep
24 sep

Cornwall 7 dgr - På gång!
Ischia - må bra 8 dgr
Budapest & Eger med SvD 5 dgr - På gång!
Korsika & Sardinien 8 dgr

Oktober
24 okt

Albanien 7 dgr

November
01 nov

Bridge Albanien 10 dgr

December
24 dec

Julresa Plevnagården 2 dgr - På gång!

Augusti
11 aug
14 aug
29 aug

Skottland med Tattoo 8 dgr På gång!
Opera på Skäret 2 dgr
Solens Mat 8 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
www.reseskaparna.se . info@reseskaparna.se . 08 94 40 40

