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Välkommen till jubileumsåret 2020

1975 startade jag Rolfs Flyg & Buss. Det har varit många givande 
och roliga år, fyllda av glädje och upplevelser! För 45 år sedan var det 

jag själv som både guidade och körde bussen. Resorna blev väldigt 
uppskattade och resenärer återkom år efter år tillsammans med nya 

resenärer. Idag är ni över 120 000 personer som reser med Rolfs Flyg & 
Buss årligen, och vi är fler än 250 medarbetare som bidrar till att göra 

varje resa till ett äventyr. 
 

Gruppresor är ett fantastiskt sätt att resa. Kombinationen av 
upplevelser, avkoppling och nya vänner ger minnen för livet. Den 
perfekta resan kräver väl valda hotell, bra planering och kunniga 

reseledare. Hög kvalitet har varit vårt fokus sedan 1975 och är 
fortfarande det viktigaste för oss – nöjda kunder är återkommande 

kunder.

I år firar vi extra, tillsammans med dig
I år firar Rolfs Flyg & Buss 45 år och vi ska göra jubileumsåret 
2020 till något alldeles speciellt. Under året kommer du att ha 

möjlighet att ta del av vårt 45-årsfirande, både hemma i Sverige och 
i utlandet. När du minst anar det kan det hända att det dyker upp 
jubileumsöverraskningar på våra resor – vad och när förblir en väl 

förborgad hemlighet! 
 

Med det sagt vill jag välkomna dig till ett nytt år med många resor. Årets 
katalog är större än någonsin, fylld med många spännande nyheter. 

Bakom den här fliken hittar du en förteckning över våra resor. Jag 
hoppas att du hittar just din drömresa och får en fantastisk upplevelse!

Rolf Karlsson

45 år1975 2020



Flyg

Buss

Storstad
Rom 4-5d ........................................... 6
Venedig 5d ......................................... 7
Florens 5d – Nyhet............................. 8
Milano 5d ........................................... 9
Barcelona 5d ...................................10
Madrid 5d ........................................11
Lissabon 5d .....................................12
Istanbul 5d ......................................13
Aten 5d ............................................14
Dubrovnik 5d ...................................15
Budapest 5d ....................................16
Warszawa 4d ...................................17
Kraków 5d........................................18
Prag 4-5d .........................................19
Bratislava 5d – Nyhet ......................20
Bukarest 5d – Nyhet ........................21
Wien 5d ............................................22
Berlin 4d ..........................................23
Riga 4d .............................................24
Vilnius 4d .........................................25
Sankt Petersburg 5d.......................26
Moskva 5d .......................................27
Minsk 5d ..........................................28
Paris 5d ............................................29
Lyon 5d – Nyhet................................30
Nice 5d .............................................31
London 5d ........................................32
Dublin 4d – Nyhet ............................33
Edinburgh 5d – Nyhet ......................34
Amsterdam 5d ................................35
Italien
Rom Sorrento Capri 8d ...................36
Rom Florens Venedig 8d ................38
Rom Ischia Neapel 8d ....................39
Ischia 8d ..........................................40
Stora Italien 15d – Nyhet ................41
Lido di Jesolo 8d – Nyhet ................42
Sorrentohalvön 8d ..........................43
Sorrento 10d ...................................44
Södra Italien 8d ...............................45
Apulien 8d .......................................46
Apulien mat & vin 8d – Nyhet .........47
Italien vinresa 7d ............................48
Italien mat & vin 8d .........................49
Toscana mat & vin 8d .....................50
Olivskörd Toscana 8d ......................51
Chianti med vinfest 5d ...................52
Sicilien mat & vin 8d – Nyhet ..........53
Toscana 8d ......................................54
Genuina Toscana 8d – Nyhet ..........55
Musik i Toscana 7d .........................56
Toscanakusten 8d ...........................57
Piemonte 5d ....................................58
Gardasjön opera Verona 8d ...........59
Gardasjön 8d ...................................60
Alassio 8d ........................................61
Italiens sjöar 5d ..............................62
Sydtyrolen 8d ..................................63
Rundresa Sicilien 8d ......................64
Sicilien m. Eoliska öarna 10d ........66
Sicilien 15d ......................................67
Sardinien 8d ....................................68
Norra Sardinien 8d .........................69
Kalabrien 8d ....................................70
Spanien
Costa del Sol 15-22d – Nyhet .........71
Andalusien 8d .................................72
Almuñecar 15-22d ..........................74
Costa de la Luz 8d ..........................76
Costa Blanca 8d ..............................77
Costa Cálida 15d .............................78
Lloret de Mar 8-15d ........................79

Spanska höjdpunkter 8d................80
Spanska vinvägar 6d ......................81
Baskien 8d.......................................82
Spaniens nordkust 8d – Nyhet .......83
Katalonien 8d – Nyhet .....................84
Smaker av Mallorca 8d...................85
Mallorca 8d .....................................86
Mallorca 22d ...................................87
Mallorca & Menorca 15d ................88
Gran Canaria 15d – Nyhet ...............89
Teneriffa 15d ...................................90
Lanzarote 29d .................................92
Portugal
Algarve 15d......................................93
Portugal 8d ......................................94
Portugal vinresa 6d ........................95
Cascais 8d .......................................96
Madeira 8d ......................................97
Frankrike
Champagne 5d ................................98
Bordeaux & Cognac 7d ...................99
Franska vinvägar 6d .....................100
Normandie 8d ...............................101
Loiredalen 5d ................................102
Franska rivieran 8d .......................103
Franska rivieran 15d ....................104
Franska höjdpunkter 8d – Nyhet ..105
Lavendel i Provence 5d – Nyhet ....106
Medelhavet
Malta 8d ........................................107
Cypern 15d – Nyhet .......................108
Italien & Kroatien 8d.....................109
Slovenien 8d ..................................110
Pittoreska Portorož 15d ...............111
Kroatien 8d ....................................112
Kroatien 15d ..................................113
Makarska 8d .................................114
Istrien mat & vin 8d – Nyhet .........115
Klassiska Grekland 8d .................116
Tolon 8-15d ...................................117
Brittiska öarna
England runt 8d ............................118
Engelska höjdpunkter 6d .............119
Sydengland 5d ..............................120
Cornwall 7d ...................................121
England historia & populärkultur 8d ....122
Engelska slott 6d ..........................123
Skottland Orkney 8d .....................124
Skottland Shetland 7d .................125
Yttre Hebriderna 6d ......................126
Skottland 8d ..................................127
Skottland Military Tattoo 8d ........128
Irland 8d ........................................129
Övrigt
Holland 4d .....................................130
Tyska höjdpunkter 6d – Nyhet ......131
Budapest & Wien 6d – Nyhet ........132
Wien & Salzburg 6d – Nyhet .........133
Alperna
Tyrolen Sankt Johann 7d ..............134
Berninaexpressen 6d ...................135
Glaciärexpressen 6d ....................136
Norden
Island 5d ........................................137
Island rundresa 8d .......................138
Grönland 6d ..................................139
Färöarna 5d ...................................140
Svalbard 5d ...................................141
Svalbard vinter 6-7d .....................142
Lofoten & Nordkap 7d ..................143
Gotland 4d .....................................144
Östra Europa
Georgien 7d ...................................145
Georgien & Armenien 12d ............146
Montenegro 8d ..............................147
Albanien 15d .................................148

Natursköna Albanien 8d ..............149
Bosnien-Hercegovina 8d ..............150
Tjeckiska pärlor 6d – Nyhet ..........151
Bulgarien & Rumänien 8d – Nyhet ...152
Stora Balkan 12d – Nyhet .............153
Ukraina 7d .....................................154
Transsylvanien 8d .........................155
Ungern 6d ......................................156
Sparesa Jurmala 5d .....................157
Sparesa Estland 6d ......................158
Baltikum runt 8d – Nyhet ..............159
Warszawa & Kraków 6d ...............160
Vandringsresor
Mallorca 8d ...................................161
Costa Brava 8d ..............................162
Pilgrimsvägen 8d ..........................163
Andalusien 8d ...............................164
Andorra 8d .....................................165
Alicante 8d – Nyhet .......................166
Teneriffa 8d – Nyhet ......................167
Portugal 8d ....................................168
Algarve 8d ......................................169
Provence 8d ...................................170
Korsika 8d – Nyhet ........................171
Vinvandring Bourgogne 
och Champagne 8d – Nyhet ..........172
Toscana 7d ....................................173
Toscanas kust & öar 8d – Nyhet ...174
Italienska rivieran 8d – Nyhet .......175
Cinque Terre 8d .............................176
Lazios sjöar 5d – Nyhet .................178
Italienska sjöar 8d ........................179
Vinvandring Veneto 8d – Nyhet .....180
Amalfikusten 7d ............................181
Apulien 8d .....................................182
Sardinien 8d ..................................183
Ischia 8d – Nyhet ...........................184
Gardasjön 7d – Nyhet ....................185
Val di Fiemme 8d ..........................186
Dolomiterna 8d .............................187
Saalbach 8d ..................................188
Tyrolen 8d – Nyhet .........................189
Kroatien 8d ....................................190
Träningsresa Kroatien 8d .............191
Tre länder 8d .................................192
Slovenien 7d ..................................193
Albanien 8d – Nyhet ......................194
Grekland 8d ...................................195
Nordengland 8d ............................196
Sydengland 7d – Nyhet .................197
Irland 8d – Nyhet ...........................198
Skottland 8d ..................................199
Zakopane 8d .................................200
Lofoten 6d .....................................201
Poon Hill 10d .................................202
Mount Everest BC 17d ..................203
Cykelresor
Holland 6d .....................................204
Flandern 6d ...................................205
Loiredalen 7d – Nyhet ...................206
Provence 8d – Nyhet ......................207
Mallorca 8d ...................................208
Apulien 8d – Nyhet ........................209
Toscana 7d ....................................210
Gardasjön 7d .................................211
Lazio 7d .........................................212
Italienska rivieran 8d – Nyhet .......213
Kroatien 8d – Nyhet .......................214
Kryssningsresor
Holland 5d – Nyhet .......................... 215
Höjdpunkter Holland 9d – Nyhet... 216
Douro 8d ........................................... 217
Frankrike 9d – Nyhet....................... 218
Rhône Saône 8-9d – Nyhet ............ 219
Karibienkryssning 12-16d ............. 220
Hurtigruten 8d ................................. 222

Hurtigruten norrut 8d ..................... 224
Grekland 10d – Nyhet ..................... 225
Barcelona 9d – Nyhet ..................... 226
Spanien 9d – Nyhet ......................... 227
Italien 8d – Nyhet ............................ 228
Kroatien 8d ...................................... 229
Rhen 8d ............................................ 230
Main möter Rhen 4d – Nyhet ......... 231
Donau Main 5d – Nyhet .................. 232
Donau 8d .......................................... 233
Kortkryssning Donau 4d – Nyhet ... 234
Moldau & Elbe 9d – Nyhet .............. 235
S:t Petersburg & Moskva 12-13d.. 236
Donaudeltat – Wien 10-13d .......... 238
Nilen 11d – Nyhet ............................ 239
Dubai 9d – Nyhet ............................. 240
Asien 9-13d – Nyhet ........................ 241
Oceanien
Stora Nya Zeeland 23d ................... 242
Oceanien 29d .................................. 244
Stora Australien 25d ....................... 246
Australien 16d ................................. 248
Asien
Jordanien 9d ................................... 250
Israel 9d ........................................... 252
Oman 8d – Nyhet ............................. 253
Dubai 8d ........................................... 254
Dubai & Abu Dhabi 10d .................. 255
Centralasien 15d – Nyhet ............... 256
Azerbajdzjan 8d – Nyhet ................ 257
Indien 10d ........................................ 258
Sri Lanka 12d .................................. 259
Sydostasien 16d ............................. 260
Maldiverna 10d – Nyhet ................. 262
Laos & Vietnam 15d – Nyhet .......... 263
Stora Vietnam 16d .......................... 264
Vietnam 12d .................................... 266
Borneo 13d ...................................... 267
Malaysia 15d – Nyhet ..................... 268
Stora Kina 16d – Nyhet ................... 269
Kina 9d ............................................. 270
Peking 8d ......................................... 272
Japan 9d .......................................... 273
Stora Japan 13d .............................. 274
Sydkorea & Japan 15d ................... 276
Sydkorea 13d ................................... 278
Nordamerika
New York 7d ..................................... 280
New York & Washington 9d ........... 282
Amerikanska Södern 13d .............. 284
Västra USA 15d ............................... 286
Nashville & Memphis 9d ................ 288
Centralamerika
Kuba 16d .......................................... 290
Mexiko 14d ...................................... 292
Costa Rica 14d ................................ 294
Sydamerika
Peru 14d ........................................... 296
Ecuador & Galápagos 13d ............. 298
Argentina & Chile 13d ..................... 299
Argentina & Brasilien 13d .............. 300
Stora Sydamerika 22d .................... 302
Afrika
Sydafrika 13d .................................. 304
Kapstaden 10d................................ 306
Namibia 13d .................................... 307
Mauritius 10d – Nyhet .................... 308
Seychellerna 10d ............................ 309
Madagaskar 13d ............................. 310
Tanzania med Zanzibar 14d .......... 311
Kenya 11d ........................................ 312
Uganda 11-12d – Nyhet .................. 313
Senegal 12d ..................................... 314
Marocko 8d ...................................... 315

Frankrike
Paris 7d ..........................................316
Normandie 10d .............................317
Vinskörd Alsace 8d .......................318
Vinskörd Bourgogne 8d ................319
Provence 10d ................................320
Italien
Italien vinresa 9d ..........................321
Toscana 10d ..................................322
Klassiska Italien 14d ....................324
Gardasjön 10d ..............................326
Italienska rivieran 10d .................327
Lido di Jesolo 10d .........................328
Kroatien
Kroatien 10d .................................329
Kroatien rundresa 12d .................330
Kroatien Krk 10d ...........................332
Spanien
Lloret de Mar 10d .........................333
Vandringsresor
Dolomiterna 10d ...........................334
Telemark 5d ...................................335
Pilgrimsvandring 7d – Nyhet ........336
Cykelresor
Rhendalen 8d – Nyhet ...................337
Moseldalen 8d ..............................338
Bodensjön 9d ................................339
Danmark 4d – Nyhet ......................340
Polen
Szczecin 4d ...................................341
Polen 7d .........................................342
Gdansk 5d .....................................343
Sparesa Polen 8d ..........................344
Masurien 6d ..................................345

Baltikum
Östersjön runt 9d ..........................350
Vilnius 5d .......................................351
Riga & Tallinn 5-6d .......................352
Estland runt 6d – Nyhet ................353
Österrike och Schweiz
Salzkammergut 7d .......................359
Wien 7d ..........................................360
Schweiziska Chur 8d ....................361
Schweiz 8d ....................................362
Saalbach 8d ..................................363
Österrike & Alsace 9d – Nyhet ......364
Tyskland
Bodensjön 7d ................................365
Rhendalen 7d ................................366
Moseldalen 7d ..............................367
Vinresa Pfalz 6d ............................368
Tyska vinvägar 6d .........................369
Tyska drycker 4d – Nyhet ..............370
Dresden & Spreewald 5d .............371
Altes Land 4d ................................372
Tysklands historia 7d – Nyhet .......373
I Luthers fotspår 6d ......................374
Stralsund 4d .................................375
Binz 4d ...........................................376
Berlin 4d ........................................377
Tyska rivieran 4d ...........................378
Tyska pärlor 5d – Nyhet .................379
Kielkanalen 4d – Nyhet .................380
Schwerin 4d ..................................381
Flensburg 3d .................................381
Römö 4d ........................................382
Hamburg 3d ..................................383
Hamburg opera 3d – Nyhet ...........384
Hildesheim 4d ...............................385
Hannover & Weser 4d ...................386
Tyska trädgårdar 4d ......................387

Bremen oktoberfest 4d ................388
Bremen 4d .....................................388
Celle 4d ..........................................389
Lübeck 3d ......................................390
Lübeck 3-4d ..................................390
Rostock 2d .....................................391
Lübeck shopping 2d .....................391
Burg 2d ..........................................392
Burg whisky 2d – Nyhet .................392
Burg vin 2d – Nyhet........................392
Rostock påskmarknad 3d ............393
Oberammergau 8d – Nyhet ...........394
Danmark
Köpenhamn 3d ..............................396
Bornholm 4d .................................397
Danska idyller 5d ..........................398
Norge
Nordkap 10d .................................399
Lofoten 9d .....................................400
Hurtigruten 6d ..............................401
Ålesund 4d ....................................402
Bergenbanan 5d ...........................403
Trollstigen 5d .................................404
Sydnorge 4d ..................................405
Geilo 4d ..........................................406
Kryssningsresor
Kryssning Östersjön 3d ................407
Kryssning Köp–Oslo 2d ................408
Kryssning Köp–Oslo t/r 3d ...........409
Ålandskryssning 2d ......................410
Reseträffen 45 år 2d .....................411
Island & Grönland 22d – Nyhet .....412
Skottland & Island 13d – Nyhet ....413
Vikingakryssning 8d .....................414
Finland
Åland midsommar 4d ...................415
Finland 5d .....................................416

Finland operafestival 6d ..............417
Åland 4d – Nyhet ............................418
Sverige
Polcirkeln 7d .................................419
Stora Sverigeresan 8d ..................420
Inlandsbanan 6d ...........................421
Höga kusten 5d .............................422
Midsommar i Dalarna 4d .............423
Värmland konstresa 3d – Nyhet ...424
Roslagen 4d – Nyhet ......................425
Stockholm 3d ................................426
Stockholm 4d ................................427
Mälardalen 3d ...............................428
Gotland 4d .....................................429
Öland 4d ........................................430
Blekinge skärgård 3d – Nyhet .......431
Österlen 3d ....................................432
Kiviks äppelmarknad 2d ..............433
Historiska Skåne 3d .....................434
Ullared shopping 1d .....................435
Ullared 2d ......................................435
Övriga Europa
Skottland 10d ...............................346
Fyra huvudstäder 9d ....................347
Budapest 8d ..................................348
Prag 6d ..........................................349
Sankt Petersburg 7d.....................354
Europeiska Ryssland 12d ............355
Holland 6d .....................................356
Flandern 7d – Nyhet ......................357
Holland 6d – Nyhet ........................358
Hemlig resa Europa 4-8d .............395

Julmarknadsresor.................... 436
Dagsturer ................................. 437
Teaterresor .............................. 438
Skräddarsydda gruppresor ...... 439

´



Det är lätt att följa med!

Bussresor
Våra bussar startar från Ulricehamn och tar sedan upp resenärer 
längs med vägen. Bor ni inte i närheten av någon av våra påstignings-
platser så hjälper vi på kontoret er att hitta en anslutnings-
transport eller bilparkering. På resor norrut erbjuder vi andra 
påstigningsplatser än de som specificeras nedan.

Det går bra att ansluta till våra flyg- och bussresor från stora delar av Sverige. Ni kan flyga från de 
största flygplatserna i Skandinavien, stiga på bussen längs med vägen, direktansluta med tåg samma dag 
från Stockholm, bli hämtade med taxi direkt hemma vid dörren eller parkera egen bil billigt i utkanten av 
Göteborg. Till alla resor erbjuder vi anslutningspaket som inkluderar transport och hotellövernattning i 

Göteborg eller Malmö.

Flygresor
På våra flygresor erbjuder vi avresa från de större flygplatserna 
i Skandinavien. Flygpriser varierar mellan flygplatserna och 
dagsaktuella priser finns på www.rolfsbuss.se

Anslutningspaket
Resa, övernattning

i dubbelrum
med frukost

fr 595:-Direktanslutning
Resa med tåg från 

hemorten till 
Malmö central

fr195:- Hotellövernattning
Del i dubbelrum på

centralt hotell med frukost
i Göteborg eller Malmö

fr 575:-

Påstigning längs med vägen
06.00 Ulricehamn
06.30 Borås
06.45 Bollebygd
07.00 Landvetter
07.30 Göteborg
07.35 Mölndal
07.40 Kållered
07.50 Kungsbacka

08.20 Varberg
08.40 Falkenberg
09.10 Halmstad
09.45 Hallandsåsen
10.15 Ängelholm
10.30 Helsingborg
10.50 Landskrona
11.30 Malmö

Taxianslutning
På våra resor erbjuder vi anslutning med taxi från utvalda orter. 
Ni blir hämtade vid dörren och körda till vår påstigningsplats i 
Göteborg. För tjänsten tillkommer en mindre avgift.

Lidköping, Skara, Skövde, Uddevalla, Vänersborg och 
Trollhättan 300 kr per person och väg.

Priserna är från centralorten. För upphämtningar utanför 
tillkommer en avgift som sätts av taxibolaget.

Direktanslutning  med tåg

06.20 Stockholm  250 kr
07.30 Norrköping  250 kr
08.00 Linköping  250 kr
08.45 Nässjö  250 kr
09.30 Alvesta 250 kr

08.00 Värnamo 195 kr
08.10 Växjö 195 kr
07.00 Kalmar 250 kr
07.45 Karlskrona 250 kr

För aktuella priser, 
avvikelser och 

information om varje 
resa, vänligen 

besök vår hemsida.
www.rolfsbuss.se



Priser per person och väg inklusive hotellnatt med frukost:

Arvika 695 kr
Borlänge 895 kr
Karlskrona 795 kr
Djurås 965 kr
Eskilstuna 895 kr
Falun 895 kr
Grängesberg 895 kr
Gränna 715 kr
Gävle 895 kr
Halmstad 695 kr
Helsingborg 695 kr
Hällefors 795 kr
Jönköping 695 kr
Kalmar 695 kr
Karlshamn 795 kr
Karlstad 595 kr
Kristianstad 795 kr

Kristinehamn 775 kr
Laxå 795 kr
Leksand 895 kr
Linköping 695 kr
Ludvika 895 kr
Lund 695 kr
Malmö 695 kr
Mariannelund 795 kr
Mariestad 695 kr
Mellerud 515 kr
Mjölby 695 kr
Mora 895 kr
Norrköping 765 kr
Nyköping 795 kr
Nässjö 695 kr
Oslo 795 kr
Ronneby 795 kr

Rättvik 895 kr
Sarpsborg 795 kr
Skellefteå 1 450 kr
Stockholm 795 kr
Sundsvall 895 kr
Säffle 595 kr
Södertälje 795 kr
Umeå 1 450 kr
Uppsala 895 kr
Vimmerby 795 kr
Värnamo 695 kr
Växjö 675 kr
Åmål 595 kr
Årjäng 695 kr
Ödeshög 795 kr
Örebro 775 kr
Östersund 1 375 kr

Anslutningspaket med övernattning
Vi erbjuder anslutningspaket i samband med köp av någon av våra resor. Ni 
bor då på ett centralt beläget hotell i centrum av Göteborg med närhet till 
Centralstationen och från vår påstigningsplats. Det innebär att ni i lugn och 
ro kan åka till Göteborg och tillbringa en eftermiddag i en av Sveriges mest 
sevärda städer för att nästa dag åka vidare mot nya spännande resmål. När 
ni efter resan kommer tillbaka till Göteborg bor ni på samma hotell och åker 
utvilade hem till respektive hemort. 
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Upplevelser över hela världen



Med Rolfs Flyg & Buss reser vi tillsammans, upplever tillsammans,  

stiftar nya bekantskaper och finner kanske vänner för livet. Oavsett om  

du reser själv eller i sällskap, är du omgiven av likasinnade som precis  

som du själv vill upptäcka världen och njuta av livets goda. 

 Att resa i grupp innebär gemenskap och trygghet. I sällskap med 

andra resenärer och resvana guider kan vi fokusera på att se och upp- 

leva allt som världen har att erbjuda, istället för att lägga tid på att  

navigera på okända platser. När det uppstår frågor och funderingar  

finns det alltid någon till hands, samtidigt som det alltid finns  

något nytt att lära av varandra eller av platserna vi besöker. Med  

gruppen i ryggen blir vi modigare. 

 Vi provar sådant som vi annars inte hade vågat och kommer  

närmare människorna vi träffar och landet som vi vill upptäcka. 

När vi reser tillsammans får vi helt enkelt ut mer!

Delad glädje är 
dubbel glädje
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 (3) övernattningar i dubbelrum ·  
4 (3) frukostar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 495:- · tillvalsutflykter · entréer
Speciellt: På våra 4-dagarsresor kan vi inte erbjuda utflykten 
Casal Pilozzo då detta är vår hemresedag.
Avresedatum 4 dagar: 9/4, 22/4, 28/4, 5/5, 23/5, 9/9, 30/9, 
7/10, 21/10
Avresedatum 5 dagar: 15/3, 22/3, 29/3, 6/4, 12/4, 19/4, 26/4, 
3/5, 10/5, 17/5, 25/5, 1/6, 7/6, 13/6, 5/7, 28/7, 18/8, 30/8, 6/9, 
13/9, 20/9, 26/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 1/11, 29/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

4–5 dagar

fr  5 675:-

Dag 1. Hemorten – Rom  Vi flyger till Rom och tar oss vidare till H10 
Roma Città eller Hotel San Giovanni. Under våra dagar i Rom ingår fru-
kost på hotellet. Middag intas på egen hand. Vi har nu några dagar att 
upptäcka staden dit alla vägar bär. Rom har mängder av imponerande 
sevärdheter från olika epoker, och här finns många intressanta museer 
att upptäcka. Kaféer, restauranger, vinbarer och glassbarer vimlar det 
av. Att strosa runt bland de pittoreska gränderna i centrum hör till det 
mysigaste man kan göra, men staden har också ett stort shopping- 
utbud med allt från små specialbutiker till stora varuhus. Önskar man 
besöka Vatikanmuseerna med Sixtinska kapellet bör man förköpa 
entrébiljett hemifrån. Besök vår hemsida för mer information. Samtliga 
utflykter är tillvalsutflykter och behöver förbokas inför resan. 

Dag 2. Tillvalsutflykt stadsrundtur Rom  Dagen är fri för egna 
aktiviteter i underbara Rom. Det finns också möjlighet att följa 
med på en guidad heldagsrundtur i buss och till fots. Rom sägs 
vara byggd på sju kullar och är historiskt en av västvärldens vikti-
gaste städer. Under dagen får vi tillsammans med vår lokalguide 
se många av stadens sevärdheter, som Vatikanen med Peters- 
platsen, Spanska trappan, Pantheon och Fontana di Trevi. Pris fr. 
295:-

Dag 3. Tillvalsutflykt Colosseum och Forum Romanum  Under för-
middagen gör vi tillsammans med en lokalguide en tur runt om den 
romerska erans centrum med amfiteatern Colosseum, torget Forum 
Romanum och kejsarnas boningar på Palatinen. De som så önskar 
kan på egen hand efter turen lösa entrébiljett till sevärdheterna  
(cirka 14 euro) men inträde ingår ej i utflyktens pris. Än idag har 
Roms stad sitt säte uppe på Kapitolinska kullen där man på egen 
hand kan möta en fantastisk utsikt över takåsar och kyrkokupoler. 
Pris fr. 295:-

Under eftermiddagen har vi tid för egna strövtåg, till exempel 
i stadsdelen Trastevere med sina pittoreska gränder kantade av 
butiker, restauranger och kaféer. 

Dag 4. Tillvalsutflykt Casal Pilozzo  På förmiddagen beger vi oss 
till vingården Casal Pilozzo, vackert belägen på landsbygden strax 
söder om Rom. Här får vi en rundvisning i vinkällaren och prov-
smakning av gårdens vin. Efter utflykten kan man kliva av bussen 

Rom storstadsmetropol fylld av kultur och historia
Den eviga staden Rom har under årtusenden formats till vad den är idag. Om detta vittnar många storslagna monument 
från olika epoker. Antika byggnader, medeltida gränder, renässanspalats och barockfontäner – detta och mycket mer 
finner vi i en av världens mest fascinerande städer.

i centrum under förutsättning att återfärden till hotellet sker på 
egen hand med lokaltrafik. Pris fr. 495:-

Dag 5. Rom – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid innan bussen 
tar oss till flygplatsen och vårt flyg hemåt. 
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5 dagar

fr  6 475:-

Venedig kanalernas och gondolernas stad

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 12/4, 19/4, 4/5, 18/5, 6/9, 5/10, 18/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Mestre  Vi flyger till Venedig och tar oss sedan 
vidare till Smart Hotel Holiday i Mestre. Hotellet ligger precis vid en 
busshållplats, och därifrån tar vi oss enkelt ut till Venedig på cirka 
tjugo minuter (biljetter för tre resor t/r ingår per person). Under 
våra dagar i Venedig ingår frukost på hotellet. Middag intas på egen 
hand.

Dag 2. Stadsrundtur  Venedig  Efter frukost gör vi en guidad prome-
nad i den unika staden Venedig, under sin storhetstid känd som La 
Serenissima, den mest lysande. Vi inleder med en båttur från Venezia 
Santa Lucia tågstation och tar oss till Markusplatsen med den 
fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysantinsk stil och utsmyckad 
med mängder av guld. Strax intill kyrkan står klocktornet, den nästan 
hundra meter höga kampanilen som det går att åka upp i för att få en 
storslagen utsikt över hela staden. I Venedig finns hundratals broar, 
däribland den kända Rialtobron, en imponerande gångbro över Canal 
Grande som byggdes i slutet av 1500-talet. Under vår promenad 
passerar vi många av de mindre broarna, vi promenerar längs smala 
gränder och upptäcker små fridfulla torg. Efter turen har vi fri tid för 
egna upptäcktsfärder i denna fascinerande stad.

Dag 3. Tillvalsutflykt Murano, Burano och Torcello  Dagen är fri för 
egna aktiviteter i området kring Venedig. Vår reseledare ger gärna  
förslag på sevärdheter och upplevelser. Vi erbjuder även en 
tillvalsutflykt där vi åker på en båttur i Venedigs lagun. På denna 
båtutflykt med avgång från Markusplatsen besöker vi tre av de 
viktigaste öarna i den venetianska lagunen. Murano är känt för sin 
glastillverkning och vi får möjlighet att besöka en glasfabrik där 
vi kan se glasblåsarna när de skapar allt från vackra smycken till 
lampor och souvenirer. Vi fortsätter sedan till Burano som särskiljer 
sig med sina pittoreska pastellfärgade hus. Ön är även känd för sin 
spetstillverkning. Slutligen når vi Torcello som var en av de tidigaste 
bosättningarna i Venedig. Här ser vi den berömda katedralen Santa 
Maria Assunta med sina vackra medeltida mosaiker och kyrkan Santa 
Fosca som båda påminner om öns tidigare storhet. Torcello var 
faktiskt rikare än Venedig, men idag bor där endast ett fåtal personer. 
Båten tar oss sedan tillbaka till Venedig och Markusplatsen. Utflyk-
ten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 395:-

Venedig var en gång i tiden Europas rikaste stad med handelsförbindelser med det bysantinska riket och den muslimska 
världen. Staden är ett mer än tusenårigt världsarv byggt på pålar och fyllt av kulturskatter. Här finns gott om mysiga 
restauranger, vinbarer och kaféer och ett stort shoppingutbud. Följ med på en resa med inslag av historia, kultur och 
avkoppling.

Dag 4. Venedig  Idag har vi förmiddagen fri för egna aktiviteter och 
under eftermiddagen gör vi en rundtur bland Venedigs små bacari. 
En bacaro är en liten krog som serverar vin och mat, och under 
vår rundtur besöker vi tre sådana. Varje bacaro erbjuder ett glas 
vin och ett typiskt tilltugg, en så kallad cicchetto som kan bestå 
av kött eller fisk och serveras varm eller kall – det är säsong och 
krogägarens smak som avgör vad som serveras. Venetianarna kallar 
en sådan här tur för ”andar per ombre e cicchetti”, där ordet ombra, 
som egentligen betyder skugga, innebär ett glas vin.

Dag 5. Mestre – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid innan bussen 
tar oss till flygplatsen och vårt flyg hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 645:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 4/5, 29/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 875:-

Dag 1. Hemorten – Florens  Vi flyger till Florens och tar oss vidare 
till fyrstjärniga hotell Croce di Malta, centralt beläget nära det stora 
torget Santa Maria Novella. Hotellets takterrass erbjuder en under-
bar vy över staden och de omgivande kullarna.

Dag 2. Stadsrundtur Florens  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en guidad rundtur till fots. Under turen i den 
historiska stadskärnan får vi en inblick i Florens intressanta histo- 
ria. Staden grundades av romarna men dess storhetstid var på 
1400- och 1500-talen. Det var då som staden under den mäktiga 
familjen Medicis ledning utvecklades till ett av Europas viktigaste 
finansiella och konstnärliga centrum. Vi passerar Piazza del Duomo 
med sina tre monumentala byggnader katedralen, dopkyrkan och 
klocktornet. På Piazza della Signoria beundrar vi det imponerande 
rådhuset, uppfört i början på 1300-talet. Florens ligger på båda 
sidor om floden Arno, och vi promenerar på den äldsta bron Ponte 
Vecchio som kantas av guldsmedsaffärer. Efter lunch på egen hand 
besöker vi tillsammans ett av stadens viktigaste museer, Galleria 
dell’Accademia. Här finns målningar från 1300- till 1600-tal utförda 
av några av stadens främsta konstnärer. Men det mest berömda 
verket är Michelangelos utsökta skulptur David, uthuggen i carrara- 
marmor. På kvällen kan vi på egen hand utforska stadens stora 
restaurangutbud och kanske prova Florens specialitet, den grillade 
T-bensteken bistecca alla fiorentina.

Dag 3. Florens  Dagen är fri för egna aktiviteter i Florens. Staden 
hyser en rad intressanta museer, varav det främsta är konstmuseet 
Uffizierna. Här finns verk av konstnärer som Giotto, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo och Rafael. De populäraste målningarna är 
troligen Botticellis Våren och Venus födelse. För att undvika de långa 
köerna är det en god idé att köpa entrébiljett i förväg. Besök vår 
hemsida för mer information. Samma sak gäller för Medicikapellen 
med Michelangelos berömda skulpturer. Andra sevärda museer 
är bland annat Arkeologiska museet, Bargello, Palazzo Pitti med 
Boboliträdgårdarna samt familjen Medicis privata hem Palazzo 
Medici Riccardi. Är man intresserad av mode kan man besöka det 
florentinska modehuset Guccis museum och Museo Ferragamo 
med bland annat en samling av de berömda Ferragamoskorna. 
Modern och samtida konst finner man i Museo Novecento som 
hyser en stor samling verk av italienska konstnärer från 1900-talet 
och 2000-talet.

Florens konst och kultur i renässansens huvudstad
Florens är regionen Toscanas huvudstad, vackert belägen på båda sidor av floden Arno och omgiven av kullar. Staden är 
känd för sin arkitektur, konst och skulptur från olika epoker. Här finns ett stort kulturutbud, många intressanta museer 
och bra shopping.

Dag 4. Tillvalsutflykt pizzalektion  Även denna dag är fri för egna 
aktiviteter. Det är härligt att strosa runt i stadens historiska cent-
rum och upptäcka små torg, vackra byggnader och imponerande 
kyrkor. I kyrkan Santa Maria del Carmine finns det underbara Bran-
caccikapellet med fresker av Masolino och Masaccio. Förköp av  
entrébiljett rekommenderas. Besök vår hemsida för mer informa-
tion. Florens är även en mycket bra shoppingstad med allt från 
varuhus till småbutiker och marknader. Vi erbjuder också en till-
valsutflykt där man under en två timmars kurs får lära sig att baka 
äkta italiensk pizza. I kursen ingår givetvis en måltid bestående av 
den egna kreationen. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris 
fr. 395:-

Dag 5. Florens – Hemorten
Frukost och därefter avresa till flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 675:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 6/5, 8/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Milano  Vi flyger till Milano och tar oss sedan 
vidare till fyrstjärniga Hotel Antares Concorde. Hotellet ligger i 
närheten av tunnelbanestationen Turro där linje 1 går in till dom-
kyrkotorget och vidare till stationen i närheten av Da Vincis Nattvar-
den. Vi avslutar kvällen med en gemensam middag på en restaurang 
nära vårt hotell. 

Dag 2. Stadsrundtur Milano  Efter frukost stiger vi på vår buss för 
en stadsrundtur med lokalguide. Under turen ser vi bland annat 
fästningen Castello Sforzesco, den berömda affärsgatan Via Dante, 
det medeltida torget Piazza dei Mercanti och operahuset La Scala. 
I gallerian Vittorio Emanuele II finns en stor mängd eleganta butiker 
och kaféer som gjort den till en av de mest välbesökta platserna i 
staden. Den kanske mest berömda byggnaden är dock den storslag-
na katedralen i vit marmor, dekorerad med tusentals statyer och 
spiror. Inte bara utsidan får möjlighet att imponera på oss, utan vi 
ser även dess magnifika interiör innan vi avslutar vår rundtur. Rest-
en av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3. Milano  Denna dag är helt ledig för egna aktiviteter. Utforska 
stadens stora shoppingutbud. Ta en promenad i de pittoreska kvar-
teren vid Naviglio Grande, en av stadens kanaler som anlades på 
1100-talet. Navigli-kvarteren är kända för sina många konstgalle- 
rier, barer och restauranger. Besök något av Milanos många museer, 
till exempel konstmuseet Pinacoteca Brera med verk av mästare 
som Mantegna, Rafael och Caravaggio eller Museo del Novecento 
med italiensk och internationell 1900-talskonst. Boka en guidad 
visning på operahuset La Scala. Önskar man se Leonardo da Vincis 
målning Nattvarden bör man förköpa entrébiljett. Besök vår hem- 
sida för mer information.

Dag 4. Tillvalsutflykt Lago d’Iseo med vinprovning  Idag kan de 
som vill följa med på vår tillvalsutflykt till en av Italiens vackraste 
sjöar, Iseosjön. Sjön ligger bland vinodlingar och omges av höga 
berg. Vi gör en båttur på sjön för att besöka den idylliska ön som 
nästan uteslutande består av det dramatiska berget Monte Isola. 
På eftermiddagen åker vi vidare genom det böljande landskapet i 
vindistriktet Franciacorta. Distriktet är berömt för sitt mousserande 
vin tillverkat enligt den så kallade klassiska metoden, med en andra 
jäsning på flaska. Vi besöker en vingård och provsmakar några av 
deras viner innan vi återvänder till Milano. Utflykten behöver för- 
bokas inför resan. Pris fr. 895:-

Milano storstadsmetropol i norra Italien
Den dynamiska metropolen Milano är regionen Lombardiets huvudstad, Italiens andra största stad och landets ekono-
miska hjärta. Här ligger världsberömda modehus sida vid sida med historiska monument. Stadens kulturliv är rikt, och 
här finns många intressanta museer. Operahuset La Scala är ett av världens främsta.

Dag 5. Milano – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid tills bussen tar 
oss till flygplatsen och vårt flyg hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- · entréer · middag (dag 3)
Avresedatum: 16/3, 23/3, 6/4, 13/4, 20/4, 4/5, 18/5, 25/5, 1/6, 
8/6, 5/7, 19/7, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 
26/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Barcelona  Vi flyger till Barcelona och tar oss 
vidare till centrum där vi checkar in på Grupotel Gran Via 678. Hotel-
let är beläget i Barcelonas livliga centrum med promenadavstånd 
till bland annat det berömda torget Plaça de Catalunya och shop-
pinggatan La Rambla.  Under de kommande dagarna i Barcelona 
erbjuder vår reseledare olika utflykter för den som så önskar. 
Utflykterna med egen buss och till fots. Utöver våra utflykter finns 
det många möjligheter att ta sig runt på egen hand. Vi rekommen-
derar Bus Turístic, som ger er möjlighet att kliva av och på vid mer 
än 40 olika platser med sevärdheter. Reseledaren hjälper gärna till 
med tips och information.

Dag 2. Stadsrundtur Barcelona  Efter frukost väntar Barcelona på 
att upptäckas. Vi inleder dagen med att stiga på vår buss för en 
kortare stadsrundtur. Rundturen avslutas vid Plaça de Catalunya 
där vi har ett perfekt utgångsläge till den 1 200 meter berömda 
gågatan La Rambla samt gamla stan Barri Gòtic. För den som 
önskar finns möjligheten att upptäcka de här berömda områdena 
tillsammans med vår reseledare. Vi promenerar bland annat
genom den gamla stadskärnan Barri Gòtics charmiga gränder och 
passerar torget Plaça Sant Jaume. På vägen mot hamnen besöker 
vi också den enorma saluhallen La Boqueria. 

Dag 3. Barcelona i Gaudís fotspår  Den berömde arkitekten Antoni 
Gaudís byggnader och verk är något man inte får missa. Idag 
erbjuder vi en utflykt som börjar i Park Güell där Gaudí tillbringade 
många av sina levnadsår. Här bjuds vi även på hänförande utsikt 
över staden. Vi åker sedan vidare till Gaudís och Barcelonas mest 
kända byggnad, kyrkan La Sagrada Familia. Vi gör en utvändig 
promenad runt den mäktiga kyrkan som började byggas 1882 och 
ännu inte är klar. Önskar man gå in i kyrkan behöver entrébiljetter  
förköpas. Besök vår hemsida för mer information. Om man så 
önskar finns det möjlighet att inta kvällens middag på hotellets 
restaurang. Middagen behöver förbokas inför resan. Pris fr. 265:- 

Dag 4. Montserrat och vingården Parés Baltà  Efter frukost 
lämnar vi storstaden för en heldagsutflykt med vår buss. Första 
stoppet är det kända berget och klostret i Montserrat, en mäktig 
symbol för det katalanska folket. Kataloniens skyddshelgon Svarta 
madonnan bevaras i klosterkyrkan där klostrets berömda gosskör 

Barcelona spansk skönhet med starka kontraster
Det finns få städer i Europa som erbjuder så mycket som Barcelona. Enastående kultur, färgstark arkitektur och härliga 
stränder gör Barcelona till staden som man gärna återvänder till.

ofta framför hennes hymn. Vi fortsätter till Pacs del Penedès för 
ett besök på vingården Parés Baltà. Sedan slutet av 1700-talet har 
vinrankorna frodats på gården, som idag drivs av familjen Cusiné. 
Vi gör en rundtur på den mysiga gården och får möjlighet att smaka 
på några av vinerna. På kvällen rekommenderar vi att beskåda det 
berömda vattenspelet i fontänen ”Font màgica de Montjuïc” vid 
Plaça Espanya. 

Dag 5. Barcelona – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen 
för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:- · tillvalsutflykt · tapasmiddag
Avresedatum: 16/4, 29/4, 15/5, 3/9, 8/9, 22/9, 8/10, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Madrid  Vi flyger till Madrid. Vi fortsätter sedan 
till hotell Rafael Atocha nära centrum där vi ska bo de kommande 
fyra nätterna. Frukost ingår samtliga dagar. På kvällarna äter vi 
middag på egen hand på någon av stadens många restauranger.

Dag 2. Stadsrundtur Madrid  Nu väntar Madrid på att upptäckas. 
Efter frukost tar vår lokalguide med oss på en guidad förmiddags- 
tur. Sevärdheterna är många och bjuder på en mångfald utan 
motstycke. Vi ser det mesta av det bästa som Spaniens huvudstad 
har att erbjuda. Efter rundturen blir det tid för egna strövtåg. 
Stadens medelpunkt är det livliga torget Puerta del Sol, ”solens 
port”, där många historiska händelser har utspelats. I närheten 
finner man det vackra torget Plaza Mayor. Detta portalförsedda 
torg, som idag kantas av kaféer och hantverksbutiker, har genom 
åren varit skådeplats för stor dramatik – tjurfäktningar, parader och 
grymma rättegångar. I det gamla Madrid finns också det pampiga 
kungliga slottet, Palacio Real, som tog 26 år att färdigställa. Öster 
om gamla stan breder bourbonernas Madrid ut sig. Regenterna 
av huset Bourbon valde detta område när de på 1700-talet ville 
utvidga och försköna staden. Här byggde de storslagna torg med 
fontäner, en triumfbåge och det som senare blev Pradomuseet. 

Dag 3. Tillvalsutflykt Pradomuseet  För ”flanörerna” rekommen- 
derar vi att njuta av prakten i den kungliga parken El Retiro, Madrid-
bornas oas. Kanske föredrar man att ägna dagen åt shopping eller 
bekanta sig med Madrids tapaskultur på någon mysig tapasbar. 
Fotbollsälskare kan besöka Real Madrids arena Santiago Bernabéu 
som har kapacitet för 81 000 åskådare. Arenan har ett museum 
tillägnat klubben som vunnit Champions League fyra gånger under 
de senaste fem åren. Det finns möjlighet att gå en guidad visning i 
arenan. Vår reseledare hjälper dig gärna med tips och information.  
För de konstintresserade erbjuder vi idag som tillvalsutflykt en  
guidad rundtur på Pradomuseet, ett av världens förnämsta konst- 
museer med över 2 000 verk i sin konstsamling. Under den här två- 
timmarsturen upptäcker vi mästerverk av bland andra El Greco, 
Velázquez och Goya tillsammans med vår auktoriserade guide. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Guide, entré och transfer 
till museet är inkluderat. Pris fr. 225:-
 

Madrid kultur och historia i Spaniens huvudstad
Madrid är staden som har allt. Här finns charmiga kvarter med fridfulla små torg och breda avenyer kantade av ståtliga 
palats. Ett stort utbud av konst, shopping och god mat garanterar en upplevelserik semester i staden som aldrig sover.

Dag 4. Madrid  Hela dagen är fri för att fortsätta utforska Madrid 
på egen hand. På kvällen finns möjlighet att inta en välsmakande 
tapasmiddag med tillhörande dryck på en trevlig restaurang. 
Middagen behöver förbokas inför resan. Pris fr. 355:-

Dag 5. Madrid – Hemorten  Frukost och utcheckning. Vi lämnar 
vårt hotell och åker mot flygplatsen där vi tar flyget hemåt. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:- · entréer och biljetter för lokaltrafik
Avresedatum: 4/4, 9/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 31/8, 10/9, 
17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Lissabon  Vi flyger till Lissabon och tar oss till 
vår buss och Hotel Zenit Lisboa, Mercure Lisboa Hotel eller Hotel 
Mundial. Hotellen ligger några minuters promenad från närmaste 
buss- och tunnelbanestation. Kvällen avrundas med gemensam 
middag på hotellet.

Dag 2.Stadsrundtur Lissabon  Efter frukost möter vi en lokalguide 
som tar oss med på en rundtur i den portugisiska huvudstaden. 
Lissabon ligger där floden Tejo mynnar i Atlanten. Staden blev 
huvudstad 1256 och kom att bli en av Europas viktigaste handels- 
städer. Lissabons hamn har varit utgångspunkt för en rad upp- 
täcktsresor och expeditioner. I hamnen står ett praktfullt monu-
ment som hedrar bland annat Henrik Sjöfararen, Magellan och 
Vasco da Gama. År 1755 förstördes Lissabon av en jordbävning 
med en efterföljande tsunami. När staden återuppbyggdes an-
lades några stadsdelar i ett rutnät, exempelvis Baixa. I centrum 
finns Praça do Comércio, ett av Europas elegantaste torg. De 
omgivande byggnaderna har vackra arkader längs fasaderna. Vid 
lunchtid avslutas den guidade turen i centrum. Resten av dagen är 
fri för egna upptäcktsfärder.

Dag 3. Lissabon  Efter frukost har vi en ledig dag till eget 
förfogande. Vår reseledare ger förslag på trevliga restauranger, 
museer och sevärdheter. Ett av Lissabons viktigaste museer är 
Nationalmuseet som ligger i ett 1600-talspalats. Här finns stora 
samlingar av konst, smycken, keramik, textilier och skulpturer. 
I Lissabon finns en rad spårvagnslinjer som trafikerar stadens 
kuperade landskap. Här finns även den kända hissen Elevador de 
Santa Justa som ritades av Raul Mesnier du Ponsard, en lärling till 
Gustave Eiffel. På kvällen äter vi middag på egen hand.

Dag 4. Sintra, Kap Roca och Cascais  Efter frukost samlas vi för 
en heldagsutflykt med buss. Vi inleder med ett besök i naturskönt 
belägna Sintra som finns med på Unescos världsarvslista. Staden 
blev tidigt den portugisiska kungafamiljens favoritresidens och 
här har vi möjlighet att besöka kungapalatset Palácio Nacional,  

Lissabon det historiska och kulturella Portugal
Portugals huvudstad vid Atlantkusten är en trivsam hamnstad och landets kulturella centrum. Staden är precis som 
Rom byggd på sju kullar och här finns en härlig blandning mellan gammal charm och modern bekvämlighet. I Alfama 
som är stadens äldsta stadsdel finns pittoreska hus och vindlande gränder som en vacker kontrast till de mer moderna 
stadsdelarna.

uppfört på 1800-talet i en blandning av olika arkitekturstilar. 
Inträde till kungapalatset tillkommer (cirka 9 euro).  Vi fortsätter 
sedan till Kap Roca som är Europas västligaste kontinentalpunkt. 
Här finns en brant klippkust med magnifika vyer ut över Atlan-
tens blå vatten. Vi avslutar vår utflykt med ett besök i den vackra 
staden Cascais väster om Lissabon. Den ligger vid Costa do Estoril 
och var från början en fiskeby. Under 1870-talet blev Cascais en 
populär badort och besöktes ofta av kungafamiljen. Under sen 
eftermiddag är vi tillbaka i Lissabon.

Dag 5. Lissabon – Hemorten  Frukost. Fri tid innan vi åker till flyg-
platsen för hemresa.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
lunch · en middag · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 545:- · tillvalsutflykt 
Avresedatum: 10/4, 6/5, 9/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 195:-

Dag 1. Hemorten – Istanbul  Vi flyger till Istanbul och tar oss vidare 
till vårt hotell Grand Yavuz som ligger centralt i gamla stan. På kväl-
len bekantar vi oss med varandra under en gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Istanbul  Efter frukost börjar vi utforska denna 
fängslande metropol tillsammans med vår svensktalande lokal- 
guide. Vi besöker det berömda Topkapipalatset, den ståtliga bygg-
nad som tidigare var de osmanska sultanernas residens. Palatset 
utvecklades med tiden till en kunglig plats med bland annat 
moské, sjukhus, badhus, skolor och inte minst ett harem. Därefter 
ser vi Hagia Sofia, den gamla kyrka som än idag omnämns som 
en av arkitekturhistoriens vackraste byggnader. Vi fortsätter till 
Blå moskén eller Sultan Ahmed-moskén, som är en historisk 
moské med fantastisk interiör. Vi besöker även hippodromen, den 
romerska kapplöpningsbanan som under den bysantiska tiden 
användes till sport och politiska aktiviteter. Dagen avrundas med 
ett besök på den mest berömda av 500-talets vattenreservoarer 
Yerebatan saray, ”det underjordiska palatset”.

Dag 3. Basarer och båttur  Efter frukost beger vi oss till egyptiska 
basaren, även kallad kryddmarknaden, som är en av de historiska 
basarerna i Istanbul med dofter och smaker från Orienten. Här 
säljs kryddor och mat av alla de slag. Efter marknaden gör vi en 
utflykt med båt på Bosporen tillsammans med vår lokalguide. Från 
båten visar sig Istanbul från ett helt annat perspektiv. Bosporen 
är ett av de mest trafikerade sunden i världen. Vi ser praktfulla 
moskéer, palats, borgar och fästningar både på den asiatiska och 
på den europeiska sidan av staden. När vi avslutat vår båttur äter 
vi en välsmakande lunch innan vi besöker den stora basaren. Där 
tar vi, genom bland annat prutande, del av den klassiska orienta- 
liska affärskulturen. Vi börjar besöket med en visning av de hand-
knutna mattorna som fortfarande är ett levande hantverk i Turkiet. 
Sedan får vi tid att på egen hand ströva genom basarens drygt  
4 000 butiker. Under eftermiddagen återvänder vi till hotellet.

Dag 4. Tillvalsutflykt Istanbul mellan två kontinenter  Dagen är 
fri för egna aktiviteter. För dem som önskar erbjuder vår lokalguide 
tillvalsutflykten ”Istanbul mellan två kontinenter”. Där får vi chans 
att åka buss från den europeiska delen till den asiatiska och sedan 

Istanbul världsstaden vid vackra Bosporen
Istanbul är världens enda stad belägen i två världsdelar, Europa och Asien. En storstad där det moderna möter det 
antika. Här samsas museer i världsklass med förstklassig shopping. Istanbul är en stad att besöka åter och åter igen.

tillbaka med båt. Under dagen ser vi bland annat sommarpalatset 
Beylerbeyi och den antika stadsmuren som är en av de längsta i 
världen. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 495:-

Dag 5. Istanbul – Hemorten  Frukost och utcheckning. Därefter 
har vi fri tid tills bussen hämtar oss för att köra oss till flygplatsen 
för vidare färd hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 22/4, 19/5, 6/9, 28/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 795:-

Dag 1. Hemorten – Aten  Vi flyger till Aten och checkar in på ett av 
våra två centralt belägna hotell, Titania eller The Stanley. Resten 
av dagen står till eget förfogande.

Dag 2. Stadsrundtur Aten  Efter frukost möter vi en lokalguide 
och gör en guidad rundtur i den grekiska huvudstaden. Vi ser 
Atens mest berömda sevärdheter, såsom Panathinaikostadion, 
Zappeion, Olympiska Zeustemplet, Hadrianus båge, Syntagma- 
torget och gamla parlamentet. Turen avslutas med en guidad tur 
på Akropolis. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3. Tillvalsutflykt Delfi  Frukost. Idag finns det möjlighet att 
följa med på en heldagsutflykt till den forngrekiska staden Delfi. 
Stadens stora betydelse härrörde under antiken från det berömda 
orakel som fanns i stadens Apollontempel, en kvinnlig prästinna 
som inspirerad av guden Apollon siade om framtiden. Det arkeo- 
logiska området i Delfi blev 1987 uppsatt på Unescos världsarvs- 
lista. På vägen dit gör vi ett stopp i den pittoreska byn Arachova 
som är känd för sina goda mejeriprodukter och fina mattor. Efter 
besöket i Delfi avnjuter vi gemensam lunch på en lokal restaurang. 
Vi återvänder till Aten under eftermiddagen. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 695:-

Dag 4. Tillvalsutflykt Plaka  Frukost. Idag tillbringar vi dagen på 
egen hand. Vår reseledare ger gärna förslag på olika aktiviteter 
och utflyktsmål. Under eftermiddagen finns möjlighet att följa 
med på en tillvalsutflykt till Plaka. Här gör vi en promenad längs 
gatan Adrianou med svensktalande lokalguide. Turen går förbi det 
antika grekiska torget Agora och vi ser även det bäst bevarade 
templet i Aten, Hefaisteion. Promenaden fortsätter genom det 
vackra och pittoreska Plaka och avslutas på en typisk grekisk 
restaurang där vi äter gemensam middag och får se en show med 
grekisk folkdans. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 
595:-

Aten den antika staden
I Greklands livliga huvudstad ligger monument från olika epoker sida vid sida. Staden domineras av Akropolisklippans 
imponerande tempel som på kvällen är vackert upplysta. Nedanför ligger pittoreska Plakas gränder med mängder av 
mysiga tavernor.

Dag 5. Aten – Hemorten  Efter frukost stiger vi ombord på vår 
buss som tar oss till flygplatsen för hemfärd. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 7/4, 24/4, 21/10, 28/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Dubrovnik  Vi flyger till Dubrovnik och fortsät-
ter till Hotel Lapad. Frukost och middag ingår samtliga dagar.  
Hotellet ligger cirka 2,5 kilometer från gamla stan. Vi tar oss lätt 
till centrum med lokalbussen som stannar några minuters prome-
nad från hotellet. 

Dag 2. Stadsrundtur Dubrovnik  Efter frukost möter vi vår buss 
som tar oss till gamla stan. Under förmiddagen upplever vi det 
fascinerande Dubrovnik tillsammans med vår lokalguide. 
Staden grundlades under tidig medeltid och har ett stort antal 
historiska minnesmärken. Under eftermiddagen ges fri tid att själv 
utforska staden. Vi kan promenera längs vattnet där det finns gott 
om barer, kaféer och restauranger. Bland de myllrande gränderna 
finns allehanda affärer. Promenaden på stadsmuren ger en fin 
överblick över gamla stan och bjuder på vackra vyer. Transport 
tillbaka till hotellet på egen hand. 

Dag 3. Tillvalsutflykt Elafitiöarna  Dagen är fri för egna aktiviteter. 
Man kan också under förmiddagen följa med på vi en härlig båttur 
i skärgården utanför Dubrovnik bland de tretton Elafitiöarna. Vi 
kryssar fram över det blå havet och upplever Elafitis skönhet. 
I det subtropiska klimatet växer olivträd, cypresser, timjan och 
rosmarin. Under dagen ingår det lunch. Vi är åter i Dubrovnik sen 
eftermiddag. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 395:-

Dag 4. Dubrovnik  Idag ges tillfälle att på egen hand upptäcka 
Dubrovnik eller kanske bara koppla av vid Adriatiska havets 
kristallklara vatten. 

Dag 5. Dubrovnik – Hemorten  Frukost och avresa mot flyg-
platsen.

Dubrovnik pärlan vid Adriatiska havet
Följ med på en specialresa till Dubrovnik med fyra nätter på fina Hotel Lapad inklusive halvpension. På resan upplever vi 
stadens medeltida centrum och gör en båtutflykt till Elafitiöarna.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:- · tillvalsutflykter · entréer · 
biljetter för lokaltrafik
Avresedatum: 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 
26/5, 2/6, 9/6, 7/7, 21/7, 11/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 
6/10, 13/10, 20/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  5 875:-

Dag 1. Hemorten – Budapest  Vi flyger till Budapest och tar oss 
vidare till vår buss som kör oss till vårt hotell för incheckning. Vi 
bor fyra nätter på Hotel Hungaria City Center.

Dag 2. Stadsrundtur Budapest  Efter frukost gör vi en stadsrundtur 
med buss där vår lokalguide bland annat visar oss den vackra  
Mattiaskyrkan, Fiskarbastionen, Gellértberget, broarna, Hjältarnas  
torg, den magnifika parlamentsbyggnaden och operan. Efter stads-
rundturen har vi fri tid i centrum för lunch och möjlighet att på 
egen hand besöka saluhallen som finns i södra änden av gågatan  
Váci utca. Här finns allt mellan himmel och jord, bland annat 
hundratals sorters ostar, korvar och kryddor. Från hotellet finns 
goda förbindelser med lokalbuss och spårvagn. Vi rekommender-
ar att besöka ett av Budapests badhus. Staden har en rad anrika 
badanläggningar med en spännande historia. De mest populära 
är Gellértbadet vid Donau och Széchenyibaden i stadsparken. De 
försörjs med vatten från varma källor och båda har såväl utom-
hus- som inomhusbad. Inträde kostar cirka 6 300 forint (runt 200 
kronor). Tofflor är obligatoriskt att ha med sig och vi rekommen-
derar att ta med egen handduk. På kvällen äter vi gemensam  
middag på hotellet.

Dag 3. Budapest  Frukost. I dag kommer vi att bekanta oss med 
en del av Budapests judiska historia. Vår guide tar oss till platser 
med koppling till den judiska kulturen. Vi besöker en synagoga och 
vandrar genom de judiska kvarteren, som var getto under andra 
världskriget. Under promenaden passerar vi flera platser med an- 
knytning till Raoul Wallenberg och hans kolleger. Rundturen avslut-
as i centrum vid Raoul Wallenbergs diplomatväska som idag är min-
nesplats. Eventuella inträden och biljetter för lokaltrafik tillkommer. 
På kvällen har vi möjlighet att göra en kvällskryssning på Europas 
näst längsta flod Donau, som flyter rakt genom hjärtat av Budapest. 
Turen passerar bland annat Gellértberget, parlamentsbyggnaden, 
Kedjebron och Slottsberget. Ombord serveras stor middagsbuffé 
med dryck. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 650:-

Budapest Donaus drottning
Den vackra staden Budapest är belägen på båda sidor av floden Donau. Under vår vistelse i den ungerska huvudstaden 
besöker vi både stadsdelen Buda med sina höjder och historiska byggnader och stadsdelen Pest med sina avenyer, 
affärer och restauranger.

Dag 4. Tillvalsutflykt Pustan  Dagen är fri för egna aktiviteter. 
Det finns också möjlighet att följa med på en tillvalsutflykt ut på 
landsbygden för att uppleva något utöver det vanliga! Vi gör en 
heldagsutflykt till ungerska pustan där vi besöker en hästgård. 
Gården har cirka 120 hästar och vi får under dagen göra en tur 
med häst och vagn, besöka stallet och beskåda en fantastisk 
hästshow. Efter uppvisningen åker vi vidare till en mindre gård 
där vi bjuds på traditionell trerätters lunch med bland annat 
gulaschsoppa, i en härlig lantlig miljö. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 650:-

Dag 5. Budapest – Hemorten  Frukost och fri tid fram till avfärd 
mot flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.
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4 dagar

fr  4 975:-

Warszawa en blandning av gammalt och nytt

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykt enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 025:- · tillvalsutflykt
Speciellt: På söndagar är de flesta butiker stängda i  
Warszawa.
Avresedatum: April till oktober. För mer information besök 
vår hemsida. 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Warszawa  Vi flyger till Warszawa och fortsät-
ter till Holiday Inn Warsaw City Centre, där vi bor i fyra nätter. 
Vi har nu dagen fri för egna strövtåg i storstaden Warszawa. På 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Warszawa  Efter frukost gör vi en rundtur 
i Polens största stad Warszawa. Staden har cirka 1,7 miljoner 
invånare och är Polens huvudstad sedan 1596, då kungafamiljen 
flyttade dit från Kraków. Vi besöker bland annat kungliga Łazienki-
parken med Chopinstatyn och Łazienkipalatset, de tidigare judis-
ka kvarteren och gamla stan. På eftermiddagen är det fri tid.

Dag 3. Tillvalsutflykt vodkamuseet  Efter en god frukost har vi 
dagen fri för egna aktiviteter. Strosa runt i gamla stan eller shoppa 
i något av de moderna shoppingcentren. De som önskar kan ex-
empelvis göra ett besök på Chopinmuseet eller Warsaw Uprising 
Museum (inträde tillkommer). Under sommarmånaderna finns det 
möjlighet att se en Chopinkonsert i kungliga Łazienkiparken. Vår 
reseledare ger gärna tips på flera utflykter och aktiviteter. Vi erbjud- 
er även en tillvalsutflykt till Warszawas eget vodkamuseum som är 
beläget i en tidigare vodkafabrik. Här kommer man verkligen nära 
den polska vodkans historia. Besökare får en bild av den polska 
vodkans internationella karriär. Efter det guidade besöket i museet 
finns det möjlighet att köpa souvenirer. De som önskar kan också 
delta i en vodkaprovning. Utflykten behöver förbokas inför resan.  
Pris fr. 230:- 

Dag 4. Warszawa – Hemorten  Frukost och fri tid tills bussen 
hämtar oss för avfärd mot flygplatsen. Vi flyger till hemorten.

Upptäck storstaden Warszawa! Under andra världskriget blev Polens huvudstad näst intill jämnad med marken men 
har sedan dess byggts upp till den stad vi ser idag. Bo centralt och shoppa i moderna köpcenter, prova den bästa polska 
vodkan och upplev den historiska delen av stan på en gemensam stadsrundtur.
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5 dagar

fr  5 475:-

Kraków Polens pärla

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program ·  reseledare
Tillägg: Enkelrum från 795:- · tillvalsutflykter
Avresedatum Göteborg: 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 
19/5, 21/7, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10
Avresedatum Köpenhamn, Stockholm, Oslo: 30/3, 6/4, 13/4, 
20/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 20/7, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 
5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Kraków  Vi flyger till Kraków och fortsätter till 
Hotel Ibis Kraków Centrum, Vienna House Easy eller Ibis Kraków 
Stare Miasto där vi bor i fyra nätter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2–4. Kraków  På hotellet ingår frukost varje morgon. Vi har nu 
tre dagar att njuta av Krakows stora utbud av historia och kultur, 

Polens näst största stad Kraków anses också vara landets vackraste. Den ligger vid floden Wisła och har en välbevarad 
medeltida stadskärna som det är trevligt att flanera i. Bra shopping, god mat och en livlig kafékultur är andra saker som 
lockar.

Stadsrundtur  Vi gör en stadsvandring till fots med lokalguide i en 
av Europas vackraste städer, Kraków. Vi ser bland annat Mariakyr-
kan, den medeltida tyghallen och kungaslottet Wawel. Stadens 
gamla kärna, Stare Miasto, är ett Unescovärldsarv sedan 1978. 
Utflykten ingår i resan.

Auschwitz  Vi åker sju mil västerut för att besöka Auschwitz. Både 
här och i närliggande Birkenau får vi en guidad tur med lokalguide. 
Besöket tar cirka tre timmar och är en skrämmande men lärorik  
upplevelse. Vi återvänder sedan till Kraków och vårt hotell. Utflykt- 
en behöver förbokas inför resan. Pris fr. 295:- 

Wieliczka  Vi åker till saltgruvan Wieliczka söder om Kraków. Gru-
van är en av Polens största sevärdheter och finns med på Unescos 
världsarvslista. Här får vi en rundtur med lokalguide. Vi besöker 
bland annat en underjordisk kyrka som är helt uthuggen i salt. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 375:- 

Folkloremiddag  En kväll får vi uppleva folklore under en gemen- 
sam middag på en lokal restaurang. Middagen ingår i resan.

Vi erbjuder följande utflykter:

strosa runt på de charmiga kullerstensgatorna kantade av kaféer  
eller shoppa i ett av de moderna köpcentren. Här finns gott om bra 
restauranger med god polsk mat. 

Dag 5. Kraków – Hemorten  Frukost och utcheckning. Vår buss tar 
oss till flygplatsen och vi reser till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 (3) övernattningar i dubbelrum · 4 (3) fru- 
kostar · en middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:- · tillvalsutflykter
Speciellt: På våra 4-dagarsresor erbjuder vi öl- och mat- 
kvällen dag 2 istället för dag 4.
Avresedatum: Fredagar och söndagar från april till oktober. 
För mer information besök vår hemsida.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

4–5 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Prag  Vi flyger till Tjeckiens huvudstad och tar 
oss sedan vidare till vårt centralt belägna hotell, Pentahotel Prague. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Prag  Efter frukost gör vi en stadspromenad 
i Prag tillsammans med en lokalguide under cirka tre timmar. Vi 
vandrar i Prags historiska centrum som sedan 1992 finns med på 
Unescos världsarvslista och ser bland annat de judiska kvarteren, 
Gamla stadens torg, Karlsbron och Václavplatsen. Eftermiddagen 
tillbringas på egen hand för exempelvis shopping. I centrum finns 
bland annat skovaruhuset Bata, varuhuset Tesco och shopping-
centret Palladium som har över 180 butiker.

Dag 3. Tillvalsutflykt Pragborgen  Frukost. Dagen är fri för egna 
upptäcktsfärder i den vackra staden. Denna dag erbjuder vi också 
en tillvalsutflykt som behöver förbokas inför resan. På förmidda-
gen besöker vi den mäktiga Pragborgen. Vi får en guidad rundtur i 
gamla palatset, Vituskatedralen och Gyllene gränden. Pris fr. 295:- 

Dag 4. Prag  Frukost. Dagen är fri. På kvällen erbjuder vi en öl- och 
matkväll i Prag. Vi börjar med att besöka Prags äldsta bryggeri U 
Fleku och får en rundtur och smakar på deras mörka öl. Vi fortsät-
ter sedan med middag på en lokal restaurang och avslutar kvällen 
med kaffe och kaka på det vackra kaféet Obecni dum. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 495:-

Dag 5. Prag – Hemorten Frukost. Vi checkar ut från hotellet och har 
fri tid tills vi beger oss mot flygplatsen för hemfärd.

Prag den gyllene staden
I den historiska landsdelen Böhmen i västra Tjeckien finns underbara Prag, vackert beläget vid floden Moldau. Prag 
brukar kallas ”de hundra spirornas stad” eftersom den är rik på kyrkspiror och torn. Stadens skönhet blir tydligast när 
mörkret fallit och husfasaderna lyses upp av tusentals strålkastare.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar ·  
en middag · utflykt enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 245:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 4/5, 21/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 375:-

Dag 1. Hemorten – Bratislava Vi flyger till Wien och tar oss sedan 
vidare till centrala Bratislava där vi checkar in på fyrstjärniga 
Bratislava Austria Trend. Hotellet ligger bara några hundra meter 
från ingången till gamla stan och är perfekt beläget för att upptäcka 
Bratislavas historiska hjärta till fots. Gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Bratislava Efter frukost går vi på en gemen-
sam rundtur genom gamla stan och lär oss mer om ”Skönheten 
vid Donau”. Här finner vi bland annat barockpalatset Palffy – som 
idag hyser ett konstmuseum – samt domkyrkan Sankt Martin. 
Kyrkan uppfördes i gotisk stil på 1300-talet och fungerade som 
kröningskyrka under tiden då Bratislava var Ungerns huvudstad. 
Här kröntes storheter som den tysk-romerska kejsarinnan 
och drottningen av Ungern, Maria Teresia.

Dag 3. Tillvalsutflykt Red Stone Castle Efter frukost kan du 
fortsätta upptäcka Bratislava och dess omgivningar på egen hand, 
eller följa med oss på en tillvalsutflykt till stenslottet Červený 
Kameň, också kallat Red Stone Castle. På platsen för en medeltida 
fästning uppfördes slottet under 1500- och 1600-talen i renässans- 
och barockstil. Det har fått sitt namn av den röda kvartsit som 
det byggdes av. Resan tar oss norrut genom den slovakiska 
landsbygden till Lilla Karpaternas vindistrikt. Här äter vi lunch och 
gör en vinprovning innan vi återvänder till Bratislava. Pris fr. 575:-

Dag 4. Bratislava Frukost på hotellet. Dagen är fri för egna aktivi-
teter. Staden har mycket kvar att erbjuda, exempelvis Bratislava 
slott, skilt från gamla stan av den forna kommunistregimens osen-
timentala motorväg. Slottet har rötter från 800-talet men byggdes i 
huvudsak på 1600-talet. Det brann ned under en våldsam brand på 
1800-talet men restaurerades på 1900-talet. Idag inhyser det delar  

Bratislava skönheten vid Donau
En mysig resa till Slovakiens huvudstad Bratislava, en gång huvudstad i det mäktiga ungerska riket och kröningsplats 
för den tysk-romerska kejsarinnan och drottningen av Ungern, Maria Teresia. Här kan du vandra runt på charmiga kuller- 
stensgator, upptäcka spännande statyer och historiska byggnadsverk och till och med avnjuta middag i ett ”flygande 
tefat”.

av det slovakiska nationalmuseet, däribland den 25 000 år gamla 
kvinnostatyn Venus från Moravany, tillverkad i mammutben. 
Från slottet har man också en fantastisk utsikt över Donau, 
Karpaterna och gamla stan. En promenad längs Donaus strand 
kan varmt rekommenderas, liksom ett besök på den tefatsformade 
restaurangen ovanför Donaubron som även den erbjuder en 
enastående utsikt. Om vädret tillåter kan det vara trevligt att 
besöka Devin-slottet, beläget vid Donaus strand cirka en mil från 
Bratislava, på en klippa mer än 210 meter över marken. Andra 
intressanta utflyktsmål från Bratislava inkluderar Wien och 
Budapest.

Dag 5. Bratislava – Hemorten Frukost och utcheckning. Buss-
transfer till flygplatsen.



www.rolfsbuss.se 21

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 675:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 24/4, 29/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Bukarest  Vi landar i Bukarest och tar oss vidare 
till Novotel City Center Hotel, ett hotell i nyklassicistisk stil, beläget 
bara några minuters promenad från gamla stan. På kvällen samlas 
vi för en gemensam välkomstmiddag.

Dag 2. Stadsrundtur Bukarest  Under en guidad rundtur får vi lära 
oss mer om Rumäniens spännande huvudstad. Vi börjar i Cișmigiu- 
parken och fortsätter sedan till parlamentsbyggnaden. Så länge re-
geringsmöten inte pågår under vår vistelse får vi även får möjlighet 
att gå in i parlamentsbyggnaden och se den imponerande interiören 
som beställdes av diktatorn Nicolae Ceaușescu. Vi fortsätter sedan 
förbi floden Dambovita, Odeonteatern, konserthuset Athanaeum 
och den vackra klosterkyrkan Stavropoleos. Eftermiddagen är fri 
för egna aktiviteter. Ett besök på huvudgatan Calea Victoriei, som 
bjuder på några av Bukarests vackraste byggnader samt shopping, 
restauranger och kaféer, är att rekommendera.

Dag 3. Tillvalsutflykt slotten Bran och Peleș  Idag kan vi fortsätta 
utforska Bukarest på egen hand eller följa med på en tillvalsutflykt 
till två slott utanför Bukarest. Vi börjar dagen med en bussfärd ge-
nom skogar och landsbygd till det vackra slottet Peleș som var den 
rumänska kungafamiljens residens. Efter besöket åker vi vidare till 
Brașov där vi äter lunch och provar några lokala viner. Under efter-
middagen går turen vidare till slottet Bran, ett fint bevarat exempel 
på medeltida arkitektur som byggdes på 1200-talet för att övervaka 
bergspasset och staden Brașov. Slottet har blivit en av Rumäniens 
mest populära turistattraktioner tack vare Bram Stokers berömda 
skräckroman Dracula. Karaktären är baserad på den valakiska 
fursten Vlad III Dracul, också känd som Vlad Pålspetsaren. Han ska 
enligt legenden ha satt skräck i bland annat det Osmanska rikets 
invaderande styrkor genom att spetsa sina fiender levande på pålar, 
en synnerligen grym avrättningsmetod som då ska ha gett honom 

Bukarest Rumäniens fascinerande huvudstad
En magisk resa in i Draculas Transsylvanien, där mäktiga byggnader från Rumäniens turbulenta nutidshistoria blandar sig med 
medeltida kyrkor och gränder. I Bukarest står nedgångna industrilokaler sida vid sida med restaurerade pärlor och omgivningarna 
är fulla av slott, inklusive det berömda Bran.

smeknamnet Dracula vilket på rumänska betyder djävulens son. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 775:-

Dag 4. Bukarest  Idag har vi dagen fri att upptäcka Bukarest 
och omgivningarna på egen hand. En promenad genom staden 
kan bjuda på många överraskningar, exempelvis en av Europas 
smalaste gator, Strada Sforii (Repgatan) som bara är 111–135 cm 
bred. Vid Enighetens boulevard (Bulevardul Unirii) som är Bukarests 
motsvarighet till Champs-Élysées finns några av stadens mäkti-
gaste byggnader, däribland det enorma Parlamentspalatset som 
är världens näst största administrativa byggnad efter Pentagon. 
Bukarest har även flera vackra parker och en egen triumfbåge, Arcul 
de Triumf. För bokälskaren rekommenderas varmt ett besök till den 
magiska bokhandeln Carturesti Carusel som förtrollar med sin vita 
och eleganta inredning. Kaféerna och restaurangerna är många och 
inkluderar bland annat den hyllade (och fotograferade) Pizza Colos-
seum med sitt härliga paraplytak eller Acuarela Bistro där man kan 
måla en akvarellmålning medan man väntar på att bli serverad. Det 
finns också många spännande små butiker och marknader som An-
tiquities & Handmade Market som huserar i ett gammalt bibliotek.

Dag 5. Bukarest – Hemorten  Efter frukost beger vi oss till flyg-
platsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:- · tillvalsutflykter · biljetter 
lokaltrafik
Avresedatum: 6/4, 13/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 8/6, 6/7, 
20/7, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 11/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Wien  Vi flyger till Wien och checkar in på vårt 
hotell, Ibis Wien Mariahilf. Här ska vi bo i fyra nätter. Hotellet ligger 
mycket centralt, i distriktet Mariahilf, nära den stora shopping- 
gatan Mariahilfer Straße. På kvällen bekantar vi oss med varandra 
under en gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Wien  Under förmiddagen gör vi tillsammans 
med en lokalguide en stadsrundtur i denna vackra stad. Efter 
lunch på egen hand har vi eftermiddagen till eget förfogande.

Dag 3–4. Wien  Vi har nu två dagar för att njuta av Wiens stora 
utbud av kultur, konst och musik. Den vid floden Donau belägna 
staden är känd för sina pampiga byggnader, sin kafékultur och 
sina många parker. Den historiska kärnan är upptagen på Unescos 
världsarvslista. Bland de många sevärdheterna finns det kejser-
liga slottet Hofburg, den gotiska Stefansdomen, Hundertwassers 
Kunsthaus Wien med sitt egendomliga utseende och Café Sacher 
där den berömda sachertårtan skapades. Det går utmärkt att för-
flytta sig med lokala transportmedel i staden. Spårvagnen stannar 
i närheten av vårt hotell.

Dag 5. Wien – Hemorten  Efter frukost flyger vi hemåt.

Wien staden som sjuder av konst och musik
Huvudstaden Wien med sin kejserliga atmosfär ligger i Europas hjärta. Musikens och romantikens stad är berömd för sina prakt-
fulla byggnader från olika epoker och sin livliga kafékultur. Här njuter vi av konst och kultur under några innehållsrika dagar.

Slottet Schönbrunn  Vår reseledare tar med oss med tunnelbana 
till det mäktiga barockslottet Schönbrunn. Slottsområdet har 
bland annat flera slottsträdgårdar och världens äldsta, fort-
farande öppna djurpark. Vi gör en guidad rundvisning i slottet. 
Kostnad för lokaltrafik tillkommer. Pris fr. 245:-

Wienervalskonsert  En av Wiens höjdpunkter. På kvällen besöker 
vi Wiener Kursalon i stadsparken. Här ser vi en klassisk konsert 
med wienervalsuppträdande. Kostnad för lokaltrafik tillkommer. 
Pris fr. 475:-

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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4 dagar

fr  4 375:-

Berlin storstadsweekend med flyg

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi flyger till Berlin. Väl framme åker vi till 
centrala Relexa Hotel som ligger cirka sju minuters gångväg från 
Potsdamer Platz. 

Dag 2. Berlin  Efter frukost har vi hela dagen fri för egna aktiviteter 
i en av Europas mest intressanta huvudstäder. Personalen på 
hotellet hjälper gärna till med att rekommendera sevärdheter, boka 
teaterbiljetter och dylikt. Andra alternativ är att ta tunnelbanan till 
Kurfürstendamm och det välkända varuhuset KaDeWe med sin  
delikatessavdelning. Ett besök i tv-tornets utsiktskafé på 200 me-
ters höjd kan även rekommenderas. Gemensam middag på hotellet 
cirka 18.00.

Dag 3. Berlin  Frukost. Fri tid för egna strövtåg i Tysklands huvud- 
stad. Vi rekommenderar en sightseeingtur med någon av turist-
bussarna som står vid Potsdamer Platz. Lunch ingår på hotellet vid 
klockan 13.30.

Dag 4. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa mot flygplatsen.

Berlin är en fantastisk stad. Här kan alla få sitt lystmäte av kultur, historia och shopping. Vi har använt Relexa Hotel 
sedan mitten på 90-talet och många av våra resenärer väljer att återvända hit.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en lunch · en middag
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Speciellt: Incheckat bagage ingår ej. 
Avresedatum: 13/3, 20/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 
22/5, 29/5, 5/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 
21/8, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10, 
30/10, 6/11, 13/11, 20/11, 27/11, 4/12, 11/12
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4 dagar

fr  4 995:-

Dag 1. Hemorten – Riga  Vi flyger till Riga. Väl framme åker vi med 
vår transferbuss till centrala Ibis Riga Centre. Vi checkar in på 
hotellet och har egen tid fram till den gemensamma middagen
på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Riga  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en tre timmars stadsrundtur genom denna 
gamla hansestad som grundades 1201. Vi ser bland annat 
Frihetsmonumentet, domkyrkan, Svenskporten och Stora torget. 
En del av rundturen görs till fots. Efter turen har vi resten av dagen 
till förfogande för lunch och egna upptäcktsfärder. 

Dag 3. Riga  Efter frukost har vi hela dagen fri för egna strövtåg. 
Vår reseledare ger gärna förslag på olika aktiviteter och utflykts- 
mål.

Dag 4. Riga – Hemorten  Frukost och avresa till flygplatsen. Vi 
flyger till hemorten.

Riga historisk handelsstad
Riga är en perfekt weekendstad med allt från rik historia och vacker arkitektur till shopping och kaféliv. Staden var en 
gång i tiden en av de mäktigaste handelsstäderna kring Östersjön och är idag Baltikums största stad. Under vår vistelse 
bor vi i centrala Riga.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 095:- 
Avresedatum: 21/4, 8/5, 20/8, 17/9
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4 dagar

fr  4 475:-

Vilnius charm och historia

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: 24/4, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Vilnius  Vi flyger till Vilnius och tar oss vidare 
till hotell Best Western Vilnius, där vi bor i tre nätter. Hotellet ligger 
strax intill köpcentret Europa på norra sidan av floden Neris. Vi äter 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Vilnius  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som visar oss runt i centrala Vilnius. Delar av Vilnius lades i ruiner 
under andra världskriget men har senare återuppbyggts. Stadens 
historiska centrum finns med på Unescos världsarvslista och hyser  
många betydande byggnader från olika epoker, som gotik, renässans  
och barock. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3. Vilnius  Efter en god frukost har vi dagen fri för egna strövtåg. 
Vår reseledare ger gärna tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 4. Vilnius – Hemorten  Frukost och avfärd mot flygplatsen. Vi 
flyger till hemorten.

Litauens huvudstad har ett stort utbud av nöje och shopping till mycket överkomliga priser. Stadens medeltida kärna är 
en av de största i Europa och byggdes under flera århundraden, vilket avspeglas i den varierande arkitekturen. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 4 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 775: - · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 23/4, 7/5, 14/5, 16/7, 3/9, 10/9, 24/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  8 675:-

Dag 1. Hemorten – Sankt Petersburg  Vi flyger till Sankt Petersburg 
och  tar oss till Hotel Saint Petersburg där vi ska bo fyra nätter. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Sankt Petersburg  Efter frukost möter vi vår 
lokalguide som tar oss på en rundtur i vackra Sankt Petersburg. 
Staden grundades av den ryske tsaren Peter den store 1703 och  
är idag Rysslands andra största stad med cirka 5,2 miljoner 
invånare. Här finns ståtliga palats, pampiga avenyer och mysiga 
kanaler. Under eftermiddagen besöker vi ett av världens främsta 
konstmuseer, Eremitaget. Museet omfattar konst, antikviteter och 
historiska föremål utställda i sex historiska byggnader. Vinter-
palatset är den största byggnaden och var tidigare residens åt de  
forna tsarerna. Eremitaget har den största Rembrandtsamlingen 
i världen utanför Nederländerna och flera verk av bland annat 
Leonardo da Vinci, Rubens, van Gogh och Monet. Middag på 
hotellet.

Dag 3. Peterhofs palats och folkloreföreställning  Frukost. Vi åker 
på en guidad utflykt till Rysslands Versailles, Peterhofs palats, 
känt för sina vackra fontäner. Palatset grundades av Peter den 
store i början på 1700-talet och är med på Unescos världsarvs-
lista. Den mest kända fontänen är Stora kaskaden, en storslagen 
vattentrappa nedanför palatset, bestående av 64 fontäner och 
37 förgyllda bronsskulpturer. Här finner vi även en skulptur före-
ställande Simson som bänder upp lejonets gap, vilket ska symbo- 
lisera Rysslands seger över Sverige i slaget vid Poltava. Under 
eftermiddagen har vi fri tid för egna upptäcktsfärder. Efter middagen 
på hotellet åker vi till det pampiga Nikolajevskijpalatset för att se 
folkloreföreställningen Feel Yourself Russian.

Dag 4. Peter-Paulfästningen och båttur  Efter frukost besöker 
vi världsarvet Peter-Paulfästningen som uppfördes av Peter den 
store 1703. Den byggdes för att skydda staden från svenska 

Sankt Petersburg kultur, konst och kanaler
Vid floden Nevas mynning ligger storslagna Sankt Petersburg. Den före detta ryska huvudstaden är byggd på 42 öar och 
sagolikt vacker. Vi besöker Eremitaget som är ett av världens främsta konstmuseer, det magnifika palatset i Peterhof 
och den historiska Peter-Paulfästningen. Vi gör också en båttur på stadens kanaler.

angrepp under det stora nordiska kriget. Det är en av Sankt 
Petersburgs främsta sevärdheter och även stadens äldsta del. 
I fästningen finns den majestätiska Peter-Paulkatedralen, där 
majoriteten av Rysslands kejsare ligger begravna sedan Peter den 
stores tid. Under eftermiddagen gör vi en mysig och intressant 
båttur genom Sankt Petersburgs vackra kanaler och får uppleva 
staden från en annan vinkel. Middag på hotellet.

Dag 5. Sankt Petersburg – Hemorten  Vi äter vårt frukostpaket 
och åker till flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 2 
luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 095:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 1/5, 17/5, 19/7, 1/9, 24/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  8 475:-

Dag 1. Hemorten – Moskva  Vi flyger till Moskva och fortsätter till 
hotell Hilton Garden Inn Krasnoselskaya, där vi bor fyra nätter. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Moskva  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som tar med oss på en rundtur i den moderna metropolen Moskva. 
Staden är Europas folkrikaste med runt 13 miljoner invånare och 
har en rik historia som sträcker sig över flera tidsepoker. Staden 
grundades 1147 vid Moskvafloden och är idag Rysslands politiska, 
ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum. På Röda torget 
finner vi ett av Rysslands kännetecken, den magnifika Vasilijkate- 
dralen som byggdes i mitten av 1500-talet. Vi äter en gemensam 
lunch och besöker under eftermiddagen Moskvas äldsta stadsdel 
Kreml, vilket betyder befästning. Katedraltorget är Kremls hjärta 
och där står tre spektakulära katedraler och Ivan den Stores 
klocktorn, som sägs vara Moskvas geografiska mittpunkt. Middag 
på kvällen.

Dag 3. Sergijev Posad  Frukost. Vi reser till Sergijev Posad, en stad 
i Moskva oblast. Det är en industristad med över 100 000 invånare, 
även kallad leksakernas huvudstad tack vare sin leksaksproduk-
tion. Staden är döpt efter helgonet Sergij som också grundade 
stadens främsta sevärdhet, Treenighetsklostret. Detta 1300-tals- 
kloster är ett vallfartsmål för ortodoxa i hela Ryssland och upp-
togs 1993 på Unescos världsarvslista. I klostret finns bland annat 
två imponerande katedraler, ett klocktorn som är över 80 meter 
högt, kapell och kyrkor, alla med fängslande arkitektur. Klostret 
är idag hem åt cirka 300 munkar. Under dagen äter vi gemensam 
lunch som ingår i resan. Middag på kvällen.

Moskva kontrasternas stad
Följ med på en spännande resa till Rysslands kontrastrika huvudstad Moskva, där nytt möter gammalt. Europas folkrikaste 
stad ligger vackert och strategiskt belägen vid Moskvafloden och har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Detta 
märks inte minst i stadens många magnifika byggnader, som exempelvis Vasilijkatedralen på Röda torget.

Dag 4. Tretiakovgalleriet Efter frukost besöker vi Tretiakovgalle- 
riet, som har världens främsta samling av rysk konst. Samlingen 
består av över 130 000 verk, och museets fasad är formgiven i 
rysk sagoboksstil. Galleriet är en institution som tillägnats rysk 
1900-talskonst där vi kan beundra verk av pionjärerna inom ab-
strakt konst Malevitj och Kandinsky. Eftermiddagen är fri för egna 
aktiviteter. Middag på kvällen.

Dag 5. Moskva – Hemorten  Frukost och fri tid tills vi åker till 
flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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5 dagar

fr  7 975:-

Minsk Vitrysslands oupptäckta pärla

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 2 
luncher · en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 845:- · tillvalsutflykt
 Avresedatum: 7/5, 3/9, 17/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Minsk  Vi flyger till Minsk, där vi blir upphämtade 
av vår buss som tar oss till hotellet. Vi checkar in på Hotel Belarus för 
fyra nätter. På kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 2. Stadsrundtur Minsk – friluftsmuseet Dudutki  Minsk har 
under sina 900 år varit del av bland annat storfurstendömet Litauen, 
Tsarryssland och Sovjetunionen, men är nu huvudstad i den själv- 
ständiga republiken Vitryssland. Vi börjar dagen med en guidad 
rundtur där vi ser några av de mest betydelsefulla byggnaderna. 
Den ortodoxa katedralen är ett av Minsks mest kända landmärken, 
och den Övre staden har med sina färgglada, charmiga hus blivit en 
symbol för staden. I de trånga, mysiga gränderna samsas butiker, 
små restauranger, muse-er och skulpturer. Under rundturen får vi  
även en inblick i de tragiska åren under andra världskriget som drab- 
bade stadens invånare hårt. Vi fortsätter dagen med en utflykt till  
det naturskönt belägna friluftsmuseet Dudutki där vi får stifta be- 
kantskap med ett urval av traditionella hantverk. Utflykten inklude- 
rar även provsmakning av drycken ”samogon”, det vill säga traditio- 
nellt vitryskt hembränt, nybakat bröd i bageriet samt en härlig lunch i 
kvarnen, som är Vitrysslands enda fungerande vinddrivna kvarn. 

Dag 3. Mir och Njasvizj  Efter frukost åker vi till slottet Mir, där vi 
gör en rundtur. Slottet som började byggas i början av 1400-talet 
bär spår av Vitrysslands turbulenta historia. Det stod till exempel 
övergivet under ett helt århundrade och har genomgått otaliga 
förvandlingar. Vi åker sedan till staden Mir, vars historiska 
stadskärna har behållit känslan av mysig småstad. Här har vit-
ryssar, polacker, romer, judar och tatarer levt sida vid sida under 
lång tid, vilket också präglat arkitekturen. Vi äter lunch på en lokal 
restaurang. Vår färd fortsätter till den pittoreska staden Njasvizj, 
där vi bland annat ser stadshuset och barockmonumentet Slutsk-
porten. Vi besöker även stadens slott från slutet av 1500-talet som 
är upptaget på Unescos världsarvslista. 

Upptäck en stad som ligger bortom de klassiska turistmålen! Vitrysslands huvudstad Minsk präglas av paradboulevarder 
och pampig arkitektur. Vi fördjupar oss i mat och kultur och besöker utflyktsmål som det fantastiska slottet i Mir. Under resan 
tar vi även del av landets långa och tidvis omvälvande historia.

Dag 4. Tillvalsutflykt Chatyn och Stalinlinjen  Efter frukost har vi 
dagen fri för egna äventyr. De som önskar har möjlighet att följa 
med på en tillvalsutflykt till minnesplatsen som tillägnats offren 
vid massakern i Chatyn. Under våren 1943 brände nazisterna ner byn 
tillsammans med alla dess invånare. Vid den naturskönt belägna 
minnesplatsen finns bland annat 26 obelisker som föreställer skor-
stenar, en för varje hus, med klockor som ringer varje minut. Efter en 
gemensam lunch åker vi vidare till Stalinlinjen, som ligger cirka fyra 
mil utanför Minsk och var en befästning längs Sovjetunionens västra 
gräns. Platsen är ett friluftsmuseum som grundats till minne av Sov-
jets seger mot Nazityskland under andra världskriget. Pris fr. 195:-

Därefter återvänder vi till Minsk för att besöka ”Komarovka”, 
den största matmarknaden i Vitryssland. De som inte deltagit i da-
gens tidigare aktiviteter har möjlighet att möta upp vid hotellet för 
att följa med på marknaden. På Komarovka finner vi ett brett utbud 
av grönsaker, kött, fisk, honung, bakverk och choklad. Passa på att 
smaka på traditionell mat och dryck, såsom kondenserad mjölk, 
smetana, lufttorkat kött och rökt späck. 

Dag 5. Minsk – Hemorten  Vi äter frukost på hotellet och blir därefter 
upphämtade av vår buss som tar oss till flygplatsen. Vi flyger till 
hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
lunch · en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- · tillvalsutflykter · biljetter för 
lokaltrafik
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 27/3, 10/4, 16/4, 25/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 
29/5, 23/6, 21/7, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 10/10, 
16/10, 27/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Paris  Vi flyger till Paris och fortsätter sedan 
med vår buss till centrala Paris för lunch och guidad rundtur. Vi 
ser Notre-Dame, Operan, Place de la Concorde, Champs-Élysées, 
Triumfbågen och mycket mer. Sedan checkar vi in på hotell Ibis 
Montmartre 18ème, som ligger nära Montmartrekullen och Moulin 
Rouge med promenadavstånd till Operan och de stora varuhusen 
Galeries Lafayette och Printemps. Under de kommande dagarna i 
Paris erbjuder vår reseledare olika utflykter för dig som så önskar. 
Utflykterna sker med metron och till fots. Utöver våra utflykter 
finns det många möjligheter att ta sig runt på egen hand. Rese- 
ledaren hjälper gärna till med tips och information.

Dag 2. Paris, Musée du Vin och Sacré-Cœur  Efter frukost tar 
vi tillsammans med vår reseledare metron till Musée du Vin 
(vinmuseet som ligger på Vattengatan, Rue des Eaux) för besök 
och vinprovning (15 euro). Därefter har vi tid att på egen hand 
upptäcka Paris sevärdheter, som till exempel Invaliddomen eller 
Notre-Dame. Man kan också besöka Orsay, museet som en gång 
var järnvägsstation men där man nu kan njuta av de älskade 
impressionistmålningarna som skapats av mästare som Monet, 
Manet, Degas och Renoir. Om man istället vill ägna denna dag åt 
solkungens Versailles visar reseledaren hur man lätt tar sig dit 
med tåg (räkna med fem timmar för resa och slottsbesök). 
 På kvällen tar vår reseledare med dem som önskar på en till- 
valsutflykt till Sacré-Coeur. Vi börjar med en guidad promenad ge-
nom Montmartres stämningsfulla gamla konstnärskvarter. Kvällen 
avslutas med ett besök på den fyra sekel gamla restaurangen Au-
berge de la Bonne Franquette, en gång mötesplats för konstnärer 
som van Gogh, Toulouse-Lautrec och Renoir. Här får vi avnjuta vin 
eller kir och en charkuteri- eller osttallrik till tonerna av levande 
musik. Utflykten behöver förbokas, men betalas på plats. Pris fr. 
28 euro

Paris mysiga Montmartre och brusande boulevarder
Världens mest besökta stad Paris är konstens, modets och romantikens huvudstad. Här hittar vi inte bara storslagna 
historiska monument, utan även brusande boulevarder och charmiga gränder, eleganta modevaruhus och fantastiska 
konstmuseer.

Dag 3. Eiffeltornet och tillvalsutflykt Moulin Rouge  Efter frukost 
tar vi tillsammans med vår reseledare metron till Eiffeltornet för 
att beundra detta unika monument. För den som vågar finns det 
möjlighet att ta sig upp till någon av tornets tre våningar (biljett 
till hiss eller trappa tillkommer). Eftermiddagen är fri att uppleva 
Paris på egen hand. På kvällen äter vi gemensam middag på en 
restaurang nära hotellet. Därefter tar reseledaren med dem som 
vill på en tillvalsutflykt till den berömda kabarén Moulin Rouge för 
en show ackompanjerad av champagne. Utflykten kan förbokas 
inför resan, men betalas på plats. Pris fr. 115 euro

Dag 4. Tillvalsutflykt Louvren  Idag erbjuder vår reseledare en 
tillvalsutflykt till Louvren. Vi samlas i hotellets foajé efter frukost 
för en gemensam färd med metro till det berömda museet. Här 
beundrar vi konstverk som Mona Lisa, Nike från Samothrake och 
Venus från Milo på ett av världens främsta konstmuseer. Utflykten 
bokas och betalas på plats. Pris fr. 22 euro

På kvällen erbjuder vi ytterligare en tillvalsutflykt där vi säger 
”au revoir” till Paris genom en kryssning på Seine. Vi passerar 
berömda museer, pampiga monument, pittoreska kvarter och 
magnifika broar under vår båttur på floden. Utflykten bokas och 
betalas på plats. Pris fr. 15 euro

Dag 5. Paris – Hemorten  Frukost och därefter fri tid tills det är dags 
för avresa till flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar ·  
en lunch · en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 30/4, 7/5, 8/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Lyon  Vi flyger till Lyon och checkar in på hotell 
Ibis Lyon Centre Perrache. Här bor vi centralt och med utmärkta 
kommunikationer till stadens många sevärdheter. På kvällen tar vi 
tillsammans med vår reseledare metron till en trevlig restaurang 
och bekantar oss med varandra över en gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Lyon  Efter frukost är det dags för en guidad  
stadsrundtur i Lyon, vackert belägen vid floderna Rhônes och 
Saônes sammanflöde. Staden är mest känd som Frankrikes gastro- 
nomiska centrum och står vartannat år värd för både den interna-
tionella matlagningstävlingen Bocuse d’Or och Konditor-VM. Lyon 
grundades på första århundradet f.Kr. som romersk koloni och här 
finns betydande lämningar från romartiden, bland annat en välbe-
varad teater som ligger i den högt belägna stadsdelen Fourvière 
som nås med en bergbana. Under vår tur i den Unescolistade 
staden passerar vi många av dess mest berömda sevärdheter. Vi 
promene-rar i gamla stan, Vieux Lyon, med pittoreska kvarter från 
medeltid och renässans, där man finner de historiska så kallade 
traboules – passager som leder genom husen över till gatan på and- 
ra sidan. Efter vår rundtur står resten av dagen till eget förfogande.

Dag 3. Tillvalsutflykt matlagningskurs  Idag har vi hela dagen på 
oss för egna upptäcktsfärder i Lyon. Det är härligt att strosa runt 
i stadens centrum, shoppingutbudet är stort och det finns gott 
om restauranger i alla prisklasser. Ett besök på en av stadens 
”bouchons”, kvarterskrogar, rekommenderas varmt för att avnjuta 
traditionella och vällagade rätter i sann Lyon-anda. Passa också på 
att besöka något av stadens många museer, som hyser allt från si- 
denhantverk och marionettdockor till fynd från romartiden och 

Lyon gastronomins huvudstad
Välkommen till Lyon, Frankrikes gourmethuvudstad och landets tredje största stad! Förutom sitt berömda kök och sina 
många restauranger bjuder Lyon på ett av Europas största Unescolistade renässansområden, intressanta museer och 
bra shopping.

konst från olika epoker. För den som vill lära sig att bemästra den 
franska kokkonsten erbjuder vi också en tillvalsutflykt i form av 
en matlagningskurs under ledning av kunniga kockar. Vi hälsas 
välkomna med en drink och aptitretare, och sedan tar vi på oss 
förklädena och ställer oss vid spisen. Nu ska vi lära oss att laga en 
välsmakande meny från Lyons klassiska kök med förrätt, huvudrätt 
och dessert. Vi avnjuter sedan våra egenlagade matkreationer till-
sammans med passande viner från trakten. Bon appétit! Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 725:- 

Dag 4. Vinprovning och lunch i Beaujolais  Efter frukost lämnar vi 
staden och åker med vår buss till Beaujolais natursköna vinland- 
skap. Regionen anses vara ett av Frankrikes vackraste vinområden 
och kallas ofta för ”de gyllene stenarnas landskap” tack vare den 
ockrafärgade bebyggelsen i områdets medeltida små byar. Vi besö-
ker en av dem, och njuter av pittoreska omgivningar och vackra 
vyer innan det är dags för vinprovning på en familjeägd vingård. Här 
gör vi en guidad rundtur på gården, och när vi har lärt oss om hur 
vintillverkningen går till provar vi några av de välsmakande vinerna. 
Efter att ha avnjutit en trerätters lunch åker vi tillbaka till Lyon och 
har resten av eftermiddagen fri för egna strövtåg.

Dag 5. Lyon – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker med 
vår buss till flygplatsen för hemresa.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4, 12/5, 26/5, 25/8, 
31/8, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Nice  Vi flyger till Nice och inleder resan med 
en guidad rundtur och stadspromenad i gamla stan. Nice är en 
vacker stad med sin medeltida stadskärna, sina torg och fontäner, 
klassiska 1800-talsvillor, lyxiga hotell och strandpromenaden 
Promenade des Anglais. Efter rundturen och lunch på egen hand 
inkvarterar vi oss på Ibis Styles Vieux Port. Här bor vi centralt i det 
populära hamnområdet, som är fullt av trevliga restauranger och 
kaféer. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 2. Saint-Paul-de-Vence  Efter frukost åker vi med vår buss 
längs slingrande vägar till konstnärsbyn Saint-Paul-de-Vence. 
Denna mysiga lilla by är belägen på en kulle och omges av väldoft- 
ande cypresser samt vingårdar och pinjeträd. Här får vi tid att på 
egen hand utforska byn och dess myllrande medeltida gränder 
som är fulla av kaféer, konstgallerier och boutiquer. Vi återvänder 
till Nice under eftermiddagen och har kvällen fri för egna strövtåg. 

Dag 3. Monaco  Idag väntar en gemensam utflykt till Monaco med 
lokalguide. Vi reser längs den vackra kusten Côte d’Azur och efter 
bara några mil når vi världens minsta furstendöme. Här gör vi en 
promenad i huvudstaden Monacos lilla historiska centrum. Vi ser 
furstepalatset och katedralen där Grace Kelly och furst Rainier 
III ligger begravda. Vi gör även ett stopp i stadsdelen Monte Carlo 
med det berömda kasinot. Där kan den som så önskar göra ett 
besök. Under sen eftermiddag återvänder vi till Nice och vårt 
hotell. 

Nice palmer, pinjeträd och pastellfärgade fasader
Den fashionabla hamnstaden Nice med Promenade des Anglais är en av Franska rivierans mest populära orter. Med 
ett behagligt klimat och ett stort utbud av shopping, museer och sevärdheter har staden en stor dragningskraft på 
semesterbesökare.

Dag 4. Tillvalsutflykt Cannes  För den som vill tillbringa dagen i 
Nice ger reseledaren gärna förslag på utflykter. Kanske lockar ett 
besök på något av stadens många museer eller ett bad i Medel-
havet. Efter frukost tar vår reseledare med sig dem som vill på en 
tillvalsutflykt till Cannes. Vi reser dit med tåg och gör sedan en 
gemensam stadspromenad där vi bland annat ser festivalpalatset, 
Croisetten och shoppingkvarteren. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 165:-

Dag 5. Nice – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och åker till 
flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- · entréer och biljetter för lokaltrafik
Avresedatum: 13/2, 27/2, 26/3, 2/4, 10/4, 16/4, 24/4, 7/5, 
14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 13/8, 3/9, 10/9, 
17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 5/11, 3/12, 10/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  4 975:-

Dag 1. Hemorten – London  Vi flyger till London. Vår resa börjar 
med en intressant stadsrundtur där vi passerar sevärdheter som ex-
empelvis Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Parlamentshuset, Big 
Ben, London Eye, St Paul’s Cathedral och mycket mer. Under dagen 
finns det tid för lunch på egen hand. Efter rundturen åker vi till 
vårt hotell St Giles för incheckning. Hotellet ligger i området West 
End med fem minuters promenad till shoppinggatan Oxford Street 
och cirka tio minuters promenad till Covent Garden och British 
Museum. Tunnelbanestation i närheten av hotellet är Tottenham 
Court Road.

London storstadspuls och nöjen i världsklass
Den brittiska huvudstaden London är en av världens mest välbesökta städer. Utbudet av kultur, historia, nöje och 
shopping är enormt och här finns något som passar alla. Upplev klassiska sevärdheter som Big Ben, Piccadilly Circus, 
Buckingham Palace, Hyde Park och Westminster Abbey. Under resan gör vi en rad spännande utflykter.

Dag 2–4. London  Under dagarna tar vår reseledare med oss på ut-
flykter med lokala transportmedel. Utflykterna ingår men entréer och 
biljetter för lokaltrafik tillkommer. Utöver vår stadsrundtur och våra 
utflykter finns det många möjligheter att ta sig runt på egen hand. Vi 
rekommenderar sightseeingturen ”Hop-on Hop-off”, som ger er 
möjlighet att kliva av och på vid Londons många sevärdheter. Vår rese-
ledare hjälper gärna till med tips och information. I teatertäta West 
End finns ett stort antal teatrar som sätter upp världsberömda 
musikaler. Biljetter kan förköpas hemifrån till fullpris eller samma 
dag som musikalen spelas till rabatterade priser, med reservation för 
slutförsäljning. Besök vår hemsida för mer information.

Dag 5. London – Hemorten  Frukost och utcheckning. Därefter 
fri tid tills bussen hämtar oss för att köra oss till flygplatsen för 
vidare färd hemåt.

Tower of London och St Katharine Docks vid Themsen  Vi tar 
tunnelbanan till Tower of London för en rundpromenad i en av Lon-
dons främsta sevärdheter. Fästningen byggdes av Vilhelm Erövrar-
en redan 1066 och har en grym och spännande historia. Här finns 
bland annat de brittiska kronjuvelerna. St Katharine Docks ligger 
bara ett stenkast från Tower of London och anses av många som den 
plats i London som har mest atmosfär. Mellan bryggor och vatten, 
marinor och bostadshus, strosar vi gärna till någon av de anrika 
pubarna. Passa på och prova fish and chips som är en klassiker!

Covent Garden och teaterdistriktet  Vi gör en promenad i området 
runt Covent Garden och får bland annat se stadens äldsta teater, 
en och annan gatuartist och marknadsplatsen som funnits här 
sedan 1600-talet. London är vida känt för teaterdistriktet där 
mängder av musikaler, pjäser och annat spelas. Här finns också 
trevliga restauranger, pubar och butiker för alla smaker. 

Notting Hill  Vi tar tunnelbanan till gemytliga stadsdelen Notting Hill. 
Stadsdelen ligger väster om Hyde Park och blev känd genom filmen 
med samma namn. Området runt Portobello Road har präglats av 
västindiska invandrare och är livligt och kosmopolitiskt. Här finns 
hundratals marknadsstånd som säljer allt mellan himmel och jord.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.
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4 dagar

fr  5 775:-

Dublin en liten stad med stor själ

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- 
Speciellt: Incheckat bagage ingår ej (handbagage ingår 55x 
40x20 cm).
Avresedatum: 18/4, 2/5, 27/6, 25/7, 22/8, 19/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Dublin  Vi flyger till Dublin och åker sedan vidare 
till vårt hotell. På denna resa använder vi oss av två olika hotell. På  
denna resa använder vi oss av två olika hotell. Camden Court är be-
läget i centrala Dublin med promenadavstånd till stadens sevärd- 
heter och Clayton Leopardstown är beläget i Dublins södra utkant, 
stadskärnan nås med spårvagn på ca 20 minuter. På kvällen av- 
njuter vi en trerätters middag och får se en traditionell irländsk 
show som brukar vara mycket uppskattad. 

Dag 2. Stadsrundtur Dublin  Frukost på hotellet. Vi gör tillsammans  
med vår guide en stadsvandring. Vi inleder med ett besök på ett 
whiskydestilleri där provsmakning ingår. Vi promenerar sedan vida- 
re mot Trinity College som är Irlands äldsta universitet. Här har 
namnkunniga personer som Samuel Becket, Jonathan Swift och 
Oskar Wilde studerat. I universitetets bibliotek finns den kända 
keltiska handskriften ”Book of Kells” som sägs vara skapad på 
800-talet av munkar. På eftermiddagen besöker vi Guinness Store-
house där vi lär oss om Irlands kanske mest välkända öl. Efter turen 
får vi provsmaka en ”pint” i deras berömda bar på översta våningen 
med en härlig utsikt över Dublin. Middag på kvällen på egen hand 
på någon av Dublins alla trevliga restauranger.

Dag 3. Dublin  Efter frukost är dagen fri att utforska Dublin eller 
göra en utflykt på egen hand. För de som vill finns det möjlighet 
att göra en rundtur i staden genom att åka med på en så kallad 
”Hop-on Hop-off Tour”. Denna buss gör olika stopp utmed vägen så 
att man själv kan välja var man vill stiga av för att ta sig en närmare 
titt. Man åker bland annat förbi sevärdheter som Dublin Castle, St 
Patrick’s Cathedral, Temple Bar, Nationalmuseet, Phoenix Park med 
mera. Eventuella entréer tillkommer.

Dag 4. Dublin – Hemorten  Frukost på vårt hotell och fri dag fram 
till avresa mot flygplatsen för hemfärd.

Dublin erbjuder en trivsam blandning av traditionella pubar, moderna restauranger och ambitiös design. Staden vid 
floden Liffey är ett utmärkt besöksmål för några dagars nöje och shopping. Här gör vi en gemensam stadspromenad 
samt provar nationaldryckerna öl och whisky.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 775:- · tillvalsutflykt · entréer
Avresedatum: 20/4, 11/5, 21/9, 5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  5 775:-

Dag 1. Hemorten – Edinburgh  Vi flyger till Edinburgh och åker 
vidare till hotell Holiday Inn Express Edinburgh City Centre. Vi äter 
gemensam middag på en närliggande restaurang under kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Edinburgh  Efter frukost gör vi en rundtur 
med lokalguide. I den skotska huvudstaden finns sevärdheter som 
det mäktiga Edinburgh Castle, huvudgatan The Royal Mile och St 
Giles-katedralen. Från lunchtid har vi sedan resten av dagen till 
eget förfogande.

Dag 3. Tillvalsutflykt Loch Lomond  Idag kan man själv välja om da-
gen ska tillbringas på egen hand i Edinburgh eller om man vill följa 
med på vår tillvalsutflykt till Loch Lomond. Under utflykten kan vi se 
fram emot en båttur på Skottlands största, och kanske även vack-
raste, sjö. Från båten kan vi spana efter tecken på det rika djurlivet 
på öarna och runt sjön, här finns både fiskgjusar och dovhjort. Men 
det kanske allra märkligaste är att den lilla känguruarten wallaby 
lever på en av öarna i sjön, ett av de få ställen utanför Australien 
där arten är livskraftig. Efter båtturen finns tid för lunch på egen 
hand innan vi åter stiger på vår buss för vidare färd genom det 
vackra skotska landskapet. På vägen tillbaka till Edinburgh stannar 
vi på Glengoyne Distillery där vi får en rundvisning och provar den 
skotska nationaldrycken whisky. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 595:-

Dag 4. Edinburgh  Efter frukost kan de som vill följa med vår resele-
dare på en promenad till Edinburgh Castle som varit en betydelse-
full del av den skotska huvudstaden under många århundraden. 
Flera kungligheter har levt och dött innanför dess murar. Slottet 
tornar vackert upp sig på Castle Rock och har blivit en viktig symbol 
för landet (inträde ingår ej). Eftermiddagen och kvällen är sedan fri 
för egna aktiviteter.

Dag 5. Edinburgh – Hemorten  Frukost och avfärd mot flygplatsen 
för vidare hemfärd. 

Edinburgh 
Skottlands historierika och charmiga huvudstad
Vackert belägna Edinburgh är listad som världsarv och full med sevärdheter. Här upplever vi den skotska kulturen när vi 
promenerar längs kullerstensbelagda gator kantade av charmiga hus och en stor mängd pubar.
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5 dagar

fr  7 175:-

Amsterdam storstaden med småstadscharm

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar ·  
en middag · utflykt enligt program · lokaltrafikkort 96 timmar 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 675:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 17/5, 6/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Amsterdam  Vi flyger till Amsterdam och tar 
oss sedan vidare till vårt hotell Westcord Art Hotel. Hotellet är 
beläget nära en busshållplats varifrån vi tar oss till central- 
stationen på strax under 20 minuter. Under resan tar vi oss runt 
med lokala transportmedel då det är ett smidigare transportsätt 
i tätbebyggda Amsterdam. I resans pris inkluderas lokaltrafikkort 
som är giltigt i 96 timmar från första användning. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Båttur Amsterdam  Idag är det dags att lära känna den 
nederländska huvudstaden närmare. En historisk atmosfär i kombi-
nation med mentaliteten hos en modern storstad skapar en vänlig 
och avslappnad miljö. Vi tar bussen in till centrum och inleder med 
en båttur på stadens charmiga kanaler där vi upplever dess vackra 
arkitektur på ett helt annat sätt än från gågatorna. Vi har sedan 
resten av dagen fri att njuta av staden på egen hand och tar oss 
runt med lokaltrafiken.

Dag 3. Tillvalsutflykt Haag  Dagen är fri för egna aktiviteter. Det 
finns också möjlighet att upptäcka Amsterdam på egen hand eller 
följa med på en utflykt till Nederländernas administrativa centrum 
Haag. I denna moderna storstad finner vi en mängd ambassader, 
Nederländernas regerande instanser och det vackra Fredspalatset 
som inhyser den internationella domstolen, ett av FN:s sex huvud- 
organ. Under dagen besöker vi även det alldeles särskilda konst- 
verket Panorama Mesdag. Målningen är en så kallad rundmålning 
med en diameter på omkring 36 meter, och vi upplever den från 
en plattform i mitten av rummet. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 395:-

Dag 4. Amsterdam  Idag har vi hela dagen att på egen hand uppleva 
Amsterdam. Här finns bland annat en stor mängd museer. Allt från 
de klassiska konstmuseerna såsom Riksmuseet och Stedelijk 
Museum till kattmuseum, museum för handväskor och givetvis 
både Anne Franks och Rembrandts hus. Biljetter till många av de 
populära museerna måste bokas i förväg på respektive museums 
hemsida. Vid bokning online väljer man ofta en tidpunkt för inträde 

Amsterdam är en av Europas härligaste städer. Restaurangerna och pubarna ligger tätt längs de mysiga kanalerna och 
kulturutbudet är brett. På stadens många museer kan man uppleva allt från Rembrandt och Van Gogh till katter och 
handväskor.

vilket har minskat de köer som varit ett stort problem i Amsterdam. 
Vi rekommenderar därför att boka besök under denna dag då vi inte 
har några andra aktiviteter inplanerade. 

Dag 5. Amsterdam – Hemorten  Frukost och sedan avfärd mot 
flygplatsen för hemfärd.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Rom  Vi flyger till Rom och tar oss sedan vidare 
till vårt hotell H10 Roma Città eller Roma Villa Carpegna. 

Dag 2. Stadsrundtur Rom  Frukost och sedan möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en heldagstur i den italienska huvudstaden. 
Rom grundades enligt traditionen år 753 f.Kr. och har historiskt 
varit en av västvärldens viktigaste städer. Om detta vittnar många 
storslagna monument från olika epoker. Under rundturen ser vi 
bland annat Vatikanen med Petersplatsen, Spanska trappan, 
Fontana di Trevi, Pantheon och Colosseum. Gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 3. Rom  Frukost och sedan är dagen fri för egna aktiviteter. 
I staden finns en mängd intressanta museer med konstskatter 
från olika epoker, exempelvis Vatikanmuseerna och Palazzo 
Massimo. Det är också härligt att strosa runt bland gränder och 
torg i historiska centrum och insupa den unika atmosfären. 

Dag 4. Rom – Pompeji – Sorrento  Efter frukost lämnar vi vårt 
hotell och reser mot Sorrento. Vi stannar för lunch och därefter 
besöker vi Pompeji med lokalguide. Staden begravdes under 
aska och pimpsten från vulkanen Vesuvius utbrott år 79 e.Kr. och 
återupptäcktes först 1748 då utgrävningar påbörjades. Arkeologer 
har frilagt gator, hus och tempel. Efter besöket fortsätter vi mot 
Sorrento som ligger på en egen halvö vid Neapelbukten med vack-
er utsikt mot Vesuvius och Neapel. Här tar vi in på hotell Majestic 
Palace eller La Pergola där vi äter kvällens middag. 

Rom Sorrento Capri i hjärtat av Italien
Denna resa erbjuder en kombination av storstadspuls och naturskönt landskap. I den eviga staden Rom, byggd på sju 
kullar, finns ett fantastiskt utbud av historia, kultur och shopping. Semesterstaden Sorrento är vackert belägen ovanför 
Neapelbukten. Härifrån gör vi utflykter till Capri och Amalfikusten.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 395:- 
Avresedatum: 22/3, 29/3, 4/4, 12/4, 16/4, 26/4, 3/5, 10/5, 
21/5, 24/5, 30/5, 9/6, 30/6, 12/7, 28/7, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 
20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10

Dag 5. Capri  Frukost och transfer med buss till hamnen. Härifrån 
tar vi tillsammans med en lokalguide båten till den enastående 
vackra klippön Capri. På ön åker vi med minibussar till städerna 
Anacapri och Capri. Vi besöker bland annat Villa San Michele 
som byggdes av Axel Munthe. Han var nära vän och livläkare till 
drottning Victoria som var gift med Gustaf V. Vi får också tid för 
strövtåg på egen hand innan vi återvänder till fastlandet. Middag 
på vårt hotell. 

Dag 6. Amalfikusten  Efter frukost gör vi en utflykt längs Amalfi- 
kusten. Den vackra och dramatiska kuststräckan med klippor 
som stupar ner i det blå havet är ett av Unescos naturvärldsarv. 
Vi besöker den pittoreska staden Amalfi, en gång en mäktig 
sjörepublik. Här får vi tid för lunch och kan på egen hand besöka 
den berömda katedralen. Under eftermiddagen återvänder vi till 
Sorrento och vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 7. Sorrento  Frukost. Dagen tillbringas på egen hand i 
Sorrento. Här finns mycket att uppleva, till exempel vackra 
byggnader, blomsterprydda piazzor och smala gränder kantade av 
butiker. Kanske är det dags att göra de sista inköpen inför resan 
hem till Sverige. Middag på kvällen.

Dag 8. Sorrento – Hemorten  Frukost och därefter avresa till flyg-
platsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår:  Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 595:-  
Avresedatum: 21/4, 28/4, 12/5, 26/5, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 175:-

Dag 1. Hemorten – Rom  Vi flyger till Rom och tar oss sedan vidare 
till vårt hotell Smooth Hotel Rome West.

Dag 2. Stadsrundtur Rom  Frukost och sedan möter vi vår lokal-
guide som tar oss med på en heldagstur. Staden sägs vara byggd 
på sju kullar och har historiskt varit en av västvärldens viktigaste 
städer. Om detta vittnar många storslagna monument från olika 
epoker. Under rundturen passerar vi bland annat sevärdheter som 
Vatikanen med Petersplatsen, Spanska trappan, Fontana di Trevi, 
Pantheon och Colosseum. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Rom – Florens  Efter frukost lämnar vi Rom och reser norrut 
mot Torgiano och Lungarotti vingård. Där gör vi gör ett stopp för en 
vinprovning och lättare lunch med lokala inslag innan vi fortsätter 
till det vackra Toscana och Florens. Framåt eftermiddagen tar vi 
in på Palazzo Ricasoli där vi bor två nätter. Gemensam middag på 
vårt hotell.

Dag 4. Stadsrundtur Florens  Frukost och sedan möter vi en lokal- 
guide som tar oss med på en guidad rundtur till fots. Staden var 
säte för Mediciätten som med sina rikedomar agerade mecenater 
åt både Michelangelo och Rafael. Vi ser bland annat den mäktiga 
katedralen, rådhustorget och bron Ponte Vecchio över floden Arno. 
På kvällen äter vi gemensam middag på en lokal restaurang.

Dag 5. Florens – Monastier di Treviso  Efter frukost reser vi norrut 
genom regionen Emilia-Romagna mot Treviso. Under eftermidda-
gen når vi Monastier di Treviso. Här bor vi tre nätter på Park Hotel 
Villa Fiorita. Gemensam middag på vårt hotell.

Dag 6. Venedig  Efter frukost ägnar vi hela dagen åt Venedig, 
kanalernas och gondolernas stad. Venedig var en gång Europas 
rikaste stad med handelsband med det bysantinska riket och 
den muslimska världen. Vi besöker bland annat Markusplatsen 
med den fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysantinsk stil och 
utsmyckad med mängder av guld. Strax intill står klocktornet, den 
nästan hundra meter höga kampanilen. I Venedig finns hundratals 
broar, däribland den kända Rialtobron, en imponerande gångbro 
över Canal Grande som byggdes i slutet av 1500-talet. Middag på 
kvällen.

Rom Florens Venedig klassiska städer
En spännande rundresa till tre av Italiens mest kända städer. Vi ser den eviga staden Rom som är full av historia, renäs-
sansstaden Florens samt Venedig med sina kanaler och broar.

Dag 7. Treviso  Efter frukost möter vi vår lokalguide som tar oss 
med på en guidad rundtur i pittoreska Treviso. Staden är känd för 
att vara ursprungsplatsen för produktion av det mousserande 
vinet Prosecco och sägs även vara födelseorten för efterrätten 
tiramisù. Middag på kvällen.

Dag 8. Monastier di Treviso – Hemorten  Frukost och därefter 
avresa till flygplatsen i Venedig för hemfärd.
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8 dagar

fr  12 175:-

Rom Ischia Neapel storstäder och paradisö

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · tillvalsutflykt · entréer
Avresedatum: 8/4, 6/5, 16/9, 30/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Rom  Vi flyger till Rom och fortsätter sedan till 
Hotel Caravel. 

Dag 2. Stadsrundtur Rom  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en heldagstur i den italienska huvudstaden. 
Roms mer än 2 500-åriga historia har satt sin prägel på staden, 
vilket de många storslagna monumenten från olika epoker vittnar 
om. Under rundturen ser vi bland annat Piazza Navona, Pantheon, 
Fontana di Trevi, Spanska trappan, Colosseum och Petersplatsen. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Rom – Ischia  Efter frukost och utcheckning lämnar vi Rom 
och beger oss söderut. När vi anlänt till hamnen i Neapel tar vi båten 
över till Neapelbuktens gröna ö Ischia. Vi checkar in för tre nätter på 
Hotel Continental Mare, beläget i öns huvudort Ischia. Ischias 
charmiga centrum ligger på gångavstånd. Eftermiddagen är fri för 
egna upptäcktsfärder. Gemensam middag på hotellet. 

Dag 4. Rundtur Ischia  Vi gör en rundtur längs öns vindlande vägar 
genom det natursköna landskapet med fantastiska vyer över havet. 
Under turen stannar vi till i några av öns många pittoreska byar, 
bland annat den idylliska fiskebyn Sant’Angelo som är känd för 
sina pastellfärgade hus och sitt vackra läge vid en hög tuffstens-
klippa. Gemensam middag.

Dag 5. Tillvalsutflykt Capri  Idag har vi en fri dag för egna upp- 
täcktsfärder på Ischia fram till kvällens gemensamma middag. 
Man kan också välja att följa med på en tillvalsutflykt med lokal-
guide till den vackra klippön Capri. Vi tar båten från Ischias hamn 
och väl framme på Capri åker vi med minibussar till städerna 
Anacapri och Capri. Vi passerar bland annat Villa San Michele 
som byggdes av Axel Munthe, nära vän och livläkare till drottning 
Victoria som var gift med Gustaf V. Den som önskar kan betala in-
trädesbiljett och besöka villan och dess berömda trädgård (entré 
cirka 8 euro). Vi får också tid för strövtåg på egen hand innan vi 
återvänder till Ischia. Pris fr. 995:- 

Dag 6. Ischia – Pompeji – Castellammare  Efter frukost och 
utcheckning tar vi båten till Kampaniens pulserande huvudstad 
Neapel, vars historia sträcker sig 2 700 år tillbaka i tiden. Vi gör en 

Under denna resa upplever vi det mångfasetterade Italien – från den eviga staden Rom åker vi till den gröna ön Ischia 
och kontrasternas Neapel. I Rom och Neapel upplever vi både storstadspuls och mångtusenårig historia, i Pompeji 
vandrar vi på antikens gator och på den natursköna ön Ischia njuter vi av den betagande utsikten över Neapelbukten. 

panoramisk tur med fotostopp ovanför Neapel innan vi åker vidare 
till den fascinerande staden Pompeji, som i augusti år 79 e.Kr. be-
gravdes under pimpsten och aska från vulkanen Vesuvius utbrott. 
Under vår guidade promenad i det arkeologiska utgrävningsområ-
det får vi en god bild av det dagliga livet i en romersk stad. Vi ser 
pompejanernas torg, offentliga byggnader, tempel, badanlägg- 
ningar, teatrar och privathus. Vi promenerar på deras gator med 
den ursprungliga stenläggningen och ser hur deras vattenförsörj- 
ning fungerade. Efter denna fascinerande resa 2 000 år tillbaka i 
tiden åker vi till Castellammare där vi checkar in för de två sista 
nätterna på Hotel Dei Congressi. Gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Neapel  Idag tillbringar vi dagen i Neapel där vi möter vår 
lokalguide som tar oss med på en rundtur i staden. Den har ett 
vackert läge vid Neapelbukten och klättrar uppför höjderna med sin 
täta färgglada bebyggelse som liknar en mosaik. Under de senaste 
åren har turismen fått ett rejält uppsving, inte minst tack vara Elena 
Ferrantes populära romansvit. Vi ser Neapels monumentala del 
med det kungliga slottet, Galleria Umberto I och operahuset San 
Carlo. Vi gör också en promenad i centro storico, den Unescolistade 
historiska stadskärnan där gatunätet är detsamma som under den 
grekisk-romerska tiden. Här finns den pittoreska gatan Via San  
Gregorio Armeno, som kantas av lokaler där man tillverkar och säl-
jer de berömda neapolitanska julkrubborna med tillhörande figurer. 

Under eftermiddagen kan de som vill besöka det arkeologiska 
museet i Neapel. Museet, som är ett av världens främsta i sitt slag, 
är inhyst i ett pampigt palats från slutet av 1500-talet och utgörs 
av flera olika samlingar. Här finns framför allt mängder av fynd från 
Pompeji, Herculaneum och andra platser som förstördes av Vesu-
vius utbrott. Vi ser antika golvmosaiker, väggmålningar, brons- och 
marmorskulpturer, vardagsföremål och mycket mer. Entrén kostar 
cirka 12 euro per person (ingår ej). Gemensam middag på kvällen.

Dag 8. Castellammare – Hemorten  Frukost och därefter avresa 
till flygplatsen för hemfärd.
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8 dagar

fr  8 975:-

Ischia Neapelbuktens gröna ö

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 23/4, 7/5, 21/5, 10/9, 25/9, 8/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Ischia  Vi flyger till Neapel och fortsätter vidare 
vidare till hamnen i Pozzuoli där vi tar båten över till Ischia. Vi bor 
sju nätter på Hotel Parco delle Agavi, som ligger en bit utanför 
staden Forio på öns västkust. Hotellet är naturskönt beläget i en 
park med olivträd, stenekar och agavekaktus. Busshållplats för lo-
kalbussar finns direkt utanför hotellområdet. Frukost och middag 
ingår samtliga dagar.

Dag 2. Rundtur Ischia  Vi inleder vår vistelse på Ischia med en 
rundtur längs öns vindlande vägar. Vi passerar flera av öns beröm-
da orter, såsom Lacco Ameno, Casamicciola och huvudstaden 
Ischia, dominerad av den medeltida fästningen Castello Ara-
gonese som ligger på en ö, sammanbunden med staden genom en 
bro. Genom det natursköna landskapet med fantastiska vyer över 
havet kommer vi så småningom till den idylliska byn Sant’Angelo, 
där vi har möjlighet att ta en promenad bland gränderna. Byn är 
känd för sina pastellfärgade hus och sitt vackra läge vid en hög 
tuffstensklippa. Efter denna härliga halvdagstur på den gröna ön 
återvänder vi till vårt hotell.

Dag 3. Giardini di Mortella  En obligatorisk utflykt på Ischia är ett 
besök i en av Italiens vackraste botaniska trädgårdar, Giardini di 
Mortella. Denna blommande oas skapades av den brittiske kom-
positören William Waltons argentinska hustru Susana, inlednings-
vis med hjälp av den berömde landskapsarkitekten Russell Page. 
På trädgårdens två hektar finns mer än 3 000 exotiska och ovanliga 
växtarter från olika delar av världen. Små promenadstigar, trappor, 
vattendrag, fontäner och utsiktsplatser med underbara vyer bidrar 
till Mortellas skönhet.

Dag 4. Ischia  Dagen är fri för egna upptäcktsfärder. Med lokal- 
bussen tar man sig enkelt runt till öns olika byar. Staden Forios 
stränder och pittoreska centrum ligger på promenadavstånd 
från hotellet. Från Forios hamn kan man ta båten till Neapel och 
tillbringa dagen i en av Italiens mest fascinerande storstäder. 
Via en vacker väg som delvis går genom Zaroskogen når man den 
lilla staden Lacco Ameno, där man kan besöka öns intressanta 
arkeologiska museum. Vår reseledare ger gärna tips på utflykter 
och aktiviteter.  

Vulkanön Ischia är den största ön i mytomspunna Neapelbukten. Den karakteriseras av lummiga landskap, dramatiska vyer 
och pittoreska byar. Tack vare sina många varma hälsokällor och termalanläggningar har ön sedan lång tid tillbaka ett väl- 
etablerat rykte som kurort. Här tillbringar vi sju nätter och upptäcker Neapelbuktens gröna pärla både med buss och till fots.

Dag 5. Tillvalsutflykt vandring Ischia Dagen är fri för egna aktivi-
teter. Man kan också välja att som tillvalsutflykt följa med på en 
härlig vandring genom Ischias sköna natur. Vi åker buss till Panza, 
där vi börjar vår vandring längs en vacker cirka 7 km lång led på 
öns södra del. Vi vandrar genom skogslandskap och på stigar 
längs klippor med macchiavegetation och njuter av hisnande vyer 
över havet. Vägen har en del uppförs- och nedförsbackar och flera 
partier med trappor. Vi gör ett stopp vid Sorgetos varma källor 
som värmer upp havsvattnet nära kusten, där den som vill kan 
bada. Vandringen avslutas i närheten av Sant’Angelo där vår buss 
hämtar oss för tillbakafärd till hotellet. Pris fr. 295:- 

Dag 6. Tillvalsutflykt Capri  Idag har vi en fri dag för egna 
upptäcktsfärder i området. Man kan också välja att följa med på 
en tillvalsutflykt med lokalguide till den vackra klippön Capri. 
Vi åker med buss till hamnen och tar båten till den berömda ön. 
Väl framme åker vi med minibussar till städerna Anacapri och 
Capri. Vi passerar bland annat Villa San Michele som byggdes av 
Axel Munthe, nära vän och livläkare till drottning Victoria som var 
gift med Gustaf V. Den som önskar kan betala inträdesbiljett och 
besöka villan och dess berömda trädgård (entré cirka 8 euro). Vi 
får också tid för strövtåg på egen hand innan vi återvänder till 
Ischia. Pris fr. 995:-

Dag 7. Ischia  Fri dag för egna aktiviteter. 

Dag 8. Ischia – Hemorten  Frukost och därefter avresa med båt till 
Pozzuolis hamn. På väg till flygplatsen gör vi en liten panoramatur 
med utsikt över Neapel.
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15 dagar

fr  16 975:-

Stora Italien från söder till norr

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 875:- · tillvalsutflykter · entréer
Avresedatum: 15/4, 23/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Seiano  Vi flyger till Neapel och åker vidare med 
buss till Seiano på Sorrentohalvön. Vi checkar in för tre nätter på 
Hotel Eden Bleu. Middag på kvällen.

Dag 2. Amalfikusten  Idag åker vi längs den förtrollande vackra och 
dramatiska Amalfikusten. Vi besöker pittoreska Amalfi där vi äter 
lunch på egen hand. Senare samlas vi för att provsmaka limoncello, 
den lokala digestifen. Middag på kvällen.

Dag 3. Tillvalsutflykt Capri  Dagen är ledig fram till kvällens gemen- 
samma middag. Man kan också följa med på en tillvalsutflykt till 
Capri med lokalguide. Vi tar båten till ön och besöker städerna  
Anacapri och Capri.  Vi ser även Villa San Michele som byggdes av 
Axel Munthe. Den som önskar kan betala inträdesbiljett och besöka 
villan och dess berömda trädgård (entré ca 8 euro). Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 995:-

Dag 4. Seiano – Pompeji – Rom  Vi gör en guidad promenad i staden 
Pompeji, som år 79 e.Kr. begravdes under vulkanaska, och får en god 
bild av det dagliga livet i en romersk stad. Efter denna fascinerande 
tidsresa fortsätter vi norrut mot Rom och tar in på Hotel San Giovanni 
för tre nätter. Egen tid på kvällen. 

Dag 5. Stadsrundtur Rom  Idag gör vi en heldagsrundtur med en 
lokalguide i den eviga staden och får se de främsta sevärdheterna, 
som Spanska trappan, Piazza Navona och Fontana di Trevi. Egen tid 
på kvällen. 

Dag 6. Tillvalsutflykt Vatikanmuseerna och Peterskyrkan  Hela 
dagen och kvällen har vi egen tid. Strosa runt i gränderna, njut av 
folklivet eller utsikten över Forum Romanum från Kapitoliumhöjden. 
Välj alternativt till en halvdagsutflykt med lokalguide till Vatikanmu-
seerna med Sixtinska kapellet och praktfulla Peterskyrkan. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 795:-

Dag 7. Rom – Chianti – Montecatini Terme  Vi åker till Toscana och 
medeltidsstaden Siena där vi får en guidad tur. På en vingård i områ-
det Chianti provsmakar vi traktens vin. I staden Montecatini checkar 
vi in för två nätter på Hotel President. Middag på kvällen.

Dag 8. Florens  Vi tar tåget till Florens, där en lokalguide visar runt 
bland renässansstadens arkitektur, konst och kultur, till exempel den 
mäktiga katedralen på Piazza del Duomo. Efter turen har vi egen tid. 
Eventuell entrébiljett till konstmuseet Uffizierna bör köpas i förväg. 
Besök vår hemsida för mer information. Tillbaka till Montecatini på 
eftermiddagen. Middag på kvällen.

Italien är känt för sin varierande natur, sina vackra städer med storslagna monument och sina gastronomiska specialiteter. 
Under denna resa, som går från Sorrentohalvön i söder till Venedig i norr, upptäcker vi landets rika arkeologiska och arkitek-
toniska arv och provsmakar vin, olivolja och balsamvinäger.

Dag 9. Montecatini – Pisa – La Spezia  Idag åker vi norrut och be-
söker Pisa med det lutande tornet. I den liguriska hamnstaden La 
Spezia checkar vi in för två nätter på centralt belägna CDH Hotel La 
Spezia. Kvällen är fri.

Dag 10. Tillvalsutflykt Cinque Terre  Idag upptäcker vi La Spezia 
på egen hand. Här finns en fin strandpromenad och bra shopping. 
Tillvalsutflykten går till natursköna Cinque Terre. Vi tar lokaltåget till 
byarna som ligger som ett pärlband längs kusten. Om möjligt gör vi 
en båttur mellan några av byarna. Åter till La Spezia på eftermidda-
gen. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 895:- 
Kvällen är fri.

Dag 11. La Spezia – Cavaion Veronese  Vi åker inåt landet till regio-
nen Emilia-Romagna, känd för sina gastronomiska specialiteter. På 
en gård i närheten av Modena, där traktens berömda balsamvinäger 
tillverkas, får vi en guidad tur med provsmakning. Vi åker vidare till 
Cavaion Veronese och tar in på Hotel Romantic för två nätter. Middag 
på hotellet.

Dag 12. Gardasjön  Idag besöker vi Italiens största sjö, Gardasjön. Vi 
kör norrut på den natursköna kustvägen till staden Malcesine och tar 
båten till Riva del Garda. Här har vi tid för lunch och strövtåg på egen 
hand, innan vi kör tillbaka längs otaliga olivodlingar. Utanför Bardo-
lino gör vi ett stopp på olivoljemuseet och provsmakar ”det flytande 
guldet”. Middag på kvällen.

Dag 13. Cavaion Veronese – Verona – Mestre  Vi gör en guidad pro-
menad i Verona, Romeos och Julias stad. Nordväst om Verona ligger 
det populära vindistriktet Valpolicella. Vi stannar här för en vinprov-
ning och fortsätter sedan österut mot Mestre. Här checkar vi in på 
Best Western Hotel Tritone. Kvällen är fri.

Dag 14. Venedig Med tåg och båt når vi Markusplatsen i Venedig 
som domineras av den imponerande Markuskyrkan, utsmyckad med 
fantastiska mosaiker. Vår lokalguide tar oss med på en promenad i 
kanalernas och gondolernas stad. Resten av dagen samt kvällen står 
till eget förfogande.

Dag 15. Mestre – Hemorten  Vi flyger tillbaka till hemorten. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295: - 
Avresedatum: 8/5, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Lido di Jesolo  Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan vidare till  Lido di Jesolo. Vi checkar in på fyrstjärniga Hotel 
Croce di Malta, beläget vid havet. Hotellet har både pool och privat 
strand. Samtliga dagar ingår frukostbuffé och middag.

Dag 2. Lido di Jesolo  Idag finns möjlighet att utforska Lido di 
Jesolo på egen hand. Staden ligger på en smal udde endast 
några mil utanför Venedig i Venetoregionen. Ofta kallas den bara 
”Jesolo” för att undvika sammanblandning med ön Lido som 
tillhör Venedig. Lido di Jesolo erbjuder något för alla – upptäck 
till exempel vattenlandet Aqualandia, akvariet Tropicarium Park, 
nöjesparken Jesolandia, eller besök något av stadens museer. All-
ra mest lockar förmodligen den 15 kilometer långa sandstranden 
med sitt utmärkta badvatten.

Dag 3. Udine  Vi åker på en dagsutflykt till Udine som ligger i 
regionen Friulien nära gränsen till Slovenien. Det är en livlig 
universitetsstad med ett charmigt historiskt centrum. Här finns 
massor av kaféer och mysiga matställen. Efter lunch på egen hand 
åker vi vidare till San Daniele, där vi gör ett besök hos en lokal ost- 
och skinkproducent. Här blir vi visade runt och får provsmaka ost 
och lufttorkad skinka som är typiska för regionen. Vi fortsätter till 
vinproducenten Pitars som tillverkar viner enligt friulisk tradition. 
Vi får en rundvisning i vinkällaren och provsmakar några av deras 
fina viner.

Dag 4. Venedig  Efter frukost tar vi båten mot Venedig, som avgår 
från Punta Sabbioni lite längre ut på samma udde som hotellet. 
Venedig grundades redan på 400-talet e.Kr. och är ett världsarv 
fyllt av kulturskatter byggt på pålar. Vi kliver av nära Markus-
platsen, Venedigs hjärta, där vi möts av vår lokalguide som tar oss 
med på en guidad tur. Markusplatsen, Piazza San Marco, är ett av 
Venedigs absoluta måsten. Här ligger den mäktiga Markuskyrkan 
med sin speciella arkitektur samt kampanilen, det nästan hundra 
meter höga klocktornet. Efter stadspromenaden och lite tid på 
egen hand åker vi båt till den konstgjorda ön Tronchetto och vidare 
tillbaka till Lido di Jesolo.

Dag 5. Strada del Prosecco  Idag tar vi oss norrut och åker längs 
den vackra vinvägen Strada del Prosecco i området kring Coneg-

Lido di Jesolo 
stränder och kultur vid Adriatiska havet
I norra Italien, strax utanför Venedig, finner vi badorten Lido di Jesolo med långa sandstränder, god mat och gästvänliga 
människor. Vi njuter av sol och bad, utforskar Venedig och andra intressanta städer samt provar vin, ost och skinka.

liano och Valdobbiadene, ett böljande landskap med grönskande 
natur. Vi stannar till på ett par vingårdar där vi provsmakar både 
vin och Prosecco samt får en lektion i hur man framställer denna 
bubblande dryck. Vi äter en lättare lunch tillsammans på en av 
vingårdarna. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell.

Dag 6. Treviso  Vi åker runt fem mil inåt landet till Treviso, som 
ligger på en slätt mellan Alperna och Venedigbukten. Staden är 
känd för att vara platsen där den italienska dessertklassikern 
tiramisù blev till och för alla sina kanaler som löper genom staden. 
Vi inleder besöket med en guidad rundtur. Bland stadens största 
sevärdheter finns katedralen, som är uppförd ovanpå ruiner från 
romartiden. Den har sedan dess blivit ombyggd i både romansk 
och nyklassisk stil och innehåller ett konstverk av den berömda 
renässansmålaren Tizian. Under dagen åker vi också till vingården 
Castello di Roncade som ligger på den vackra landsbygden i den 
lilla byn Roncade, mellan Venedig och Treviso. Här får vi en rundtur 
i den venetianska villan som är ett unikt exempel på renässans- 
arkitektur i norra Italien. Under rundturen ser vi bland annat 
vinodlingarna och vinkällaren och får dessutom provsmaka fem 
utsökta viner.

Dag 7. Trieste  Efter frukost är det dags att åka österut till Trieste 
eller porten till Balkan som staden ibland kallas. Historiskt sett 
har denna plats varit enormt viktig för handel och kulturutbyte i 
området. Staden var en av de viktigaste hamnstäderna i kejsar- 
dömet Österrike–Ungern, som den tillhörde fram till 1918 då den 
tillföll Italien. Vi börjar vårt besök med en rundtur tillsammans 
med en lokalguide och har sedan resten av dagen fri för egna 
strövtåg. Här finns flera gågator som kantas av vackra byggnader 
och butiker av alla de slag. Under eftermiddagen återvänder vi till 
Lido di Jesolo.

Dag 8. Lido di Jesolo – Hemorten  Frukost och avresa mot flyg-
platsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495: - · tillvalsutflykt · entréer 
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan ordning.
Avresedatum: 19/5, 10/6, 17/6, 24/6, 8/7, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Sant’Agata  Vi flyger till Neapel och fortsätter 
sedan till vårt hotell O’ Sole Mio i Sant’Agata sui Due Golfi. Här bor 
vi sju nätter med frukost och middag samtliga dagar.

Dag 2. Pompeji och Gragnano  Vi besöker Pompeji med lokalguide. 
Staden begravdes under aska och pimpsten från vulkanen Vesuvi-
us utbrott år 79 e.Kr. och återupptäcktes först 1748 då utgrävning-
ar påbörjades. Arkeologer har frilagt gator, hus och tempel. Entrén 
kostar cirka 15 euro per person. Efter besöket fortsätter vi till 
Gragnano, berömt för sin produktion av pasta. Vi inleder med en 
lunch bestående av två olika sorters pasta, och därefter får vi ge- 
nom en guidad tur på en pastafabrik en inblick i hur pastan tillver-
kas. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell.

Dag 3. Tillvalsutflykt Capri  Idag har vi en fri dag för egna 
upptäcktsfärder i området. Man kan också välja att följa med på 
en tillvalsutflykt till den vackra klippön Capri. Vi åker med buss 
till hamnen i Sorrento varifrån vi tillsammans med en lokalguide 
tar båten till den berömda ön. Väl framme åker vi med minibussar 
till städerna Anacapri och Capri. Vi passerar bland annat Villa 
San Michele som byggdes av Axel Munthe, nära vän och livläkare 
till drottning Victoria som var gift med Gustaf V. Den som önskar 
kan betala inträdesbiljett och besöka villan och dess berömda 
trädgård (entré cirka 8 euro). Vi får också tid för strövtåg på egen 
hand innan vi återvänder till fastlandet. Pris fr. 995:-

Dag 4. Sorrentoområdet med mozzarellaprovsmakning  Dagen 
ägnas åt områdets gastronomiska specialiteter. På en bondgård 
belägen bland Sorrentohalvöns grönskande kullar ser vi hur man 
tillverkar mozzarellaost. Därefter får vi smaka på delikatesser som 
capresesallad, ricottaost, kallskuret, oliver, vin och limoncello. 
Efter besöket fortsätter vi till charmiga Sorrento, där vi har fri tid 
att strosa bland gränderna innan vi återvänder till vårt hotell.

Dag 5. Sant’Agata  Fri dag för egna äventyr på Sorrentohalvön. 
Kanske lockar en vandring i det natursköna området. Vår reseledare 
ger gärna tips på utflykter och aktiviteter.

Sorrentohalvön Neapel, Capri och Amalfikusten
Följ med till spektakulära Sorrentohalvön där vi under hela vistelsen bor på Hotel O’ Sole Mio och gör spännande 
utflykter. Vi får uppleva det bästa denna region har att erbjuda då vi besöker storstaden Neapel, det antika Pompeji, 
mytomspunna Capri och vackra Amalfikusten.

Dag 6. Neapel  Idag besöker vi Neapel, regionen Kampaniens 
huvudstad. Vi inleder med en panoramisk tur för att få en 
översikt över denna spännande storstad med sin rika historia. 
Vår lokalguide visar oss sedan det monumentala Neapel med 
sevärdheterna kring det kungliga slottet samt centro storico, den 
historiska stadskärnan där gatunätet är detsamma som under den 
grekisk-romerska tiden. Den pittoreska gatan Via San Gregorio 
Armeno kantas av lokaler där man tillverkar och säljer de berömda 
neapolitanska julkrubborna med tillhörande figurer. Under sen 
eftermiddag återvänder vi till vårt hotell.

Dag 7. Amalfikusten  Efter frukost gör vi en utflykt längs Amalfi-
kusten. Den vackra och dramatiska kuststräckan med klippor som 
stupar ner i det blå havet är ett av Unescos naturvärldsarv. 
Vi besöker den pittoreska staden Amalfi, en gång en mäktig sjö- 
republik. Här får vi tid för lunch och kan på egen hand besöka den 
berömda katedralen. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell. 

Dag 8. Sant’Agata – Hemorten  Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen i Neapel.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar ·  
9 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · tillvalsutflykter · entréer
Avresedatum: 2/3, 20/3, 4/10, 13/10, 22/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

10 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Sorrento  Vi flyger till Neapel och tar oss sedan 
vidare till Sorrento. Här bor vi på Hotel Villa Maria. Vi har frukost och 
middag på vårt hotell samtliga dagar.

Dag 2–9. Sorrento  Vi har gott om tid att utforska Sorrento och dess 
omgivningar. Under våren och hösten råder ett lugn som inte går att 
finna under sommaren. Sorrento har anor från romartiden och blev 
under 1800-talet populärt bland överklassen och societeten. De lock-
ades av den pittoreska stadskärnan, det behagliga klimatet och den 

Sorrento med Amalfikusten och Capri
På Sorrentohalvön i Neapelbukten ligger den trivsamma småstaden Sorrento med runt 17 000 invånare. Staden är en 
populär bas för turister, med närhet till Neapel, Amalfikusten, Capri och Pompeji. Under resan erbjuder vi utflykter till 
samtliga av dessa sevärdheter.

frodiga växtligheten. Stadens gamla centrum är högt beläget med 
vacker utsikt över bukten. Trappor och gångstigar leder ner till 
havet. I området finns branta terrasser med citron- och apelsin-
träd, olivlundar och vinodlingar. Bland italienarna är staden idag 
berömd för sin limoncello, en digestif med citronsmak. Även andra 
produkter som tvål, choklad och glass tillverkas av områdets 
lokala citroner. Här finns också gott om keramik som ofta pryds av 
apelsiner och citroner. I Sorrento är det lätt att trivas och under 
några dagar gör vi gemensamma utflykter.

Dag 10. Sorrento – Hemorten  Frukost och avresa till Neapel och 
flygplatsen.

Capri  Efter frukost gör vi en heldagsutflykt till den enastående 
vackra klippön Capri. En lokalguide visar oss runt och vi använder 
oss av minibussar för att ta oss till städerna Anacapri och Capri. 
Vi passerar bland annat Villa San Michele som byggdes av Axel 
Munthe. Den som önskar kan betala inträdesbiljett och besöka 
villan och dess berömda trädgård (entré cirka 8 euro). Vi får också 
tid för strövtåg på egen hand innan vi återvänder till fastlandet. 
Pris fr. 995:- 

Pompeji  Vi gör ett besök med lokalguide i den fascinerande staden 
Pompeji, som år 79 e.Kr. begravdes under pimpsten och aska från 
vulkanen Vesuvius utbrott. Under vår promenad i det arkeologis-
ka utgrävningsområdet förflyttar vi oss 2 000 år tillbaka i tiden 
och får bland annat se antika gator, badanläggningar, teatrar, 
privathus och barer. Under tidig eftermiddag återvänder vi till 
Sorrento. Pris fr. 395:- 

Neapel  Efter frukost reser vi mot Neapel, Kampaniens huvudstad. 
Vi inleder med en panoramisk tur för att få en översikt över denna 
spännande storstad. Vår lokalguide visar oss sedan det monu-
mentala Neapel med sevärdheterna kring det kungliga slottet 
samt centro storico, den historiska stadskärnan där gatunätet är 
detsamma som under den grekisk-romerska tiden. Den pittoreska  
gatan Via San Gregorio Armeno kantas av lokaler där man till- 
verkar och säljer de berömda neapolitanska julkrubborna med 
tillhörande figurer. Pris fr. 395:- 

Amalfikusten  Efter frukost gör vi en utflykt längs Amalfikusten. 
Den vackra och dramatiska kuststräckan med klippor som stupar 
ner i det blå havet är ett av Unescos naturvärldsarv. De grönskande 
bergen och de pittoreska byarna har lockat berömdheter som Greta 
Garbo, Richard Wagner och Henrik Ibsen. Vi besöker den char-
miga staden Amalfi, en gång en mäktig sjörepublik. Här får vi tid 
för lunch och kan på egen hand besöka den berömda katedralen. 
Under eftermiddagen återvänder vi till Sorrento. Pris fr. 395:-

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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8 dagar

fr  11 375:-

Södra Italien 
från öst till väst i två underbara regioner

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 29/4, 16/5, 9/9, 23/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Torre Santa Sabina  Vi flyger till Italien och tar 
oss sedan vidare till Torre Santa Sabina och vårt hotell Cico Bou-
tique Hotel. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Ostuni och Alberobello  Efter en härlig frukost gör vi ett 
besök i Apuliens vita stad Ostuni. Ostunis stadskärna, liksom 
dess olivlundar, har anor från medeltiden och stadens smeknamn 
kommer sig av att man en gång i tiden vitkalkade alla dess hus. På 
väg till Alberobello stannar vi på en masseria, bondgård, och äter 
en traditionell lunch. Alberobellos historiska centrum är charmigt 
med sina kullerstensgator och den mycket speciella arkitekturen. 
De traditionella trullihusen är unika för Apulien och består av vita 
kallmurade väggar med svarta konformade tak som pryds av en 
spira. Middag på hotellet på kvällen.

Dag 3. Lecce och Otranto  Vi inleder dagen med ett besök i den apu-
liska barockens pärla, Lecce. Den nedersta delen av den italienska 
stövelklacken kallas Salentohalvön, och Lecce är dess historiska 
och ekonomiska huvudstad med anor från romartiden. Tack vare sin 
fantastiska arkitektur är staden känd som ”Söderns Florens”. På 
Piazza Sant’Oronzo, stadens hjärta, ser vi rester av den romerska 
amfiteatern från 100-talet e.Kr. På eftermiddagen fortsätter vi till 
den charmiga staden Otranto, belägen vid havet endast cirka sju mil 
från Albanien. Under sen eftermiddag återvänder vi till Torre Santa 
Sabina och äter middag i hotellets restaurang.

Dag 4. Matera – Castellammare di Stabia  Efter frukost och 
utcheckning styr vi kosan mot den italienska västkusten. På vägen 
stannar vi till i regionen Basilicatas främsta sevärdhet, staden 
Matera som utsågs till europeisk kulturhuvudstad 2019. De båda 
”Sassi”-kvarteren är en fantastisk resa i historien. Här finns 
urgamla grotthus uthuggna i berget som var bebodda fram till 
1950-talet. Tillsammans med en lokalguide gör vi en promenad i ett 
av kvarteren. Från Matera fortsätter vi västerut och stannar till för 
en provsmakning av mozzarellaost innan vi når Castellammare di 
Stabia och Hotel Dei Congressi, där vi bor i fyra nätter. Middag på 
kvällen.

Plocka guldkornen ur södra Italien med besök i både öst och väst! Vi utforskar det historiska Apulien med sina fascinerande 
byggnadsverk och sin underbara natur innan vi åker vidare mot Kampanien där vi har möjlighet att uppleva den dramatiska 
Amalfikusten och livet i Vesuvius skugga.

Dag 5. Tillvalsutflykt Pompeji  Idag finns tid för egna aktiviteter 
innan vi under kvällen äter gemensam middag på vårt hotell. De 
som önskar har möjlighet att följa med på en tillvalsutflykt till en 
av världens mest mytomspunna städer, det vackra och tragiska 
Pompeji. Här i Vesuvius skugga, under lager av pimpsten och aska 
från utbrottet 79 e.Kr., vilar några av antikens mest välbevarade 
kulturskatter. Under vår guidade promenad i det arkeologiska 
utgrävningsområdet förflyttar vi oss 2 000 år tillbaka i tiden och får 
bland annat se antika gator, badanläggningar, teatrar, privathus och 
barer.  Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 795:-  

Dag 6. Amalfikusten Vi gör en underbar utflykt till Amalfikusten, en 
av världens vackraste kuststräckor. De slingrande vägarna längs 
kusten bjuder på oslagbara panoramavyer över havet, klipporna och 
de vykortsvackra byarna och stränderna. Vi stannar till på några 
platser för att njuta av utsikten. Vi provsmakar också  lite svalkande 
limoncello. Middag på hotellet på kvällen.

Dag 7. Tillvalsutflykt Neapel Dagen tillbringas på egen hand. 
Gemensam middag på kvällen. Vi erbjuder även en tillvalsutflykt 
till Kampaniens huvudstad Neapel som utgör en unik blandning 
av historia, kultur och modernt storstadsliv. Under en guidad 
stadsrundtur ser vi bland annat det monumentala Neapel med 
sevärdheterna kring det kungliga slottet samt centro storico, den 
historiska stadskärnan där gatunätet är detsamma som under den 
grekisk-romerska tiden. Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 495:- 

Dag 8. Castellammare di Stabia – Hemorten Frukost och avresa till 
Neapel och flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:-
Avresedatum: 21/4, 19/5, 1/9, 15/9, 29/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 475:-

Dag 1. Hemorten – Monte Sant’Angelo Vi flyger till Bari och reser 
sedan vidare till pilgrimsstaden Monte Sant’Angelo där vi inkvarter-
ar oss på hotell Relais dei Normanni. Hotellet är högt beläget med 
vacker utsikt över Garganohalvön, och Monte Sant’Angelos historis-
ka stadskärna ligger på gångavstånd.

Dag 2. Monte Sant’Angelo med ärkeängeln Mikaels helgedom 
Idag ska vi titta närmare på Monte Sant’Angelo som ligger på cirka 
800 meters höjd över havet. Vi gör en promenad genom de smala 
gränderna med vitkalkade hus och butiker som säljer den tradi-
tionella kakan ”fylld hostia”. Ärkeängeln Mikaels helgedom finns 
med på Unescos världsarvslista och utgörs av byggnader från olika 
epoker. Vi besöker bland annat Mikaels grotta. Turen avslutas med 
en lunch bestående av lokala specialiteter. Eftermiddagen är fri för 
egna aktiviteter.

Dag 3. Vieste och Foresta Umbra Efter frukost ger vi oss ut på en 
heldagsutflykt på Garganohalvön. Vi åker genom nationalparken 
Foresta Umbra som är den sista kvarlevan av Puglias urskogar. När 
vi anlänt till Vieste gör vi en båttur längs den fascinerande kusten 
med kalkstensklippor som stupar rakt ner i havet. I staden Vieste, 
kallad Garganos pärla, gör vi en promenad bland gränderna i den 
medeltida stadskärnan. Efter lite tid på egen hand återvänder vi till 
Monte Sant’Angelo.

Dag 4. Monte Sant’Angelo – Trani – Castel del Monte – Torre 
Canne  Efter frukost checkar vi ut från vårt hotell och beger oss mot 
Torre Canne. Under dagen ser vi några av Apuliens mest beröm-
da monument. I den pittoreska hamnstaden Trani finns den så 
kallade ”drottningen bland Apuliens katedraler”, byggd i romansk 
stil. Vi besöker också den majestätiska åttkantiga borgen Castel 
del Monte, även kallad Apuliens krona. Borgen byggdes av den 
tysk-romerske kejsaren Fredrik II på 1200-talet och är idag klassad 
som världskulturarv av Unesco. Sedan fortsätter vi mot Torre Canne 
där vi ska bo fyra nätter på Hotel Del Levante. Frukost och middag 
ingår på hotellet samtliga dagar.

Dag 5. Grotte di Castellana och Alberobello Idag ska vi få se två 
av de mest fascinerande platserna i Puglia. Vi börjar med en av de 
viktigaste och mest besökta turistattraktionerna i Apulien – de  

Apulien det vackra, orörda Italien
Apulien ligger på Italiens klack och har ett mycket varierande landskap med både slätter och berg. Regionen har under 
århundradenas gång behärskats av olika folk som har satt sin prägel på såväl arkitektur som kultur. På vår resa bor vi 
dels högt över havet, dels vid en långsträckt strand och besöker många av Puglias mest berömda sevärdheter.

magnifika Castellanagrottorna. Efter att ha beundrat grottornas  
otaliga stalaktiter och stalagmiter fortsätter vi till en typisk itali- 
ensk gård för en lättare lunch. Vårt nästa stopp blir Alberobello 
där vi ser de charmiga ”trullihusen” som finns med på Unescos 
världsarvslista. Det sägs att husen har en historia som sträcker sig 
tusentals år tillbaka i tiden. Middag på kvällen.

Dag 6. Matera och Ostuni  Vi gör en utflykt till Matera där vi 
besöker de berömda ”Sassi”-grottorna som är uthuggna i berget. 
Dessa grottor beboddes förmodligen redan under forntiden och 
togs senare över av munkar. Grottorna var sedan bebodda fram 
till 1950-talet då de båda Sassi-kvarteren utrymdes på grund av 
undermåliga sanitära förhållanden. Tillsammans med en lokal-
guide gör vi en promenad i ett av kvarteren och får en inblick i hur 
trångbott lantarbetarnas familjer levde. Möjlighet finns att besöka 
någon av kvarterets många klippkyrkor med fresker från bysantinsk 
tid. Efter tid för lunch på egen hand åker vi tillbaka mot Torre Canne, 
och på vägen gör vi ett stopp i pittoreska Ostuni. Middag på kvällen.

Dag 7. Torre Canne Frukost på vårt hotell och hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Middag på kvällen.

Dag 8. Torre Canne – Hemorten  Frukost och avfärd till flygplatsen 
i Bari för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:-
Avresedatum: 30/4, 7/5, 24/9, 8/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Polignano a Mare  Vi flyger till Bari och tar oss 
sedan vidare söderut till Pietrablu Resort & Spa, där vi checkar in 
för fyra nätter. Samtliga dagar på hotellet ingår frukostbuffé och 
middagsbuffé inklusive vatten och vin.

Dag 2. Lantgård och Monopoli  Vi inleder dagen med ett besök 
på Tenuta Gemi, en gammal lantgård som numera fungerar som 
restaurang. Här får vi prova på att göra den typiska apuliska pasta-
typen orecchiette – små öron. Efter vår pastalektion är det dags för 
lunch, som består av just orecchiette ackompanjerade av lokalt vin. 
Vi fortsätter sedan till staden Monopoli där  vi har tid att strosa i 
den pittoreska stadskärnan innan vi återvänder till vårt hotell.

Dag 3. Trani och burrataost  Efter frukost sätter vi oss i bussen och 
åker norrut till Trani. Staden är känd för sin imponerande fästning, 
uppförd på 1200-talet under den tysk-romerske kejsaren Fredrik II:s 
styre. Mittemot fästningen ligger Tranis berömda katedral, byggd i 
slutet av 1000-talet av lokal kalksten. Kyrkan är ett av Apuliens främs- 
ta byggnadsverk i romansk stil och har ett vackert mosaikgolv med 
scener ur Bibeln. Från Trani åker vi vidare till Andria, födelseplats för 
osten burrata. Denna berömda färskost är formad som en liten påse 
av trådig ostmassa som är fylld med samma ostmassa och grädde. Vi 
besöker en traditionell ostfabrik och får en inblick i de olika moment-
en i tillverkningen av osten. Därefter åker vi tillbaka till hotellet.

Dag 4. Alberobello och Ostuni  Idag gör vi en tur i den natursköna 
Itriadalen bland olivlundar och vinodlingar. En av Apuliens mest 
besökta platser är trullistaden Alberobello. Trulli är de särpräglade 
vitkalkade stenhusen, byggda utan murbruk och med konformade 
tak. Det är en speciell upplevelse att strosa runt på stadens pitto- 
reska gator som kantas av dessa unika konstruktioner. Efter vårt 
besök i Alberobello åker vi till en lantgård för att äta en härlig lunch 
som utgörs av välsmakande lokala produkter och gårdens eget vin. 
Vi fortsätter sedan till den vita staden Ostuni, byggd på tre kullar. 
Från Ostuni kör vi norrut längs kusten tills vi når vårt hotell.

Dag 5. Polignano a Mare – Manduria – Santa Maria al Bagno Efter 
frukost och utcheckning reser vi söderut mot Salentohalvön som 
utgör nedersta delen av Italiens klack. Vi färdas genom ett flackt 
landskap, huvudsakligen på landsvägar kantade av olivlundar, 
små stenmurar och den för Apulien så karakteristiska röda jorden. 

Apulien mat & vin kultur och gastronomi
I vackra Apulien på Italiens klack provar vi olivolja, lär oss göra hemlagad pasta, smakar på traktens vin och får en in-
blick i tillverkningen av burrataost. Vi färdas genom natursköna landskap med ett överdåd av olivträd och besöker söta 
små städer med slingrande gränder och historiska monument.

När vi nästan kommit fram till den joniska kusten gör vi ett stopp 
i Manduria för att besöka stadens vinmuseum. Här visas bland 
annat föremål och redskap från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet som användes i samband med områdets vinproduktion. 
Besöket avslutas med en provning av det smakintensiva vinet Primi- 
tivo di Manduria, som görs på druvan primitivo. Sedan fortsätter vi 
söderut till den lilla orten Santa Maria al Bagno där vi checkar in på 
anrika Grand Hotel Riviera, beläget vid havet. Under våra två dagar 
på hotellet serveras frukostbuffé samt trerätters middag.

Dag 6. Gallipoli och Otranto Idag ska vi besöka två av Salento-
halvöns populäraste städer. Vi inleder med ett stopp i Gallipoli, 
som är känt som Joniska havets pärla. Den historiska stadskärnan 
ligger på en kalkstensö som är förbunden med fastlandet via en 
bro från 1600-talet. Från Gallipoli fortsätter vi till den charmiga 
lilla staden Otranto, belägen vid Adriatiska havet bara cirka sju mil 
från Albanien. Här lever fortfarande minnet av de 800 invånare som 
avrättades vid turkarnas invasion 1480. De helgonförklarades 2013 
och deras kvarlevor bevaras i stadens medeltida katedral, uppförd 
på 1000-talet i romansk stil. Efter en promenad i den pittoreska 
stadskärnan återvänder vi till Santa Maria al Bagno. 

Dag 7. Santa Maria al Bagno – Lecce – Bari Efter frukost och ut-
checkning lämnar vi kusten och åker inåt landet till Lecce, Salento- 
halvöns historiska och ekonomiska huvudstad med anor från 
romartiden. På Piazza Sant’Oronzo, stadens hjärta, ser vi rester av 
den romerska amfiteatern från 100-talet e.Kr. Lecce brukar kallas 
den apuliska barockens pärla. Denna särpräglade barockarkitektur 
utmärks av fantastiska skulpturdekorationer och en speciell varm 
och gyllene färg på kalkstenen. I Lecce har vi tid att strosa runt på 
egen hand och kanske smaka stadens specialitet pasticciotto  
leccese, ett mördegsbakverk fyllt med vaniljkräm. Från Lecce 
fortsätter vi norrut mot Bitonto. Vi checkar in på Park Hotel Eliza- 
beth, vackert beläget på landsbygden utanför Bitonto, och äter 
middag. 

Dag 8. Bari – Hemorten Efter frukost checkar vi ut och åker till 
flygplatsen för hemfärd.  
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 075:-
Avresedatum: 22/4, 5/5, 19/5, 9/9, 30/9, 7/10, 21/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Bra  Vi flyger till Italien och tar oss sedan 
vidare till regionen Piemonte och staden Bra, hemort för Slow 
Food-rörelsen. Vi checkar in på Hotel Cavalieri där vi ska bo i tre 
nätter. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Vinprovningar i Barolo och La Morra  Efter frukost kliver 
vi på vår buss för att åka till vinstaden Barolo, som ligger i hjärtat 
av vindistriktet med samma namn. Vinet Barolo är ett av Italiens 
förnämsta röda viner, tillverkat av nebbiolodruvan och lagrat i 
minst 38 månader, varav minst 18 på träfat. Hos vinproducenten 
Brezza provar vi fyra sorters viner, och därefter har vi tid för lunch 
på egen hand. På eftermiddagen fortsätter vi till den lilla orten 
La Morra, bara en halv mil från Barolo. Vi åker genom ett böljande 
landskap på slingriga landsvägar omgivna av vinodlingar så långt 
ögat når. I La Morra besöker vi vinproducenten Rocche Costamagna. 
Här provar vi tre sorters vin. Middag på hotellet.

Dag 3. Vinprovning i Barbaresco och grappaprovning i Gallo d’Alba  
Idag ska vi få smaka ytterligare ett av Piemontes berömda röda 
viner, nämligen Barbaresco som även det tillverkas av nebbiolo-
druvan. Vi färdas genom ett hänförande vackert vinlandskap mot 
vingården Cantina Montaribaldi utanför den lilla orten Barbaresco. 
Här provar vi tre sorters vin. Sedan beger vi oss till staden Alba, 
berömd för sin vita tryffel. Efter lunch på egen hand i stadens 
pittoreska centrum åker vi vidare till det lilla samhället Gallo 
d’Alba, för ett besök på Distilleria Montanaro. Här får vi under en 
rundvisning en inblick i tillverkningen av spritdrycken grappa, som 
görs av druvrester från vinproduktionen. Därefter provar vi fem 
olika sorters grappa. Middag på hotellet.

Dag 4. Bra – Bussolengo  Efter frukost lämnar vi Piemontes 
böljande landskap och åker österut. På snabba motorvägar når 
vi den platta Poslätten, åker över Italiens längsta flod Po och 
passerar Milano. I närheten av staden Brescia ligger vindistriktet 
Franciacorta, berömt för sitt mousserande vin tillverkat enligt den 
så kallade klassiska metoden med en andra jäsning på flaska. 
Hos familjen Castellini på vingården Al Rocol gör vi en rundtur i 
vinkällaren och får sedan prova fyra olika viner med tilltugg i form 
av lokala specialiteter. Därefter fortsätter vi till orten Bussolengo, 
belägen i närheten av Gardasjön, och vårt hotell Montresor Hotel 
Tower där vi ska bo i tre nätter. Middag på hotellet.

Italien vinresa viner i norra Italien
Följ med på en härlig resa i vinets tecken! Vi besöker några av de främsta vindistrikten i norra Italien och provar både 
röda och vita viner. Vi färdas genom varierande landskap med vackra gröna kullar och passerar små medeltida byar. 
Dessutom provar vi grappa i Alba och besöker Romeos och Julias stad Verona.

Dag 5. Vinprovningar i Valpolicella  Vindistriktet Valpolicella, 
beläget nordväst om Verona, var berömt för sin vinodling redan 
under romartiden. Här produceras bland annat det populära röda 
vinet Amarone, som tillverkas av druvor som genomgått en tork- 
ningsprocess, kallad l’appassimento. Vi inleder dagen med ett 
besök hos en av de mest berömda producenterna i området, Masi. 
Här gör vi en rundtur och provar sedan tre olika viner. Därefter 
åker vi till Italiens största sjö Gardasjön där vi besöker någon av 
de pittoreska städerna och har tid för lunch på egen hand. På 
eftermiddagen fortsätter vi till vingården Agricola Allegrini där 
familjen Allegrini har odlat vin i flera generationer. Här provar vi 
fyra olika viner. Middag på hotellet.

Dag 6. Vinprovning i Bardolino, besök i Verona och middag på vingård  
Dagens första mål är vingården Azienda Agricola Cà Bottura som 
ligger i hjärtat av vindistriktet Bardolino. Vi inleder med en fin 
promenad bland olivträden och därefter provar vi fyra viner. På 
eftermiddagen beger vi oss mot staden där ett av historiens största 
kärleksdramer utspelar sig. I Romeos och Julias stad Verona går 
vi en guidad promenad och ser bland annat den romerska arenan, 
torget Piazza dei Signori och Julias hus. På kvällen tar vi oss upp 
på de omgivande kullarna till vingården Corte San Mattia, med en 
hänförande utsikt över floden Adige och Verona. Här avnjuter vi en 
fyrarätters middag och provar fyra sorters vin från gården. Sent på 
kvällen återvänder vi till vårt hotell.

Dag 7. Bussolengo – Hemorten  Frukost och avresa mot flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 4 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 095:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan ordning.
Avresedatum: 4/5, 11/5, 20/5, 27/5, 7/9, 14/9, 22/9, 30/9, 
7/10, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 675:-

Dag 1. Hemorten – Milano Marittima  Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan vidare mot orten Milano Marittima som ligger på den adriatis-
ka kusten vid staden Cervia. Vi bor samtliga sju nätter på fyrstjärniga 
Hotel Alexander med närhet till butiker, restauranger och kaféer. 
Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Cervia med lunch  Idag besöker vi staden Cervia som är 
känd för sin produktion av salt, ”det vita guldet”. Saltframställ- 
ningen har gamla anor, kanske redan från romartiden. Vår rese- 
ledare berättar mer om detta samtidigt som vi åker förbi de stora 
saltdammarna. I Cervia äter vi lunch tillsammans med ett glas vin 
på en lokal restaurang och återvänder till vårt hotell på eftermid-
dagen. 

Dag 3. Modena med balsamvinägerprovning och Dozza med 
vinprovning  Idag åker vi västerut mot staden Modena, bland 
annat känd som tillverkningsort för Ferrari och Maserati. Vi gör en 
guidad rundtur i staden, där operasångaren Luciano Pavarotti föddes. 
Efter lunch på egen hand besöker vi en balsamvinägerkällare där 
vi får en inblick i tillverkningen av de dyrbara dropparna. Vi gör en 
rundtur bland rummen där vinägern lagras på fat och får också 
smaka på denna unika produkt. På eftermiddagen åker vi vidare 
till den medeltida byn Dozza, känd för sina dekorerade husfasader. 
Vi besöker en vingård där vi smakar viner gjorda av bland annat 
druvan sangiovese.

Dag 4. Tillvalsutflykt gårdsbesök med provsmakning  Dagen är 
fri för egna aktiviteter. Koppla av vid havet, ta en härlig promenad 
längs hamnen eller upptäck den 32 hektar stora naturparken där 
vegetationen främst består av pinje och strandtall. Vi erbjuder även 
en tillvalsutflykt där vi besöker en familjedriven gård för att se 
och smaka deras utbud av lokala produkter. Under en guidad tur 
berättar familjen om det dagliga livet på gården och om sin nöt- 
och svinuppfödning. På gården produceras olika typer av korv och 
skinka men även vin och olivolja. Efter turen får vi delta i en bred 
provsmakning av de egentillverkade produkterna tillsammans 
med vin, bröd och en efterrätt. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 795:-

Italien mat & vin
kultur och gastronomi i Emilia-Romagna
Den italienska regionen Emilia-Romagna är känd för sin matkultur. Under vår resa utforskar vi främst den östra delen 
Romagnas kustorter, men vi besöker även den västra delen Emilia. Vi provar bland annat fossaost i Sogliano al Rubicone, 
balsamvinäger i Modena och vin i Fratte Rosa. Vi gör också intressanta guidade turer och får lite tid för avkoppling.

Dag 5. Riccione med piadinalunch och ostprovning i Sogliano al 
Rubicone  Vi inleder dagen med att resa söderut till kuststaden 
Riccione. Här besöker vi en restaurang som sägs servera stadens 
bästa piadina. Piadina är italienska tunnbröd med exempelvis 
salami, parmaskinka, olika typer av ostar och grillade grönsak-
er som italienarna i Romagnaområdet är mycket stolta över. På 
eftermiddagen åker vi vidare inåt landet till den lilla orten Sogliano al 
Rubicone och provsmakar formaggio di fossa, en ost som lagras i en 
grop i marken.

Dag 6. Podere Riosto  Vi åker till Pianoro cirka 1,5 mil söder om 
Bologna där vi besöker vingården Podere Riosto för en matlag- 
ningsdemonstration och vinprovning. Vi inleder med en rundtur 
bland vinodlingarna och i vinkällaren. Därefter får vi lära oss hur 
man tillagar riktig italiensk pasta. Vi avslutar besöket med en 
lunch där vi bjuds på blandade crostini, charkbricka och hemma- 
gjord pasta al ragù (köttfärssås). Till detta serveras tre glas vin 
och ett glas grappa från Pignoletto.

Dag 7. Rimini med fisklunch och vinprovning i Fratte Rosa  Vi beger 
oss söderut till den viktigaste och största staden vid Romagnas rivi-
era, Rimini. Staden är en populär badort men har även en rik historia 
och kultur. I stadens centrum kan man beundra Augustusbågen som 
restes 27 f.Kr. för att markera var vägen från Rom, Via Flaminia, 
slutade. I Rimini smakar vi på det goda Medelhavsköket i form av 
en fisklunch. På eftermiddagen åker vi vidare till vingården Cantina 
Terracruda utanför byn Fratte Rosa. Här produceras bland annat vitt 
vin på den berömda bianchellodruvan. Vi gör en guidad rundtur och 
sedan bjuds vi på en vinprovning i vinkällaren.

Dag 8. Milano Marittima – Hemorten  Frukost på vårt hotell och 
sedan avresa mot flygplatsen för hemfärd. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 6/4, 20/4, 4/5, 20/5, 17/8, 8/9, 14/9, 21/9, 30/9, 
6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 575:-

Dag 1. Hemorten – Murlo  Vi flyger till Italien och fortsätter sedan 
till den lilla byn Murlo där vi checkar in på det familjeägda hotellet 
Albergo di Murlo. Middag på kvällen.

Dag 2. Siena med medeltidslunch och San Gimignano  Efter frukost 
är det dags för resans första utflykt. Den går till Siena och vi börjar 
med en guidad tur i denna berömda medeltida stad. Vi promenerar 
längs smala kullerstensgator och får se den imponerande kate-
dralen, det solfjäderformade torget il Campo och fler klassiska 
sevärdheter. Därefter serveras vi medeltidslunch med vin på en 
lokal restaurang. Vi fortsätter till San Gimignano, staden med 
tornen, vars historiska centrum är klassat som världskulturarv av 
Unesco. Efter lite fri tid i staden återvänder vi till hotellet. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Pienza med pecorinoprovning och vinprovning i Montalcino  
Frukost. Idag åker vi söderut till Pienza, där påven Pius II föddes. Vi 
har lite fri tid i samhället innan vi besöker en lokal gård där familjen 
visar oss hur man tillverkar traktens berömda pecorinoost. Efter lunch 
fortsätter vi till Montalcino som är känt världen över för sitt goda vin,  
Brunello di Montalcino. Vinet måste lagras på ekfat i minst två år och  
får släppas till försäljning tidigast fem år efter skörd. Vi besöker ett 
enotek och gör en vinprovning innan vi återvänder till hotellet. Middag 
på kvällen.

Dag 4. Besök hos slaktare i Greve in Chianti  Frukost. Vi åker genom 
Chiantis böljande landskap till Greve in Chianti. I denna pittoreska 
by besöker vi en lokal familjeägd ”macelleria”, ett slakteri. Vi får 
möjlighet att fråga mer om deras produktion av antibiotikafritt 
kött, och därefter äter vi lunch bestående av macellerians egna 
produkter tillsammans med andra toskanska specialiteter och vin. 
På väg tillbaka till vårt hotell stannar vi till i ytterligare någon by. 
Middag på kvällen.

Dag 5. Tillvalsutflykt matlagningsuppvisning  Denna dag är fri för 
egna aktiviteter fram till den gemensamma middagen. Vi erbjuder 
även en tillvalsutflykt där vi beger oss till Palazzo Bandino och 

Toscana mat & vin 
kultur och gastronomi i genuina Toscana
I ljuvliga Toscana står maten i fokus, och här är det lätt att finna delikatesser av alla de slag. Under vår gastronomiska 
och kulturella resa upptäcker vi regionens kulinariska specialiteter. Vi besöker charmiga byar och städer, träffar lokala 
invånare och får ta del av områdets historia och historier.

får se hur traditionell toskansk mat tillagas. Vi avnjuter sedan en 
gemensam lunch med bland annat pici-pasta och tillhörande lo- 
kala viner. Pici-pasta är en lokal pasta som görs av mjöl tillverkat 
av vete som odlas i Orciadalen, och man använder matriser av 
brons vilket resulterar i en pasta med sträv yta som lättare tar upp 
pastasåsen. Efter lunch åker vi vidare till den mysiga byn Bagno 
Vignoni och gör även ett stopp i Montepulciano som är världs-
berömt för sina röda viner. Här får vi tid att botanisera en stund 
bland de många enoteken och kanske inhandla det namnkunniga 
röda Vino Nobile di Montepulciano. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 895:-

Dag 6. Villa Machiavelli och tryffeljakt  Dagen inleds med frukost 
och sedan beger vi oss mot Sant’Andrea in Percussina och Villa 
Machiavelli. Besöket inleds med en välkomstdrink i trädgården 
där personalen presenterar programmet för dagen. Vi gör en guidad 
tur i museet och tar en promenad i den vackra trädgården. Sedan 
beger vi oss ut på tryffeljakt med hund och avnjuter därefter en 
tryffelprovning tillsammans med lokalt vin och tilltugg. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 7. Cortona med vinprovning  Frukost. Vi åker till livliga Corto-
na som kännetecknas av sin välbevarade medeltida stadskärna. 
Branta, smala kullerstensgränder leder upp till Cortonas histo- 
riska centrum och öppnar sig mot de större torgen Piazza della 
Repubblica och Piazza Signorelli. Vi avslutar besöket med en 
härlig vinprovning innan vi åker tillbaka till hotellet för fri tid på 
eftermiddagen. Kvällen fullbordas sedan på en lokal restaurang 
där vi avnjuter en god middag.

Dag 8. Murlo – Hemorten  Frukost och därefter avresa till flygplatsen.
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8 dagar

fr  9 275:-

Olivskörd Toscana 
med tryffelfestival i San Miniato och matlagningskurs

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r ·  7 övernattningar i dubbelrum ·  7 frukostar · 
2 luncher · 7 middagar ·  utflykter enligt program ·  reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:-
Avresedatum: 31/10, 3/11, 7/11, 10/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Montecatini Terme  Vi flyger till Italien och 
fortsätter till den kända kurorten Montecatini Terme. Vi checkar 
in på fyrstjärniga Hotel President där vi ska bo under hela vår 
vistelse. Middag på kvällen.

Dag 2. Florens  Efter frukost promenerar vi cirka 600 meter till 
tågstationen i Montecatini Terme för vidare färd till Toscanas 
huvudstad Florens. I denna berömda renässansstad möter vi en 
lokalguide som tar oss med på en guidad rundtur till fots. Staden 
var säte för Medicifamiljen som med sina rikedomar agerade 
mecenater åt både Michelangelo och Rafael. Vi ser bland annat 
den mäktiga katedralen, rådhustorget Piazza della Signoria och 
bron Ponte Vecchio över floden Arno. Efter rundturen har vi tid 
för egna upptäcktsfärder innan vi tar tåget tillbaka till Montecatini.  
Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Pisa och Lari  Frukost. Idag åker vi västerut för en guidad 
rundtur i en av Toscanas mest kända städer, Pisa. På det berömda 
torget Campo dei Miracoli, Mirakelfältet, ligger de monumentala 
byggnaderna dopkyrkan, domkyrkan och det som ursprungligen 
bara var tänkt att bli ett vanligt klocktorn – det lutande tornet. 
Efter besöket i Pisa åker vi söderut till Lari vars stadsbild karakte- 
riseras av borgen, en gammal fästning som fortfarande är bebodd. 
Byn är en fascinerande kombination av äkta toskanskt liv och hi- 
storia utanför de stora turistströmmarna. Efter en intressant dag 
återvänder vi till vårt hotell för gemensam middag på kvällen. 

Dag 4. Olivskörd i Pietrasanta  Efter frukost beger vi oss mot 
Pietrasanta som är mest känt för sin marmor och för sin stora 
produktion av olivolja. Här får vi möjlighet att delta i den årliga 
olivskörden. Vi får uppleva det äkta Toscana under en period då 
väldigt få turister finner sin väg till denna vackra region. Man deltar 
i skörden så mycket eller så lite man vill. Olivplockning ska vara 
roligt och avkopplande. Under dagen äter vi lunch som serveras 
med ett glas vin. Gemensam middag på kvällen på vårt hotell.

Toscanas böljande landskap karakteriseras av olivlundar och vinodlingar. Under vår gastronomiska resa får vi möjlighet 
att delta i olivskörden under en period då få turister tar sig till denna fantastiska region. Vi besöker en tryffelfestival, går 
på matlagningskurs och provar vin. Dessutom upptäcker vi några av Toscanas mest berömda städer.

Dag 5. Tryffelfestival i San Miniato  Frukost. Idag besöker vi en av 
Toscanas mest strategiskt placerade byar, San Miniato. Byn ligger 
ovanpå tre små kullar där den dominerar nedre Arnodalen mellan 
dalarna Egola och Elsa. I området runt byn skördas vit tryffel och 
under november månad anordnas tryffelfestivalen som vi besöker. 
Den vita tryffeln runt San Miniato värderas högre än den svarta 
tryffeln som man finner i Umbrien och Marche. Efter besöket åker 
vi vidare till byn Vinci, Leonardo da Vincis födelseplats, där vi gör 
ett stopp innan vi återvänder till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 6. Montecatini Terme  Frukost. Dagen tillbringas på egen hand 
i Montecatini Terme. Här kan man besöka någon av stadens kuran-
läggningar, shoppa eller åka upp med bergbanan till det medeltida 
Montecatini Alto, beläget på en höjd ovanför Montecatini Terme. 
Från stadens järnvägsstation tar man sig lätt till omkringliggande 
städer, såsom Pescia, Pistoia, Pisa och Florens. Middag på kvällen.

Dag 7. Matlagningskurs på bondgård och Lucca  Frukost. Under 
morgonen besöker vi en traditionell bondgård där vi invigs i den 
italienska matlagningskonsten. Vi lär oss laga färsk pasta med 
typisk italiensk pastasås, toskanska crostini och den berömda 
desserten tiramisù. Innan det är dags att avnjuta en typisk toskansk 
lunch gör vi en rundtur på gården för provsmakning av vin och 
olivolja. Mätta och belåtna lämnar vi gården och beger oss till den 
charmiga staden Lucca där vi gör en rundtur med lokalguide. I den 
historiska stadskärnan, omgiven av en fyra kilometer lång ringmur, 
finns många intressanta kyrkor och torg. Efter rundturen får vi 
en stund på egen hand, och sedan återvänder vi till Montecatini. 
Middag på kvällen.

Dag 8. Montecatini Terme – Hemorten  Under förmiddagen checkar 
vi ut från vårt hotell och har sedan fri tid tills bussen hämtar oss 
och tar oss till flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- 
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan  
ordning.
Avresedatum: 1/9, 3/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Chianti  Vi flyger till Italien och tar oss sedan 
vidare till vindistriktet Chianti i Toscana. Vi bor fyra nätter på Hotel 
La Vecchia Cartiera i Colle Val d’Elsa eller Relax Hotel Aquaviva i 
Casole d’Elsa. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Pisa och vinprovning  Efter frukost åker vi på heldagsut-
flykt i Toscana. Det första stoppet är Pisa, den forna hamnstaden 
som är världsberömd för sitt lutande torn. På Mirakelfältet beund-
rar vi flera andra imponerande byggnader, såsom dopkyrkan och 
katedralen. Vi lämnar Pisa och fortsätter till en vingård som bjuder 
på vinprovning. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Chiantidalen och vinfesten i Greve  Idag åker vi på en 
avkopplande rundtur i hjärtat av Chiantidalen. Detta kuperade 
landskap med olivlundar, cypresser, vingårdar och medeltida byar 
fascinerar alla besökare med sin skönhet. Vi besöker vinfesten i 
Greve, en begivenhet som alla vinälskare bör uppleva. Här får vi 
tillfälle att ta del av Toscanas genuina smaker. Vi promenerar ge- 
nom festområdet där vi får chans att smaka på många olika sort-
ers viner. Under kvällen återvänder vi till hotellet för en gemensam 
middag.

Dag 4. Florens  Efter frukost besöker vi konst- och kulturmetro- 
olen Florens. Katedralen i Florens dominerar stadsbilden och 
utgör tillsammans med kampanilen och baptisteriet ett magnifikt 
arkitektoniskt mästerverk. Tillsammans med en lokalguide gör vi 
en promenad genom denna berömda renässansstad och beundrar 
de intressanta sevärdheterna. Därefter finns det tid att upptäcka 
staden på egen hand. Gemensam avskedsmiddag.

Dag 5. Chianti – Hemorten  Frukost och avresa till flygplatsen för 
hemfärd.

Chianti med vinfest vinfesten i Greve
Chianti i Toscana är ett av Italiens vackraste områden. Ett unikt landskap med gröna böljande kullar täckta med breda 
fält av vinodlingar, olivlundar och små idylliska byar. Områdets popularitet är direkt kopplad till de smakfulla röda viner 
som produceras här, de berömda Chiantivinerna!
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
3 luncher · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · tillvalsutflykt 
Avresedatum: 29/4, 29/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Noto  Vi flyger till Catania och åker vidare till 
Noto, där vi checkar in på Grand Hotel Sofia för tre nätter. Längs 
huvudgatorna i Notos centrum ligger barockpalats och flera stora 
torg med magnifika kyrkor. Middag på hotellet.

Dag 2. Modica och Ragusa  Idag åker vi till Modica, de hundra 
kyrkornas stad och chokladens huvudstad. Under vårt besök får 
vi en inblick i chokladtillverkningsprocessen och avslutar med en 
chokladprovning. Därefter åker vi vidare till ytterligare en barockstad, 
Ragusa, för lunchpaus på egen hand. Vi fortsätter sedan inåt landet, 
till en familjedriven ostfabrik där man framställer olika ostsorter 
typiska för trakten. Middag på hotellet.

Dag 3. Vendicari  Vi åker ut mot kusten till naturreservatet Vendicari 
som fram till 1940-talet var känt för sitt tonfiskfiske. En bit söder om 
Vendicari ligger Marzamemi, en förtjusande liten by med trånga gator 
och låga hus som tidigare var fiskarnas hem.  Vår utflykt i tonfiskens 
tecken avrundas på en fiskrestaurang, med en lunch bestående 
av tonfisk och andra lokala specialiteter samt ett glas vitt vin från 
trakten. Middag på egen hand i Noto. 

Dag 4. Noto – Avola – Giardini Naxos  Vi åker till närliggande mandel-
staden Avola, där vi får en guidad tur av en mandelodling, som av-
slutas med en provsmakning. Från Avola åker vi norrut, till slottet 
Solacium som uppfördes av den tysk-romerske kejsaren Fredrik II 
på 1200-talet. Här har familjen Pupillo i mer än hundra år ägnat sig 
åt vinframställning och gör bland annat vin på den berömda druvan 
nero d’avola. I denna historiska miljö får vi under en guidad tur veta 
mer om gårdens vinproduktion och därefter smaka några av vinerna 
med tilltugg. Vi fortsätter sedan norrut till Giardini-Naxos, där vi 
checkar in för fyra nätter på hotell Nike, beläget precis vid havet. 
Middag på hotellet.

Dag 5. Honungsstaden Zafferana Etnea  Unescolistade Etna 
är Europas högsta aktiva vulkan och reser sig cirka 3 330 m ö.h. 
På vulkanens östra sluttning ligger orten Zafferana Etnea, som 
kallas honungsstaden. Här besöker vi en producent av det som i 
dessa trakter benämns ”Etnas guld”. Under en guidad tur får vi en 
inblick i binas fascinerande värld och framställningen av honung. 
Därefter serveras vi en härlig lunch tillsammans med gårdens 

Sicilien mat & vin Medelhavets läckerheter
Den natursköna ön Sicilien erbjuder många smakupplevelser. På denna resa provar vi ost, choklad, honung, mandel och 
vin och får en inblick i hur dessa läckerheter produceras. Vi får också ta del av skiftande landskap, storslagen barock-
arkitektur och spännande historia på denna Medelhavets största ö.

egenproducerade vin. Vi åker sedan vidare till staden Bronte, 
pistaschens huvudstad, på Etnas västra sluttning. Brontes utsökta 
pistaschmandlar har erhållit skyddad ursprungsbeteckning, och i 
en butik i staden får vi provsmaka dem. När vi återvänt till Giardini-
Naxos har vi kvällen fri för egna aktiviteter.

Dag 6. Tillvalsutflykt matlagningskurs  Idag har vi en ledig dag 
för egna strövtåg. Giardini di Naxos ligger nedanför den pittoreska 
staden Taormina med sin idylliska stadskärna, som kan nås med 
buss. Största sevärdheten är den grekisk-romerska teatern, högt 
belägen på en sluttning med hänförande utsikt över havet och Etna. 
På kvällen serveras vi middag på hotellet.

Vi erbjuder även en tillvalsutflykt till den lilla orten Letojanni 
där vi under en matlagningskurs på en av ortens restauranger invigs 
i det sicilianska köket. Efter en liten välkomstdrink i trädgården 
är det dags att sätta våra kulinariska färdigheter på prov. Kocken 
Signora Giuseppina undervisar oss i konsten att göra handgjord 
pasta till den berömda rätten pasta alla Norma, uppkallad efter en av 
kompositören Vincenzo Bellinis operor. Vi får också lära oss att göra 
ricottakräm som fyllning till det sicilianska bakverket cannoli. Efter 
kursen är det dags för lunch. Utflykten behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 745:-

Dag 7. Catania  Italien har den nästa största olivoljeproduktionen i 
världen, och 80 procent av denna är koncentrerad till södra Italien. 
Vi besöker en olivkvarn där vi får en guidad tur och därefter en 
provsmakning av de dyrbara dropparna. Sedan fortsätter vi till en 
gård där man i sex generationer har odlat citroner och apelsiner. Här 
tittar vi på odlingarna och därefter serveras vi en välsmakande lunch 
med idel lokala produkter och lokalt vin. Middag på hotellet.

Dag 8. Giardini Naxos – Hemorten  Vi flyger tillbaka till hemorten.
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8 dagar

fr  9 475:-

Toscana en av Italiens mest omtyckta regioner

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 445:-
Avresedatum: 17/4, 3/5, 16/5, 30/5, 10/9, 20/9, 27/9, 6/10, 
13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Montecatini Terme  Vi flyger till Italien och möts 
av vår buss som tar oss till Montecatini Terme. Här checkar vi in på 
Hotel President där vi bor under hela vår vistelse. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Pisa och olivoljeprovning i Montecarlo  Efter frukost på 
hotellet åker vi till vackra Pisa. Vi gör en guidad rundtur vid Piazza dei 
Miracoli, Mirakelfältet, som är ett stort muromgärdat område norr 
om centrala Pisa. Här kan vi bland annat se den imponerande 
katedralen, dopkyrkan, den monumentala kyrkogården Camposanto 
och självklart det världskända lutande tornet. På vägen tillbaka 
till Montecatini besöker vi en bondgård i Luccaområdet, där vi får 
chansen att provsmaka lokalt vin och olivolja. På kvällen serveras 
middag i hotellets restaurang.

Dag 3. Florens  Vi inleder dagen med frukost och tar därefter en 
promenad ner till tågstationen där vi stiger på regionaltåget mot 
Florens – konstens mecka. Inbäddad bland kullarna i Toscanas 
landskap är staden framför allt förknippad med renässansens konst-
närliga skönhet, och mycket finns bevarat från stadens storhetstid 
under 1400- och 1500-talen. Väl framme möter vi vår lokala guide, 
som ska visa oss stadens största sevärdheter. Den stora katedralen 
dominerar Florens stadssilhuett och utgör tillsammans med 
kampanilen och dopkyrkan ett av världens främsta arkitektoniska 
mästerverk. Efter rundturen har vi tid för lunch och strövtåg på egen 
hand. Framåt eftermiddagen tar vi tåget tillbaka till Montecatini. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Montecatini Terme  Vi tillbringar resans fjärde dag på egen 
hand. Montecatini Terme är känt för att vara en av de viktigaste 
kurorterna i Italien. Här finns fina termalbad där man kan koppla av 
en hel dag och hämta ny energi. Gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Carrara och marmorbrotten  Idag beger vi oss till Apuanska  
alperna, där vi besöker ett marmorstenbrott i Carrara och får 
lära oss om den omfattande processen som krävs för att utvinna 
det ”vita guldet”. I detta område har man brutit marmor sedan 
romartiden, och under renässansen valde Michelangelo själv ut de 

Vackra Toscana är ett landskap som bjuder på många minnesvärda upplevelser. Här finns olivlundar och pittoreska byar 
som omges av böljande kullar och berg, såväl som sofistikerad finkultur i världens främsta konststäder. Vi besöker 
vackra Florens, tornens San Gimignano, Siena med sitt berömda snäckformade torg och mycket mer.

block han ville arbeta med. Men bergsområdet har mer rikedomar 
än så att bjuda på: vi besöker en ”larderia” där vi får provsmaka 
det säregna späcket från Colonnata. Här bland de snövita bergen 
produceras Lardo di Colonnata, som är ett späck som mognads- 
lagrats i marmorkar och fått smak av kryddor som kanel, vitlök 
och nejlikor. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell där 
vi äter middag på kvällen.

Dag 6. Siena  Efter frukost gör vi en utflykt till den vackra medel- 
tidsstaden Siena. Vi får en guidad rundtur i staden, som precis som 
Rom är byggd på kullar. De viktigaste sevärdheterna ligger runt 
det snäckformade torget, Piazza del Campo, där den berömda 
ryttartävlingen Palio äger rum två gånger om året. Vi fortsätter därefter 
dagen med en tur i Chiantidalen, vars böljande landskap med 
vingårdar, olivlundar och cypresser aldrig slutar hänföra besökare 
med sin skönhet. Efter dagens utflykt återvänder vi till vårt hotell 
där vi äter gemensam middag.

Dag 7. San Gimignano och Volterra  Idag gör vi en utflykt till San 
Gimignano, vars vackra medeltida ”familjetorn” kan ses på långt 
håll. Familjerna som byggde tornen försökte hela tiden överträffa 
varandra, vilket resulterade i att det ena blev högre än det andra. 
Det som gör San Gimignano unikt är att dess medeltida byggnader 
har fått stå kvar och fortfarande är i gott skick – staden är med 
andra ord ett friluftsmuseum i dess rätta bemärkelse. Vi fortsätter 
dagen med ett besök i Volterra, som med sitt läge högt uppe på 
en bergstopp bjuder på en storslagen utsikt över det toskanska 
landskapet. Volterra är särskilt känt för sitt unika konsthantverk i 
stenarten alabaster. Under eftermiddagen åker vi tillbaka till vårt 
hotell, där det serveras middag på kvällen.

Dag 8. Montecatini Terme – Hemorten  Efter frukost blir vi 
upphämtade av vår buss som tar oss till flygplatsen.
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8 dagar

fr  11 975:-

Genuina Toscana mat och vin i historiskt landskap

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 20/4, 13/5, 22/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Montaione Vi flyger till Genua och tar oss vidare 
till byn Montaione, belägen bland kullarna mellan Florens och 
Volterra. Vi checkar in på hotell Palazzo Mannaioni som är inhyst i en 
byggnad från 1500-talet. Montaione är en liten by men har en för- 
tjusande medeltida stadskärna med flera butiker. På turistbyrån kan 
man få information om de vandringsleder som finns runt byn. Det är 
också möjligt att hyra cykel om man på lediga dagar vill göra en tur i 
det vackra området utanför byn. På kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 2. San Gimignano och Certaldo Efter frukost är det dags för re-
sans första utflykt. Vi åker söderut genom det natursköna kuperade 
landskapet till San Gimignano. Här gör vi en promenad i den väl- 
bevarade pittoreska stadskärnan, klassad som världskulturarv av 
Unesco. På egen hand kan man besöka stadens domkyrka där väg-
garna är dekorerade med fresker från 1300-talet. Vi fortsätter sedan 
till en lantgård där man odlar saffran. Efter en tur på egendomen äter 
vi en gemensam lätt lunch som består av rätter smaksatta med saff-
ran. Vi åker vidare till Certaldo, födelseplats för författaren Giovanni 
Boccaccio som på 1300-talet skrev novellcykeln Decamerone. För att 
komma upp till Certaldos övre medeltida centrum åker vi bergbana. 
På kvällen serveras middag på hotellet.

Dag 3. Lari och Vinci Idag beger vi oss västerut. På slingrande lands-
vägar genom små byar når vi Lari, en liten stad som en gång i tiden 
var huvudort i det område som kallas Pisas kullar. Staden domineras 
av en medeltida fästning som nu inrymmer ett museum. I Lari gör vi 
ett besök på en pastafabrik där familjen Martelli har tillverkat pasta 
sedan 1926 med traditionella metoder.  Vi fortsätter sedan till staden 
Vinci, där den store konstnären, arkitekten och uppfinnaren Leo- 
nardo föddes 1452. I stadens medeltida borg finns ett museum, där 
man kan beskåda modeller av många av Leonardos uppfinningar 
som har konstruerats enligt hans egna ritningar (inträde tillkom-
mer). Därefter återvänder vi till Montaione och äter middag på 
hotellet.

Dag 4. Rundtur i Chiantiområdet Chianti är ett historiskt område 
mellan Siena och Florens. De skogklädda Chiantibergen som löper 
genom området når en högsta höjd på cirka 800 meter. Vinodling-

I Toscana finns pittoreska medeltida städer, en rik renässanskultur och en mångfald kulinariska specialiteter. Vi besöker 
saffransodlingar, beger oss på tryffeljakt, provsmakar Chiantiviner och får stifta bekantskap med några av regionens 
historiska profiler – Boccaccio, Leonardo da Vinci och Niccolò Machiavelli.

ar och olivlundar kantar de natursköna vägarna. Denna dag åker 
vi på en tur genom Chianti Classico-distriktet, berömt för sitt vin 
som främst görs på druvan sangiovese. Under dagens lopp stannar 
vi till i några av områdets mest kända orter, och vi gör även en 
vinprovning i en lokal vinkällare. Väl tillbaka i Montaione serveras vi 
middag på vårt hotell.

Dag 5. Tryffeljakt och olivoljeprovning Idag får vi prova på två av 
Toscanas specialiteter. Vi åker till Villa Machiavelli, belägen i Chianti 
Classico-distriktet. Vårt besök inleds med en välkomstdrink i 
trädgården där personalen presenterar programmet för dagen. Vi 
gör en guidad tur i den florentinske statsmannen Niccolò Machia- 
vellis museum och tar en promenad i den vackra trädgården. Sedan 
ger vi oss ut på tryffeljakt med hund och avnjuter därefter en tryffel- 
provning tillsammans med lokalt vin och tilltugg. Vi åker vidare till  
landsbygden utanför staden San Miniato för att besöka en oliv- 
kvarn. Här producerar man kallpressad extra jungfruolivolja, och 
vi gör en provsmakning av de dyrbara dropparna. På kvällen äter vi 
gemensam middag på vårt hotell.

Dag 6. Tillvalsutflykt Florens Dagen är fri för egna aktiviteter, och 
på kvällen serveras vi middag på vårt hotell. Den som så önskar 
kan åka på en tillvalsutflykt till Toscanas huvudstad Florens, känd 
för sin arkitektur, konst och kultur. Tillsammans med en lokalguide 
upptäcker vi de främsta sevärdheterna i denna berömda renäs-
sansstad. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 695:-

Dag 7. Montaione Efter frukost har vi förmiddagen till eget förfo-
gande. På eftermiddagen är det dags för vinprovning på vårt hotell. 
Guidade av en vinexpert får vi nere i vinkällaren smaka de bästa 
lokala vinerna. På kvällen intar vi middag på hotellet.

Dag 8. Montaione – Hemorten Frukost och därefter avresa till flyg-
platsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · biljetter (onumrerade) 
till föreställning med Andrea Bocelli · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i olika ordning 
eftersom Bocelli uppträder på ett bestämt datum.
Avresedatum: 21/7, 22/7, 23/7

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  12 275:-

Dag 1. Hemorten – Montecatini Terme  Vi flyger till Italien och 
fortsätter till den kända kurorten Montecatini Terme. Vi checkar in 
på Hotel President, Grand Hotel Nizza Et Suisse eller Hotel Manzoni 
där vi ska bo i sex nätter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Matlagningskurs på bondgård  Frukost. Under morgonen 
besöker vi en traditionell bondgård där vi invigs i den italienska 
matlagningskonsten. Vi lär oss laga färsk pasta med typisk italiensk 
pastasås, toskanska crostini och den berömda desserten tiramisù. 
Innan det är dags att avnjuta en typisk toskansk lunch gör vi en 
rundtur på gården för att få en inblick i produktionen av vin och 
olivolja. Mätta och belåtna lämnar vi gården och beger oss tillbaka 
till hotellet. Middag på kvällen.

Dag 3. Florens  Efter frukost promenerar vi till tågstationen i 
Montecatini Terme för vidare färd till Toscanas huvudstad Florens. 
I denna berömda renässansstad möter vi en lokalguide som tar 
oss med på en guidad rundtur till fots. Staden var säte för Medici-
familjen som med sina rikedomar agerade mecenater åt både Mi-
chelangelo och Rafael. Vi ser bland annat den mäktiga katedralen, 
rådhustorget Piazza della Signoria och bron Ponte Vecchio över 
floden Arno. Efter rundturen har vi tid för egna upptäcktsfärder 
innan vi tar tåget tillbaka till Montecatini. Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 4. Provsmakning av lokala produkter och konsert med Andrea 
Bocelli  En oförglömlig dag väntar. Efter frukost har vi fri tid fram till 
lunch då vi börjar bege oss mot Andrea Bocellis födelseort Lajatico. På 
vägen stannar vi till på en bondgård för att provsmaka typiska 
toskanska produkter tillsammans med lokalt vin. När vi kommit fram 
till det lilla samhället Lajatico går vi cirka 800 meter till fots till Teatro 
del Silenzio, en utomhusteater naturskönt belägen bland de toskanska 
kullarna. Här väntar nu resans höjdpunkt, en utomhusföreställning 
med Andrea Bocelli. I Toscanas karakteristiska böljande landskap 
njuter vi av denna världsberömda sångare och andra artister i cirka tre 
timmar. Runt midnatt startar vi återresan mot vårt hotell.

Dag 5. Montecatini Terme  Frukost och sedan har vi dagen fri för 
egna äventyr. Vår reseledare ger gärna tips på utflykter och 
aktiviteter. Middag på kvällen.

Musik i Toscana  
utomhusföreställning med Andrea Bocelli
Följ med till vackra Toscana och upplev en oförglömlig kväll med Andrea Bocelli på Teatro del Silenzio i hans egen 
födelseort Lajatico. Under resan besöker vi många historiska platser och får även en introduktion till det italienska köket.

Dag 6. Pisa och Lucca  Frukost. Vi inleder dagen med att åka västerut till 
en av Toscanas mest kända städer, Pisa. På det berömda torget Campo 
dei Miracoli, Mirakelfältet, ligger de monumentala byggnaderna 
dopkyrkan, domkyrkan och det som ursprungligen bara var tänkt att 
bli ett vanligt klocktorn – det lutande tornet. Vi fortsätter sedan till 
den charmiga staden Lucca där vi gör en rundtur med lokalguide. I den 
historiska stadskärnan, omgiven av en fyra kilometer lång ringmur, 
finns många intressanta kyrkor och torg. Stadens store son är 
kompositören Giacomo Puccini, som föddes här 1858. Efter rund-
turen får vi en stund på egen hand, och under sen eftermiddag åter-
vänder vi till Montecatini Terme och vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 7. Montecatini Terme – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut 
från vårt hotell och vår buss kör oss till flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · tillvalsutflykter · vand-
ringsstavar 120:- 
Avresedatum: 16/4, 23/4, 7/5, 12/5, 21/5, 28/5, 2/9, 17/9, 
24/9, 1/10, 8/10, 15/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  7 975:-

Dag 1. Hemorten – Lido di Camaiore  Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan vidare till den toskanska kusten. Vi checkar in på Hotel Eur 
i Lido di Camaiore där vi ska bo under hela vår vistelse. Samtliga 
dagar ingår frukost och middag på hotellet.

Dag 2–7. Lido di Camaiore Lido di Camaiore ligger vid Versiliakusten, 
kustremsan i norra Toscana som är känd för sina många badorter  

Toscanakusten natur, kultur och bad
Regionen Toscana har en långsträckt kust med fina stränder. Vi bor i den populära badorten Lido di Camaiore och njuter 
av en kombination av vandringar, kultur och avkoppling.

och härliga sandstränder. Vårt familjedrivna hotell är centralt 
beläget bara 150 meter från havet. Här finns swimmingpool och en 
panoramaterrass på sjunde våningen. Versiliakusten är en utmärkt 
utgångspunkt för härliga natur- och kulturutflykter i omgivningarna. 
Under våra dagar här har vi möjlighet att följa med på flera vand-
ringar samt utfärder till Pisa och marmorbrotten i Carrara.

Dag 8. Lido di Camaiore – Hemorten Efter frukost och utcheckning 
åker vi till flygplatsen för hemfärd.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Vandring i Luccaområdet och vinprovning  Efter frukost är det dags 
att upptäcka Montecarlo-området i norra Toscana, bland annat känt 
för sina vita viner. Under dagens lättare vandring leder vår guide 
oss genom blandad skogsterräng förbi en femhundra år gammal ek 
och den lilla byn San Martino. Vi återhämtar oss med en lätt lunch 
och vinprovning på en traditionell bondgård innan vi beger oss till 
Lucca med buss. Vi upptäcker staden till fots tillsammans med vår 
lokalguide. Pris fr. 645:-

Vandring på Palmaria  När frukosten intagits beger vi oss med buss 
till La Spezia där vi tar båten till Palmaria, den största ön i den lilla 
ögrupp som kallas Arcipelago spezzino. På denna vackra ö njuter vi 
av en guidad vandring genom macchiavegetation och steneksskogar 
med storartade vyer. Lunchpaket från hotellet ingår. Efter vand- 
ringen tar vi båten till den charmiga lilla staden Portovenere med 
sina många färgglada hus. Här finns möjlighet att på egen hand 
strosa runt innan vi tar bussen tillbaka till hotellet. Pris fr. 695:-

Pisa och Pietrasanta  Vi åker västerut för en guidad rundtur i en av 
Toscanas mest kända städer, Pisa. På det berömda torget Campo 
dei Miracoli, Mirakelfältet, ligger de monumentala byggnaderna 
dopkyrkan, domkyrkan och det som ursprungligen bara var tänkt 
att bli ett vanligt klocktorn – det lutande tornet. Efter besöket i 
Pisa åker vi vidare till den pittoreska byn Pietrasanta känd för sin 
marmor som bland annat Michelangelo använt i sitt skapande. Här 
njuter vi på egen hand innan vi återvänder till vårt hotell. Pris fr. 475:-

Vandring Cinque Terre  Efter frukost beger vi oss åter till La Spezia och 
denna gång vidare med tåg till Vernazza. Härifrån utgår vår vandring 
mot byn Corniglia bland olivlundar och vinodlingar med hisnande utsikt 

över havet. Från Corniglia, som vi når efter ungefär 2,5 timmar, åker vi 
den korta tågsträckan till nästa by, Manarola. Här gör vi en gemensam 
promenad i den pittoreska byn innan vi tar tåget tillbaka till La Spezia 
och sedan åker vidare till hotellet med buss. Pris fr. 525:-

Vandring Apuanska alperna  Efter frukost åker vi till Apuanska alp-
erna där vi har en fantastisk vy över kustbandet. Detta är en vacker 
bergsregion som är känd för sin marmorbrytning. Lunchpaket från 
hotellet ingår. Vi startar i Seravezza och passerar mycket gamla 
marmorbrott för att slutligen nå kyrkan San Martino som är byggd 
i marmor och känd för sitt rosettfönster som kallas ”Michelange-
los öga”. Härifrån återvänder vi genom vackra kastanjeskogar till 
Seravezza. Pris fr. 475:-

Carrara och marmorbrotten  Idag beger vi oss till ett marmorbrott i 
Carrara där vi får lära oss om den omfattande process som krävs för 
att utvinna det ”vita guldet”. I detta område har man brutit marmor 
sedan romartiden, och under renässansen valde Michelangelo 
själv ut de block han ville arbeta med. Men bergsområdet har mer 
rikedomar än så att bjuda på: här bland de snövita bergen produ- 
ceras lardo di Colonnata, som är ett späck som mognadslagrats i 
marmorkar och fått smak av kryddor som kanel, vitlök och nejlikor. 
Vi besöker en ”larderia” där vi får provsmaka det säregna späcket, 
som en gång i tiden var de fattigas mat. Pris fr. 725:-
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Dag 1. Hemorten – Bra  Vi flyger till Milano och tar oss sedan 
vidare mot Bra som ligger cirka arton mil sydväst om Milano. Vi bor 
fyra nätter på Hotel Cavalieri. Kvällen avrundas med gemensam 
middag på hotellet.

Dag 2. Barolodistriktet  Frukost. Avresa på morgonen till Barolo  
där vi stannar en stund för egna strövtåg. I stadens slott kan man  
besöka både ett vinmuseum, en vinkällare och en vinhandel med  
viner från ett stort antal producenter. Under eftermiddagen be-
söker vi vingården Brezza för att bekanta oss med Barolovinerna 
under en vinprovning med fyra olika viner. På Brezza gör man allt 
inom vinproduktion, från odling till etikettering av flaskorna. Efter 
vinprovningen återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 3. La Morra och Alba  Frukost och därefter avfärd mot La Mor-
ra där vi har tid att strosa en stund på egen hand innan vi besöker 
Agricola Gian Piero Marrone. På denna familjedrivna vingård gör vi 
en vinprovning och äter en lättare lunch tillsammans i den vackra 
miljön. Under eftermiddagen åker vi vidare till Alba som kallas 
den vita tryffelns huvudstad. Här besöker vi Tartuflanghe för en 
provning av denna lokala delikatess. Vi återvänder sedan till Bra 
där vi ikväll äter middag på egen hand.  

Dag 4. Ricaldone och Asti  Efter frukost reser vi cirka sju mil 
österut till den lilla byn Ricaldone. Här besöker vi vingården Canti-
na Tre Secoli för en vinprovning. Vi fortsätter sedan till Asti för att 
äta lunch på egen hand i stadens centrum. Asti har en medeltida 
stadskärna med flera gator fria från biltrafik. På eftermiddagen 
återvänder vi hemåt, och på vägen stannar vi till i Neive som sägs 
vara en av Italiens allra vackraste byar. Middag på kvällen.

Dag 5. Bra – Hemorten  Frukost och sedan avfärd mot flygplatsen 
i Milano.

Piemonte böljande vinlandskap
Det sköna landskapet Piemonte påminner om Toscana med böljande kullar, små ålderdomliga städer och vinodlingar. 
Härifrån kommer välkända viner som Asti Spumante, Barbaresco och Barolo men även tryffeln är en viktig produkt för 
regionen. Under resan tillbringar vi några sköna dagar i Bra där Slow Food-rörelsen har sitt ursprung och huvudkontor. 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 275:-

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
en lättare lunch · 3 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Avresedatum: 13/5, 27/5, 23/9, 14/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · operabiljett · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i annan ordning 
eftersom operan spelas på olika dagar.
Avresedatum: 23/6, 30/6, 21/7, 18/8, 25/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Garda  Vi flyger till Italien och tar oss sedan 
vidare till den lilla staden Garda. Vi checkar in på Hotel Alla Torre 
som ligger strax intill strandpromenaden i centrala Garda. På 
kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 2. Ostprovning, Borghetto och Sirmione  Efter frukost åker vi 
söderut och besöker en producent av den berömda osten Grana 
Padano. Vi lär oss om tillverknings- och mognadsprocessen och 
avslutar besöket med en provsmakning. Vi fortsätter till den lilla 
romantiska byn Borghetto, där vi får tid att strosa runt. På efter-
middagen besöker vi pittoreska Sirmione, som ligger på en smal 
landtunga vid Gardasjöns södra sida. Middag på kvällen.

Dag 3. Venedig  Efter en tidig frukost beger vi oss till Venedig, 
kanalernas och gondolernas stad. Tillsammans med en lokalguide 
gör vi en promenad och ser bland annat Markusplatsen med den 
fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysantisk stil och utsmyckad 
med mängder av guld. Vi går längs smala gränder över många små 
broar och avslutar turen vid den berömda Rialtobron, en av endast 
fyra broar över Canal Grande. Sedan har vi tid att på egen hand 
äta lunch och utforska staden ytterligare, innan vi återvänder till 
Garda. Middag på kvällen.

Dag 4. Malcesine och Riva del Garda  Under en lång halvdagstur 
besöker vi Gardasjöns nordligaste spets. Vi stannar till i Malcesine 
som domineras av fästningen Castello Scaligero, vackert belägen 
på en klippa. Här kliver vi ombord på en turbåt som tar oss till Riva 
del Garda, en populär ort för seglare och surfare. Här finns gott 
om trevliga restauranger, kaféer och butiker. Under eftermiddagen 
kör vi söderut längs sjöns östra sida tillbaka till Garda. Middag på 
kvällen.

Dag 5. Operaföreställning i Verona  Vi tillbringar förmiddagen på 
egen hand i Garda. Orten ligger vid en liten bukt och domineras av 

Gardasjön med opera i Verona
Vi tillbringar en hel vecka vid Italiens största sjö, Gardasjön. Här bor vi sju nätter i Garda med möjlighet till sol och bad. 
Under vår resa gör vi spännande utflykter till bland annat Sirmione, Iseosjön och Venedig. Resans höjdpunkt blir 
operakvällen då vi ser Verdis Aida på Veronas antika amfiteater.

den ståtliga Gardaklippan. Utmed strandpromenaden finns flera 
restauranger, kaféer och glassbarer med trevliga uteserveringar. 
Efter en gemensam lunch på vårt hotell beger vi oss till Romeos 
och Julias stad Verona där vi gör en promenad med lokalguide. 
Vi ser bland annat Julias balkong innan vi kommer till Piazza Brà 
och arenan där Verdis opera Aida spelas. Föreställningen inleds 21.00. 
Det är en underbar scen med fantastisk akustik, och när cirka 14 000 
åskådare tänder sina ljus och ouvertyren spelas blir det ett minne för 
livet. Efter föreställningen reser vi direkt hem till vårt hotell.

Dag 6. Garda  Efter frukost har vi en dag fri för egna aktiviteter. 
Vår reseledare ger gärna förslag på utflykter i området. Middag på 
kvällen.

Dag 7. Lago d’Iseo  Efter frukost reser vi västerut till den vackra 
sjön Lago d’Iseo som ligger mellan Brescia och Bergamo. Sjön 
ligger bland vinodlingar och omges av höga berg. Mitt i sjön finns 
en ö som nästan uteslutande består av det dramatiska berget 
Monte Isola. Vi gör en båttur på sjön och får tid för lunch på egen 
hand på ön. På eftermiddagen besöker vi en vingård i det berömda 
vindistriktet Franciacorta och får provsmaka några av de viner som 
produceras där. Middag på kvällen.

Dag 8. Garda – Hemorten  Frukost och sedan fri tid tills vi åker till 
flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- 
Avresedatum: 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 4/9, 
12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Garda  Vi flyger till Italien och tar oss sedan 
vidare till Gardasjön. Vi checkar in på Hotel Alla Torre i Garda. På 
kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Malcesine och Riva del Garda  Frukost. Vi åker längs med 
Gardasjöns östra sida till Malcesine och stannar under förmid- 
dagen till i den pittoreska byn med fästningen Castello Scaligero, 
belägen på en klippa alldeles vid vattnet. Vi fortsätter sedan till 
Riva del Garda som ligger vid sjöns norra ände. Här finns gott om 
trevliga restauranger, kaféer och butiker. Under eftermiddagen 
återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 3. Verona och Valpolicella med vinprovning  Efter frukost 
är det avresa för ett besök i staden där ett av historiens största 
kärleksdramer utspelar sig. Vi åker till Romeos och Julias Verona 
där vi gör en guidad rundtur. Vi ser bland annat den romerska 
arenan, Piazza dei Signori och Julias hus. Efter lunch på egen 
hand åker vi vidare mot det böljande landskapet i det berömda 
vindistriktet Valpolicella. Här gör vi en vinprovning med tilltugg 
innan vi återvänder till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 4. Mantua och Borghetto med ostprovning  Efter frukost reser vi 
söderut till Mantua. I staden som sedan 2008 finns med på Unescos 
världsarvslista får vi en guidad rundtur med lokalguide i den gamla 
stadskärnan som domineras av hertigpalatset. Vi besöker en 
ostproducent utanför Mantua och får prova italiensk ost. Under 
eftermiddagen besöker vi den romantiska lilla byn Borghetto. Byn 
består enbart av några få hus, och det är nästan som om tiden stått 
stilla där. Gemensam middag på kvällen.

Gardasjön 
azurblått vatten och charmiga gamla städer
I norra Italien ligger den vackra Gardasjön, omgiven av höga berg. Vattnet är azurblått och utomordentligt klart. De gamla 
städerna belägna vid stranden är typiska för denna trakt med sina smala gränder och charmiga stadskärnor. Under vår 
resa gör vi spännande utflykter och provar vin, olivolja och ost.

Dag 5. Venedig  Efter en tidig frukost beger vi oss till Venedig, 
kanalernas och gondolernas stad. Tillsammans med en lokalguide 
gör vi en promenad och ser bland annat Markusplatsen med den 
fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysantisk stil och utsmyckad 
med mängder av guld. Vi går längs smala gränder över många små 
broar och avslutar turen vid den berömda Rialtobron, en av endast 
fyra broar över Canal Grande. Sedan har vi tid att på egen hand 
äta lunch och utforska staden ytterligare, innan vi återvänder till 
hotellet. Middag på kvällen. 

Dag 6. Sirmione och Bardolino med olivoljeprovning  Frukost. 
Idag åker vi till Sirmione och tillbringar förmiddagen på egen hand 
i dess charmiga historiska centrum som är beläget på spetsen av 
den smala landtunga som sträcker sig ut i Gardasjön. Efter lunch 
åker vi till Bardolino och dess omgivningar där vi ska göra en oliv-
oljeprovning. Vi får prova olivolja av högsta kvalitet tillsammans med 
typiska läckerheter från området. Gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Garda  Efter frukost har vi en dag fri för egna aktiviteter. 
Vår reseledare ger gärna förslag på utflykter i området. Middag på 
kvällen. 

Dag 8. Garda – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid tills vi åker till 
flygplatsen.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 11/3, 25/3, 21/4, 6/5, 15/9, 23/9, 30/9, 14/10

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Alassio  Vi flyger till Nice och tar oss vidare genom 
det vackra landskapet till Alassio sydväst om Genua. Vi bor sju nätter 
på Hotel Corso i södra delen av Alassio. Middag på kvällen.

Dag 2. Alassio  Efter frukost gör vi en promenad med vår resele-
dare i Alassio. Vi bekantar oss med de centrala delarna av staden 
och de trevliga gågatorna. Vi ser även Muretto di Alassio som är en 
mur täckt med mer än 1 000 keramikplattor som signerats av kän-
da personer som besökt staden genom åren. Den första plattan 
placerades på muren av Ernest Hemingway. Middag på kvällen. 

Dag 3. Castelvecchio di Rocca Barbena  I bergen norr om Albenga 
ligger den förtjusande medeltida byn Castelvecchio di Rocca 
Barbena. Det var här som Björn Afzelius tillbringade delar av 
sitt liv och skrev ”Natt i Ligurien”. Det gamla kastellet på berget 
Barbena tronar över byn och nedanför finns ett fåtal små gator 
och gränder. Vi tillbringar förmiddagen i byn innan vi fortsätter till 
en lokal restaurang där vi äter lunch. Vi återvänder sedan till vårt 
hotell och har eftermiddagen fri att tillbringa som vi vill. Gemen- 
sam middag på kvällen. 

Dag 4. Genua  Idag följer vi med vår lokalguide på en halvdags-
utflykt till Genua som är en av Medelhavets viktigaste hamn-
städer. Staden ligger längst in i Genuabukten, vid foten av Apen-
ninerna. Staden räknas som Christofer Columbus födelsestad. Vi 
gör en rundtur och återvänder mot Alassio under eftermiddagen. 
Middag på hotellet under kvällen.

Dag 5. Tillvalsutflykt Monaco  Dagen är fri för egna aktiviteter 
fram till kvällens gemensamma middag. Man kan också följa med 
på en tillvalsutflykt till furstendömet Monaco. För dem som väljer 
det sistnämnda går resan längs kusten till Monaco där vi får en 
guidad rundtur med lokalguide. Under en promenad i huvudsta- 

Alassio upptäck vackra Ligurien
Följ med på en resa till italienska blomsterrivieran. Vi bor i populära Alassio och gör flera sevärda utflykter. I fursten-
dömet Monaco upplever vi familjen Grimaldis historia. Vi besöker även Columbus hemstad Genua och bergsbyn 
Castelvecchio di Rocca Barbena där Björn Afzelius var bosatt under sina år i Ligurien.

den Monacos lilla historiska centrum ser vi furstepalatset och 
katedralen där Grace Kelly och furste Rainier III ligger begravda. Vi 
gör även ett stopp i stadsdelen Monte Carlo med det berömda ka-
sinot, där den som så önskar också kan göra ett besök. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 295:- 

Dag 6. Sanremo  Vi gör en heldagsutflykt tillsammans med vår 
reseledare till Sanremo. Staden är en av blomsterrivierans 
viktigaste turistorter och utövade sin lockelse på både Evert Taube 
och Alfred Nobel. Vi gör en stadspromenad i centrum av staden 
som för italienarna är känd för sin sångfestival. Vi åker sedan 
vidare till det liguriska inlandet där olivlundar och vingårdar bildar 
vackra miljöer, och vi besöker den pittoreska medeltidsbyn 
Dolceacqua innan vi återvänder till hotellet. 

Dag 7. Alassio  Denna dag kan vi njuta av Alassio på egen hand. I 
centrum finns gott om butiker, restauranger och barer. Strandprome- 
naden som sträcker sig till den pittoreska byn Laigueglia 3 km 
söder om Alassio.

Dag 8.  Alassio – Hemorten  Frukost och sedan avfärd mot flygplatsen. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 845:-
Speciellt: Utflykterna kan komma att utföras i annan ordning. 
Avresedatum: 8/5, 15/5, 30/5, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 375:-

Dag 1. Hemorten – Merone  Vi flyger till Milano och tar oss sedan 
vidare till Merone som ligger cirka två mil öster om Como. Vi checkar 
in på Hotel Il Corazziere där vi bor i fyra nätter. Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 2. Lugano och Comosjön  Efter frukost reser vi till staden 
Lugano i södra Schweiz, ett kulturellt högsäte för den italiensk-
talande delen av landet. Behagligt klimat med generös sol vid 
Alpernas fot har gjort staden till en känd kurort. Olivträd, ekar och 
palmträd trivs bredvid varandra i Luganos talrika grönområden. 
Staden med sin trädkantade strandpromenad och Medelhavs- 
atmosfär med butiker och mysiga kaféer inbjuder till fotografer-
ing. Under dagen ser vi bergens snöpudrade toppar i fjärran och 
sluttningarnas grönska alldeles nära. 
 Vi fortsätter till Como vid Comosjöns sydvästra hörn. Comosjön 
är en av de högst belägna sjöarna i Italien. Den har beskrivits av 
den brittiske diktaren Wordsworth som ”en skatt som naturen 
har hållit för sig själv”. Vi passerar ståtliga villor med himmelsk 
sjöutsikt och trädgårdar med palmer, cypresser och kamelia. Många 
celebriteter har sina hem här och vissa hus har använts i filmer. Sedan 
renässansen har byar utmed Comos stränder ägnat sig åt silkes-
produktion. Idag levererar de högsta kvalitet till modehus som Versace 
och Hermès. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell.

Dag 3. Lago Maggiore  Efter frukost reser vi nordväst till Lago 
Maggiore. Sjön är till fyra femtedelar belägen i Italien, en femte- 
del i Schweiz. På vår heldagsutflykt åker vi med båt till de små 
Borromeiska öarna i den italienska delen av Maggioresjön, med 
palats och vackra barockträdgårdar. Namnet har ögruppen fått av 
adelsätten Borromeo, vars palats på ön Isola Bella vi besöker. Vi 
gör också ett stopp på Isola dei Pescatori, ”Fiskarnas ö”, den enda 
av öarna som är bebodd året om. På eftermiddagen får vi tid att 
upptäcka den fashionabla kurorten Stresa. Middag på kvällen. 

Dag 4. Merone  Vi inleder dagen med frukost och sedan är det fri tid 

Italiens sjöar 
med Comosjön, Lago Maggiore och Milano
Magiska sjöar och prunkande öar med de vackraste av trädgårdar. Lägg till palats från James Bond-filmer och Alpernas 
inramning av smaragdgrönt vatten. Inga sjöar är så förknippade med skönhet, glamour och elegans som Lago di Como 
och Lago Maggiore. Dessutom går vi på upptäcktsfärd i Milano, modets myllrande huvudstad.

för egna aktiviteter. Promenera i området kring hotellet, koppla av 
på rummet eller åk på egna äventyr runt om sjöarna. Idag finns det 
möjlighet att njuta av den italienska naturen och omgivningarna kring 
dessa vackra sjöar. På kvällen bjuds gemensam middag på hotellet.

Dag 5. Merone – Milano – Hemorten  Efter frukost reser vi söderut 
till Milano, Italiens ekonomiska huvudstad. Här samsas modehus 
med historia och kultur. Tillsammans med en lokalguide gör vi en 
promenad i stadens centrum och ser kända byggnader, såsom 
operahuset La Scala, den gotiska katedralen Duomo di Milano och 
gallerian Vittorio Emanuele II med affärer, restauranger och kaféer. 
Promenaden följs av fri tid då vi kan passa på att besöka något 
museum, strosa i centrum, shoppa eller kanske njuta en äkta 
italiensk kaffe. På eftermiddagen blir det transfer till flygplatsen i 
Milano för vår hemresa.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · turistkort · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 9/5, 23/5, 7/6, 29/8, 12/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Kiens  Vi flyger till München och fortsätter 
sedan mot Österrike och Italien. Vi passerar Innsbruck och Brixen 
innan vi når Kiens och familjeägda Hotel Pustertalerhof med god 
rumsstandard och mycket god service. Hotellet renoverade spa- 
avdelningen under 2018 och erbjuder nu bland annat flera inom-
huspooler, en uppvärmd utomhuspool och en härlig relaxavdel- 
ning. Badhandduk finns att tillgå. Här bor vi sju nätter och äter 
gemensamma middagar på kvällarna.

Dag 2. Dolomiterna  Efter en god frukost gör vi en heldagstur i 
Dolomiterna. Sydtyrolen var fram till efter första världskriget en 
del av Österrike och byarna i Pustertal har fortfarande två namn, 
ett österrikiskt och ett italienskt. Invånarna talar i första hand 
tyska och kulturen är mycket präglad av den österrikiska historien. 
Under morgonen reser vi österut i Pustertal och passerar Bruneck 
och Toblach. Vi vänder sedan söderut och kommer in i regionen 
Veneto. Här besöker vi bland annat den vackra sjön Lago di Misu- 
rina och den lyxiga skidorten Cortina d’Ampezzo som arrangerade 
vinterolympiaden 1956. På vägen hem gör vi även ett kort besök 
vid Pragser Wildsee för att se den smaragdgröna sjön omgiven av 
dolomittoppar. Middag på kvällen.

Dag 3. Alta Badia och Val Gardena  Efter frukost tar vi plats på 
vår buss och reser söderut till dalgången Alta Badia och områ-
det norr om bergsmassivet Sella. Här finns hänförande vyer över 
Dolomiternas söndervittrade bergstoppar. Serpentinvägarna i dal-
gångarna är spektakulära och vi gör flera stopp för fotografering. 
Under dagen stannar vi för möjlighet att äta lunch i en av byarna 
i dalgången Val Gardena. Under sen eftermiddag är vi tillbaka på 
vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 4. Bolzano  Efter frukost promenerar vi cirka en kilometer till 
byns järnvägsstation och tar lokaltåget till Bolzano. Bolzano är Syd- 
tyrolens största stad och här finns flera intressanta sevärdheter. 
Den främsta är Sydtyrolens arkeologiska museum där ismannen 
Ötzi finns bevarad. Den cirka 5 300 år gamla mumifierade kroppen 
hittades 1991 på gränsen mellan Italien och Österrike. Det påkost-
ade museet är välbesökt och mycket sevärt. Vi besöker museet 
under förmiddagen. De som önskar kan sedan göra en fin panora-

Sydtyrolen natursköna vyer i de italienska alperna
Natursköna Sydtyrolen är Italiens nordligaste landskap. Här bor vi sju nätter i den lilla byn Kiens i Pustertal och gör en 
rad spännande utflykter. Två heldagar tillägnas rundturer i Dolomiterna och vi besöker även Bolzano, Gardasjön och 
Brixen.

mafärd med kabinbana till Oberbozen som är vackert beläget norr 
om centrum. Kabinliften till Oberbozen är gratis vid uppvisande 
av vårt turistkort. Under eftermiddagen tar vi tåget hem till vårt 
hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Kiens  Efter frukost är dagen fri. Vår reseledare ger förslag 
på olika aktiviteter. Ett trevligt alternativ är en enklare vandring i 
Pustertal. I området runt Kiens finns många vandringsleder och 
flera av dem används på våra vandringsresor. Middag på kvällen.

Dag 6. Gardasjön  Efter en tidig frukost reser vi med buss till Gar-
dasjön som är en vacker och solig bergsjö och den största i Italien. 
Vattnet är azurblått och utomordentligt klart. De gamla städerna 
som ligger vid stranden är typiska för denna trakt med sina smala 
gränder och charmiga stadskärnor. Vi besöker bland annat Riva 
del Garda som ligger vid sjöns norra spets. Vi får även möjlighet 
att shoppa i en vinbutik. Middag på kvällen. 

Dag 7. Brixen  Efter frukost promenerar vi till tågstationen och tar 
tåget västerut till Brixen. Brixen är Sydtyrolens äldsta stad och 
har varit ett viktigt furstbiskopssäte. Här finns bland annat en hi-
storisk stadskärna med pittoreska kullerstensgator och en sevärd 
domkyrka. Vi får tid till shopping och efter lunch återvänder vi till 
Kiens. Middag på kvällen.

Dag 8. Kiens – Hemorten  Frukost och sedan utcheckning från 
hotellet. Vi lämnar Kiens för avfärd mot Münchens flygplats.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Cefalù Vi flyger till Sicilien och tar oss vidare 
till Cefalù. Här checkar vi in för två nätter på Hotel Santa Lucia Le 
Sabbie D’Oro och på kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Madonie naturreservat och Castelbuono Efter frukost 
stannar vi till i nationalparken Madonie och njuter av den bergiga 
omgivningen ovanför Cefalù. Här ser vi vingårdar och olivträd som 
trivs i denna kuperade och vackra natur. Vi besöker den lilla byn 
Castelbuono som sägs har grundats på 1300-talet. Här äter vi en 
lättare lunch med provsmakning av lokala produkter. Vi får fri tid att 
strosa runt i den charmiga byn. På eftermiddagen återvänder vi till 
vårt hotell. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Cefalù – Palermo – Monreale – Castellammare del Golfo  
Under förmiddagen får vi uppleva huvudstaden Palermos sevärd-
heter. Staden ligger på en slätt vid havet med berget Monte Pelle- 
grino som bakgrund. Palermo har en brokig historia och är en sam-
mansmältning av arabisk och normandisk kultur. Vi ser bland annat 
slottet La Zisa, den ståtliga katedralen med sina kungliga gravar 
och kyrkan Palatina i det forna kungaslottet Palazzo dei Normanni – 
ett smycke som förenar den bysantinsk-arabiska och normandiska 
konsten. Vi avslutar rundturen med att besöka Monrealekatedralen 
strax utanför Palermo. Därifrån har vi fantastisk utsikt. Katedralen 
är en av Italiens mest imponerande byggnader och har en unik 
interiör med vackra guldmosaiker. Under eftermiddagen får vi tid för 
egna strövtåg. Här finns goda möjligheter till shopping på Palermos 

Rundresa Sicilien solens och legendernas ö
Italiens största ö Sicilien präglas av dramatisk natur, härligt klimat och spännande historia och kultur. Under vår rund- 
resa besöker vi antika monument, pittoreska byar och livliga storstäder. Vi åker också upp på vulkanen Etna och njuter 
av utsikten över det omgivande vackra landskapet.

affärsgator och marknader eller promenader i vackra parker som 
Engelska parken och Botaniska trädgården. Vi fortsätter sedan till 
Castellammare del Golfo och checkar in på Hotel Punta Nord Est för 
två nätter. Middag på lokal restaurang.

Dag 4. Tillvalsutflykt Trapani och Erice Dagen är fri för egna aktivi- 
teter, och på kvällen äter vi gemensam middag. Man kan också följa 
med på en tillvalsutflykt till Trapani och Erice. Kusten mellan Trapa-
ni och Marsala karakteriseras av de många saltverken där man ut-
vinner salt ur havsvattnet. Vi besöker den fascinerade anläggningen 
Ettore e Infersa och gör en guidad rundtur där vi får veta mer om 
detta fina salt. Efter ett intressant besök fortsätter vi förbi hamn-
staden Trapani till Erice som ligger på 750 meters höjd över havet 
på toppen av berget med samma namn. Här har vi en hänförande 
utsikt över havet västerut och mot det inre av Sicilien österut. Erice 
är en välbevarad medeltida stad med smala pittoreska gränder. 
Staden är känd för sina bagerier, och på det världsberömda Maria 
Grammaticos konditori kan vi köpa och smaka på läckra bakverk. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 595:-

Dag 5. Castellammare del Golfo – Agrigento Vi checkar ut från 
vårt hotell och reser vidare till staden Agrigento, som hade stor 
betydelse under antiken. Vi stannar till i Menfi och njuter av en 
vinprovning med lunch och fortsätter sedan till Agrigento och Grand 
Hotel Mosè, där vi bor två nätter. Middag på egen hand.

Dag 6. Agrigento och Agrigentum Efter frukost gör vi tillsammans 
med vår lokalguide en stadsrundtur i Agrigento och besöker den 
arkeologiska parken Agrigentum, upptagen på Unescos värld-
sarvslista 1997. Vi ser bland annat mäktiga Concordiatemplet,  



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:- · tillvalsutflykt 
Avresedatum: 30/3, 20/4, 7/5, 10/9, 22/9, 20/10

Zeus tempel och Herakles tempel, alla daterade till femte århun-
dradet f.Kr. Gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Agrigento – Etna – Taormina – Catania  Vi lämnar Agrigento 
och åker tvärs över Sicilien till Etna, Europas högsta aktiva vulkan, 
som sedan 2013 finns med på Unescos världsarvslista. Etnas sidor 
är täckta med bördig vulkanisk jord och på de lägre sluttningarna 
växer citrusfrukter, fikon, mandel, vindruvor och oliver. Vi tar oss 
upp till cirka 1 800 meters höjd där det finns möj-lighet för lunch. 
Eftermiddagen ägnar vi åt pittoreska Taormina, en av Siciliens  
populäraste semesterorter. Staden är vackert belägen på en klipp- 
hylla 225 meter över havet och har under århundraden utövat sin 
lockelse på kända författare och konstnärer. Största sevärdheten 
är den grekisk-romerska teatern, högt belägen på en sluttning med 
hänförande utsikt över havet. Vi checkar sedan in på President Park 
Hotel i utkanten av Catania. På kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 8. Catania – Hemorten Efter frukost och utcheckning åker vi 
till flygplatsen för hemfärd.
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10 dagar 

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Giardini Naxos  Vi flyger till Catania och 
fortsätter sedan till kuststaden Giardini Naxos. Vi checkar in på 
Hotel Arathena Rocks där vi bor i fyra nätter. Gemensam middag 
på kvällen.

Dag 2. Giardini Naxos  Efter frukost har vi dagen fri för egna även-
tyr. Kanske lockar en dags avkoppling på stranden. Vår reseledare 
ger förslag på olika aktiviteter och utflyktsmål. Middag på kvällen.

Dag 3. Etna  Efter frukost reser vi till Europas högsta aktiva vulkan 
Etna, som sträcker sig cirka 3 330 m ö.h. Etnas sidor är täckta med 
bördig vulkanisk jord och på de lägre sluttningarna växer citrus-
frukter, fikon, mandel, vindruvor och oliver. Vulkanen har varit aktiv 
i över 500 000 år och har än idag utbrott lite då och då. Middag på 
kvällen.

Dag 4. Vingården Scilio  Efter frukost väntar en smakrik vin-
provning på familjeägda vingården Scilio. Vingården är belägen 
på vulkanen Etnas nordöstra sluttning, där druvodlingarna frodas 
tack vare den bördiga vulkanjorden. Här produceras rött, vitt och 
rosévin samt det traditionella sicilianska dessertvinet, gjort på 
soltorkade druvor. På vingården bjuds vi även på lunch. Efter- 
middagen är fri och på kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 5. Giardini Naxos – Lipari  Efter frukost checkar vi ut och 
reser mot den största eoliska ön Lipari. De Eoliska öarna är en 
vulkanisk ögrupp norr om Sicilien som sedan år 2000 är med på 
Unescos världsarvslista. Vi checkar in på Gattopardo Park Hotel 
där vi bor i fyra nätter. Middag på kvällen.

Dag 6. Lipari  Frukost. Idag gör vi en tur runt ön med buss och  
lokalguide. Vi stannar på två av de vackraste utsiktsplatserna på 
ön och njuter av enastående vyer över havet och de andra vulkan- 
iska öarna. Vi besöker Liparis gamla stadsdel, med små pittores-
ka gator och en trevlig hamn. Vulkanön Lipari har inte haft något 
utbrott på 1 400 år och visar inga tecken på aktivitet förutom 
varma källor och fumaroler. Eftermiddagen är fri för att upptäcka 
området på egen hand. Gemensam middag på kvällen.

Sicilien med Eoliska öarna
En äventyrlig resa till vulkanernas öar. Resan startar på soliga Sicilien där vi besöker Europas högsta vulkan Etna och 
smakar på lokala viner odlade på Etnas sluttningar. Vi fortsätter med båt till de Eoliska öarna som finns med på Unescos 
världsarvslista. Där bor vi på den största ön Lipari och upplever de spektakulära utbrotten från vulkanen Stromboli.

Dag 7. Panarea och Stromboli  Frukost och sedan fri förmiddag. 
Under tidig eftermiddag tar vi båten mot Panarea och Stromboli. 
Från havet kan vi se resterna av bronsåldersbosättningen Capo 
Milazzese innan vi gör vårt första stopp i hamnen i Panarea. Vi går 
en tur i den mysiga lilla staden med sina karakteristiska vita hus. 
Vi fortsätter vår båtfärd förbi holmarna Lisca Bianca, Lisca Nera 
och Basiluzzo på vår väg mot Stromboli, som är en av de aktiva 
vulkanöarna. Vulkanen har små utbrott varje dag och från Sciara 
del Fuoco finns möjlighet att se dessa utbrott (dock inget som kan 
utlovas). Lättare middag serveras på båten. Vi kommer tillbaka till 
Lipari cirka 22.00.

Dag 8. Vulcano  Efter frukost beger vi oss till hamnen för att ta 
båten till ön Vulcano. Under vår färd kan vi bland annat se den 
svarta stranden innan vi lägger till i Vulcanos hamn. Där har vi fri 
tid och kan avnjuta ett uppfriskande lerbad (mot extra kostnad) 
eller bestiga Vulcano. Vi återvänder mot Lipari, ser Änglarnas grotta 
och gör ett badstopp vid de berömda Faraglioniklipporna. Efter-
middagen är fri för egna aktiviteter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 9. Lipari – Giardini Naxos  Efter frukost lämnar vi Lipari och 
tar båten tillbaka till Sicilien och Giardini Naxos. Vi bor återigen på 
Hotel Arathena Rocks och har sista dagen fri. Middag på kvällen.

Dag 10. Giardini Naxos – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut 
och åker till flygplatsen.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · en 
lunch · 9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:-
Avresedatum: 6/5, 20/9, 11/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 595:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 8/3, 27/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Taormina  Vi flyger till Catania och tar oss 
sedan vidare till Taormina. Vi checkar in på Hotel Baia Azzurra och 
på kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2–14. Taormina  Vi har nu tretton heldagar på oss att utforska 
omgivningarna runt Taormina. Vi njuter av vår långledighet och tar 

Sicilien semester i Taormina
Den soliga ön Sicilien lockar med sin skiftande och vackra natur, sin spännande historia och sitt behagliga klimat. 
Här finner vi härliga inbjudande stränder, isolerade bergsbyar, livliga städer och praktfulla palats. Europas högsta aktiva 
vulkan Etna reser sig ur apelsinlundar, vingårdar och blommande bougainvillea. Här finns fantastiska antika monument, 
som den grekisk-romerska teatern i Taormina.

dagarna som de kommer. Vårt hotell ligger några steg från Mazzaro- 
bukten med gångavstånd till stranden och linbanan som går upp 
till Taorminas centrum. Vår reseledare ger förslag på olika aktivi-
teter och utflyktsmål. Vi har middag på hotellet samtliga kvällar.

Dag 15. Taormina – Hemorten  Frukost och ledig tid tills det är 
dags att åka till flygplatsen i Catania.

Catania  Vi reser söderut till Siciliens andra största stad Catania, 
där vi möts av vår lokalguide som tar med oss på en stadsrundtur. 
Med Medelhavet i öster och vulkanen Etna i väster, är Catania en 
livlig stad som erbjuder något för alla. Här finns historiska byggna- 
der och statyer, konstgallerier, shopping och den vackra trädgården 
Villa Bellini. Stora delar av staden ödelades vid jordbävningen 
1693 och har återuppbyggts i barockstil. Stadens viktigaste torg, 
Piazza del Duomo, är omgivet av imponerande barockbyggnader 
och finns med på Unescos världsarvslista. Här står ett av Catanias 
mest berömda monument, elefantfontänen i svart basalt. Under 
eftermiddagen har vi tid att upptäcka Catania på egen hand innan vi 
återvänder till vårt hotell. Pris fr. 495:-

Siracusa  Efter frukost beger vi oss till Sankta Lucias hemstad 
Siracusa där vi får en rundtur med lokalguide. Staden grundades 
av grekerna på 700-talet f.Kr. och blev så småningom Siciliens 
mäktigaste stadsstat. I den äldsta stadsdelen på ön Ortigia med 
sina trånga gator finns sevärdheter som Arethusas källa och dom-
kyrkan som ligger på platsen för ett grekiskt Athenatempel. På 
fastlandet finns kalkstensgrottan Dionysos öra och den grekiska 
teatern som rymde 15 000 åskådare. Vi får fri tid till shopping och 
lunch på egen hand innan det är dags att åka tillbaka till Taormina 
och vårt hotell. Pris fr. 495:-

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Etna och Taormina  Under förmiddagen gör vi en tur till Etna, Eu-
ropas högsta aktiva vulkan. Etnas sidor är täckta med bördig vul-
kanisk jord och på de lägre sluttningarna växer citrusfrukter, fikon, 
mandel, vindruvor och oliver. Vi tar oss upp till cirka 1 800 meters 
höjd där det finns möjlighet för lunch. Eftermiddagen ägnar vi åt 
pittoreska Taormina, en av Siciliens populäraste semesterorter. 
Staden är vackert belägen på en klipphylla 225 meter över havet 
och har under århundraden utövat sin lockelse på kända förfat-
tare och konstnärer. Största sevärdheten är den grekisk-romerska 
teatern, högt belägen på en sluttning med hänförande utsikt över 
havet. Pris fr. 495:-

Vinprovning och lunch på Scilio  Vi gör en utflykt till vingården Scilio. 
Gården ligger i Etnas nationalpark på 650 meters höjd och erbjuder 
en fantastisk utsikt. Här gör vi en rundvandring med efterföljande 
vinprovning och en typisk siciliansk lunch bestående av förrätt, 
pasta, huvudrätt och dessert. Pris fr. 695:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 10/5, 27/9, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 675:-

Dag 1. Hemorten – Orosei  Vi flyger till Sardinien och tar oss sedan 
vidare till Hotel Panorama i Sardiniens huvudstad Cagliari, där vi 
checkar in för tre nätter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Cagliari  Vi startar dagen med en stads-
rundtur med lokalguide i Sardiniens största stad som ligger vid 
Cagliaribukten. Cagliari är en kosmopolitisk hamnstad vars histo-
ria sträcker sig över mer än tvåtusen år. Det medeltida kvarteret 
Castello ligger på en kulle cirka 100 meter över havet och är delvis 
omgärdat av en stadsmur. Här finns smala gränder, imponerande 
utsiktsplatser och sevärdheter som katedralen Santa Maria och 
arkeologiska museet. Nedanför ligger det livliga hamnkvarteret  
Marina med shoppingstråk och fiskrestauranger. I stadens syd- 
östra utkanter finns kilometerlånga sandstränder för sol och bad. 
Middag på kvällen.

Dag 3. Marmilla och La Giara di Gesturi  Idag gör vi en utflykt ge-
nom det böljande landskapet till området Marmilla där man bland 
annat odlar mandlar. Vi fortsätter genom den vackra naturen med 
korkek och macchiavegetation till platån La Giara di Gesturi. Har vi 
tur ser vi kanske även någon Giaraponny, den halvvilda hästras som 
fortfarande finns här. Längs vägen stannar vi för lunch med lokala 
produkter. Vi återvänder sedan till vårt hotell och äter gemensam 
middag på kvällen. 

Dag 4. Cagliari – Alghero med lunch och vinprovning i Bosa  Efter 
frukost reser vi norrut mot Alghero som är den största kustorten 
på nordvästra Sardinien. Vi stannar till i den lilla staden Bosa som 
ligger cirka fem mil söder om Alghero. När vi närmar oss Bosa kan-
tas vägen av olivlundar och korkekskogar. Staden finns med på listan 
över Italiens vackraste byar och här strosar vi i den pittoreska  
stadskärnan med kullerstensgränder och färgglada hus. Här finns  
även en borg från 1100-talet med utsikt över staden. Vi äter ge- 
mensam lunch på en lokal restaurang. Denna dag gör vi även en 
vinprovning där vi smakar vinet Malvasia di Bosa. Under eftermid-
dagen checkar vi in för två nätter på Hotel Rina i Alghero. Middag 
på kvällen.

Dag 5. Alghero och Capo Caccia  Tillsammans med en lokalguide 
gör vi en promenad i Alghero. Här finns en pittoresk gammal stads-
del med välbevarade stadsmurar och bastioner från genuesarnas tid 

Sardinien natursköna Medelhavet
Italiens näst största ö Sardinen skiljer västra Medelhavet från Tyrrenska havet. Här finns ett varierande landskap med 
kuperat inland och kuster karakteriserade av grottor, havsvikar och sandstränder. Vi gör en rundresa på denna historie-
rika ö och besöker bland annat Cagliari, Alghero och Bosa.

på ön. Vi lämnar Alghero med buss och besöker en gård där vi får 
provsmaka lokala produkter såsom ost, kallskuret och vin. Sedan 
fortsätter färden mot Capo Caccia som är Sardiniens västligaste 
punkt. Här finns Europas högst belägna fyrtorn och en dramatisk 
kust med vacker utsikt över Medelhavet. Vi återvänder sedan till 
vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 6. Alghero – Palau  Under morgonen reser vi mot Gallura, det 
historiska och geografiska distrikt som täcker in Sardiniens nord-
spets. Vi färdas genom ett landskap med vingårdar, vackra bergs-
formationer och otaliga korkekar. På slingriga landsvägar passerar 
vi granitmassivet Monte Limbara och stannar så småningom till 
vid staden Arzachena. Här besöker vi Tomba dei Giganti som är ett 
gravmonument från bronsåldern, det vill säga andra årtusendet 
f.Kr. Dessutom ser vi nuragen Albuiccio. Sardiniens nurager är 
tornbyggnader från bronsåldern med formen av en stympad kon, 
och de har blivit en symbol för ön. Vi fortsätter norrut till den lilla 
orten Palau, som ligger några mil norr om den berömda Costa 
Smeraldas början. Vi checkar in på Hotel Posada för två nätter. 
Middag på kvällen.

Dag 7. Tillvalsutflykt Maddalena-skärgården  Dagen är fri för egna 
äventyr men vi äter gemensam middag på kvällen. Man kan även 
följa med på en tillvalsutflykt i nationalparken Maddalena- 
skärgården. Vi åker på en båttur i arkipelagen som består av sju 
större öar och över sextio mindre. Kristallklart hav som skiftar i 
smaragdgrönt, turkost och djupblått, rosa granitblock formade 
av vind och havets vågor, vita stränder och unik flora och fauna 
karakteriserar detta paradis. Vi gör ett stopp på ön Santa Maria, 
fortsätter till ön Budelli med sin fantastiska rosa strand, stannar till 
vid ön Spargi och avslutar på den största av öarna, La Maddalena. 
Ombord på båten serveras en spaghettirätt och ett glas vin. Utflyk-
ten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 795:-

Dag 8. Palau – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid tills bussen tar 
oss till flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 25/4, 17/5, 13/9, 20/9, 27/9, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 875:-

Dag 1. Hemorten – Palau  Vi flyger till Olbia och tar oss sedan vidare 
till Palau och Hotel Palau där vi bor i sju nätter. Middag på kvällen.

Dag 2. Båttur i Maddalena-skärgården  Efter frukost väntar en 
heldagsutflykt till öarna i Maddalena-skärgården. Arkipelagen 
består av sju större öar och över sextio mindre, och hela området 
är nationalpark. Kristallklart hav som skiftar i smaragdgrönt, 
turkost och djupblått, rosa granitblock formade av vind och havets 
vågor, vita stränder och unik flora och fauna karakteriserar detta 
paradis. Vi gör ett stopp på ön Santa Maria, fortsätter till ön 
Budelli med sin fantastiska rosa strand, stannar till vid ön Spargi 
och avslutar på den största av öarna, La Maddalena. Under båtturen 
ingår en lätt pastalunch. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Costa Smeralda  Efter frukost åker vi längs med den sago-
lika smaragdkusten som är världsberömd för sitt turkosblå hav, sina 
himmelska vikar och sitt kristallklara vatten. Vi färdas utmed granit-
klippor och vita stränder och besöker vackra samhällen såsom 
huvudorten Porto Cervo med sin yachthamn, Cala di Volpe och 
Porto Rotondo. I ett av samhällena gör vi en vinprovning med 
lokala specialiteter. På kvällen äter vi gemensam middag.
 
Dag 4. Tillvalsutflykt Korsika  Frukost. Idag har vi möjlighet att 
njuta av dagen på egen hand eller följa med på en tillvalsutflykt 
till Korsika. Tillsammans med en lokalguide färdas vi till hamnen 
i Santa Teresa Gallura och tar båten över till Bonifacio på Korsika. 
Korsika är Medelhavets fjärde största ö och tillhör Frankrike. Ön har 
en rik historia och är känd som Napoleon Bonapartes födelseplats. 
Från hamnen åker vi med ett litet pittoreskt tåg upp till den övre 
delen av staden där vi gör en kort rundtur med vår guide. Vi får tid 
att på egen hand äta lunch och njuta av atmosfären innan vi tar oss 
tillbaka till hamnen igen. Vi tar båten över till Sardinien och sedan 
buss tillbaka till vårt hotell. Gemensam middag på kvällen. Utflyk-
ten behöver förbokas inför resan. Vänligen notera att passuppgifter 
behöver fyllas i vid bokning av denna utflykt. Pris fr. 895:-

Dag 5. Castelsardo och nuragerna  Efter frukost åker vi längs med 
den norra kusten till Castelsardo. Byn domineras av en imponerande 

Norra Sardinien 
smaragdkustens vackra stränder
Följ med till kontrasternas ö Sardinien och upplev de orörda stränderna, det kuperade landskapet och de välbevarade 
byarna. En avkopplande resa där vi bor på ett och samma hotell under hela vår vistelse och gör utflykter till fantastiska 
platser med höjdpunkter som den rosa stranden och Korsika.

medeltidsborg som ligger ovanför den historiska stadskärnan. Bland 
de pittoreska gränderna finner vi hantverkare som säljer handgjorda 
korgar med traditionella mönster. Runt om på Sardinien finns cirka  
8 000 så kallade nurager, tornbyggnader från bronsåldern med form- 
en av en stympad kon. De fungerade antagligen främst som försvars- 
anläggningar men kan också ha varit bostäder för lokala härskare. 
Vissa nurager är omgärdade av försvarsvallar och utgör del av ett 
komplex med små hus och gravar. Under turen besöker vi en av 
Sardinens många nurager som blivit en symbol för ön. Middag på 
kvällen.

Dag 6. Nuoro och Orgosolo  Frukost. Idag ska vi upptäcka hjärtat 
av Sardinien. Vårt första stopp är Nuoro som ligger vid foten av 
det 955 meter höga berget Ortobene. Staden är födelseort för 
flera kända konstnärer, poeter och författare, däribland Grazia 
Deledda som erhöll Nobelpriset i litteratur 1936. Vår färd går vidare 
till Orgosolo som ligger i ett landskap karakteriserat av vild och orörd 
natur. Orgosolo är mest känt för sina många väggmålningar med 
både sociala, kulturella och politiska teman. Motiv ur vardagslivet 
samsas med berättelser om områdets historia, sociala förhållan-
den, herdarnas liv och politisk kamp runt om i världen. De runt 
150 målningarna bildar ett unikt utomhusgalleri. Efter besöket i 
Orgosolo äter vi en stadig lunch tillsammans med herdar i folklig 
atmosfär. Måltiden består av traditionella rätter med ett glas 
lokalt vin. Därefter återvänder vi till vårt hotell. Gemensam middag 
på kvällen.

Dag 7. Palau  Frukost på vårt hotell och hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Middag på kvällen.

Dag 8. Palau – Hemorten  Frukost och sedan avfärd mot flygplatsen 
i Olbia.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:-
Avresedatum: 13/4, 13/5, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8 dagar

fr  10 775:-

Dag 1. Hemorten – Siderno  Vi flyger till Catania och korsar sedan 
Messinasundet innan vi når Siderno och havsnära Grand Hotel 
President där vi ska bo i sju nätter.

Dag 2. Spilinga och Limbadi  Denna dag beger vi oss till det lilla 
bondesamhället Spilinga där vi provsmakar Kalabriens mest popu- 
ära salami, ”nduja”. Salamin görs på fläskkött och röd chilipeppar 
och är troligtvis en av de mest kryddstarka av alla italienska kor-
var. Provsmakningen äger rum på en liten gård där vi blir bjudna 
på egenproducerad nduja och ost tillsammans med ett glas av 
det lokala vinet. Vi åker vidare till Limbadi och provsmakar den 
traditionella örtlikören ”Vecchio Amaro del Capo”, en likör baserad 
på örter som växer i området. På eftermiddagen återvänder vi till 
hotellet där vi äter gemensam middag. 

Dag 3. Reggio Calabria  Reggio Calabria är den största 
staden i Kalabrien och täcker en stor del av kustremsan mittemot 
Messina. Under dagen utforskar vi den historiska staden till-
sammans med en lokalguide och får dessutom smaka ett berga- 
mottbakverk tillsammans med ett glas vin. Efter rundturen har 
vi möjlighet att på egen hand promenera längs den långsträckta 
gågatan Corso Garibaldi som erbjuder ett välsorterat shop-
pingutbud, bland annat med butiker som säljer bergamott och 
konfektyr. Eller kanske ta en tur vid strandpromenaden, som 
kantas av palmer och blommor och är en av Italiens vackraste. I 
staden finns också de världsberömda bronsstatyerna ”Bronzi di 
Riace”, som återfanns på åtta meters djup av en fritidsdykare år 
1972 nära kuststaden Riace. De bärgades och den omsorgsfulla 
restaureringen tog åtta år att genomföra innan de kunde ställas ut 
på Nationalmuseet i Reggio Calabria. Under eftermiddagen åker 
vi med bussen tillbaka till hotellet och på kvällen njuter vi av en 
gemensam middag.

Dag 4. Siderno  Frukost och sedan har vi hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Middag på kvällen.

Dag 5. Pizzo och Tropea  Idag väntar en härlig utflykt till Pizzo och 
Tropea med lokalguide. Staden Pizzo är känd i hela Italien för sin 

Kalabrien mat och kultur i Syditalien
Kalabrien kallas ofta för bergen mellan haven, med Joniska havet i öster och Tyrrenska havet i väster. Det är en naturskön 
region med höga kuster och vida sandstränder, en oförstörd landsbygd och små betagande byar. Följ med på en härlig 
resa där sol och hav präglar såväl mattraditioner som historia och kulturarv.

glass och specialiteten ”tartufo di Pizzo” som vi provar på någon 
av glassbarerna på torget i staden. I en tartufo kombineras van-
ligtvis två sorters glass, som rullas i kakao till en oregelbunden boll 
med en kärna av smält choklad. På eftermiddagen går turen vidare 
till Tropea, kuststaden som är känd för sina små butiker, mysiga 
kaféer och vackra stränder. Här kan du köpa souvenirer, fika eller 
bara strosa omkring. Middag på kvällen.

Dag 6. Soverato och Serra San Bruno  Idag åker vi till Soverato 
där vi provsmakar den berömda ”peperoncino di Soverato”, en 
chilipeppar som är känd i hela Italien för sin intensiva smak. Vi 
äter den tillsammans med pasta och ett glas lokalproducerat 
vin. Vi fortsätter sedan till pittoreska Serra San Bruno där vi tar 
en promenad och passar på att njuta av omgivningarna och de 
vackra kastanjeträden. Här finns även ett kloster som grundades i 
slutet av 1000-talet av Bruno av Köln, och det är än idag bebott av 
munkar. I klostrets museum kan man se flera vackra träsniderier 
och fresker från dess 900-åriga historia. Under eftermiddagen 
återvänder vi till hotellet och äter gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Området kring Aspromonte  Denna dag styr vi norrut längs 
Tyrrenska havets kust och besöker en gård (fattoria). Här ser vi 
hur ricotta produceras och får förstås även smaka på osten. Ordet 
ricotta betyder ”återkokt” och osten görs av mjölk från får, ko, get 
eller italiensk vattenbuffel. På bondgården äter vi lunch bestående 
av olika lokalproducerade rätter ackompanjerade av det lokala röda 
Cirò-vinet som har en intensiv fruktighet. Enligt sägnerna bjöds 
vinet till vinnarna i de antika olympiska spelen. Middag på hotellet 
på kvällen. 

Dag 8. Siderno – Hemorten  Utcheckning och busstransfer till 
flygplatsen i Catania för hemfärd.
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15–22 dagar

fr  9 575:-

Costa del Sol avkoppling på spanska solkusten

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattningar i dubbelrum · frukostar · 
middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 175:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj 
mellan 15 dagar och 22 dagar. 
Avresedatum 15 dagar: 14/3, 17/4, 27/9, 11/10
Avresedatum 22 dagar: 18/3, 30/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Benalmádena  Vi flyger till Málaga och åker sedan 
vidare med buss de cirka 15 kilometerna till staden Benalmádena, 
belägen på Costa del Sol mellan Torremolinos och Fuengirola. Här 
checkar vi in för fjorton nätter på fyrstjärniga Hotel Best Siroco. Ho-
tellet har två utomhuspooler och ligger endast cirka 250 meter från 
havet. Frukost och middag ingår samtliga dagar på hotellet, och på 
jul- och nyårsafton serveras en festlig middagsbuffé.

Dag 2–14. Benalmádena  Vi har nu tretton heldagar för avkopp-
ling och strövtåg i Benalmádena. Kommunen har runt 67 000 

Spaniens näst största region Andalusien är fylld av kontraster med snöklädda bergstoppar, vackra byar som ligger i ett 
böljande landskap och vidsträckta stränder. Under vår vistelse på Costa del Sol bor vi i Benalmádena söder om Málaga. 
Härifrån gör vi trevliga utflykter i Andalusien till Málaga, Gibraltar och de vita byarna Ronda och Mijas.

invånare och består av olika områden. Vårt hotell ligger vid kusten 
på gångavstånd från strandpromenaden med dess många butiker, 
restauranger och barer samt den trevliga marinan. Cirka tre kilometer 
från kusten, på 200 meters höjd, ligger Benalmádena Pueblo, som är 
en autentisk andalusisk by med fina gränder kantade av vitkalkade 
blomsterprydda hus. Mellan kusten och byn går det lokala bussar. 
Ovanför Benalmádena reser sig det cirka 800 meter höga berget 
Monte Calamorro varifrån man har en fantastisk utsikt över om-
givningarna. Från kusten kan man på 15 minuter ta sig upp här med 
linbanan Teleférico.  

Dag 15. Benalmádena – Hemorten  Frukost och avresa till Málagas 
flygplats för vidare flyg till vår hemort.

Málaga  Vi gör en heldagsutflykt till Picassos födelsestad Málaga. 
Här inleder vi med en panoramisk busstur upp till utsiktsplatsen 
Gibralfaro med en spektakulär vy över staden. Vi fortsätter sedan till 
den historiska stadskärnan som vi besöker till fots. Under vår prome-
nad passerar vi bland annat Picassos födelsehus, Málagas äldsta 
kyrka Santiago, resterna av den romerska teatern, borgen Alcazaba 
från den moriska tiden samt katedralen med dess imponerande 
barockfasad. På Picassomuseet, delvis inhyst i 1500-talspalatset 
Buenavista, får vi en guidad visning. Här finns mer än 200 verk av den 
berömde konstnären. Efter turen har vi tid att på egen hand strosa 
omkring i Málagas trevliga centrum med goda shoppingmöjligheter. 
Under eftermiddagen återvänder vi till hotellet. Pris fr. 325:-

Mijas  Den pittoreska vita byn Mijas ligger i bergen runt 400 m ö.h. 
och är tack vare sin skönhet en av solkustens mest välbesökta 
platser. I den nästan helt bilfria byn finns vitkalkade hus med vackra 
blomsterprydda balkonger längs vindlande kullerstensgränder, vars 
utformning speglar byns moriska förflutna. I många butiker erbjuds 
lokalt hantverk, främst keramik. Vi promenerar förbi charmiga små 
torg och beundrar de vidsträckta vyerna över Costa del Sol från några 
av byns utsiktsplatser. Pris fr. 275:-

Gibraltar  Vi reser sydväst utmed Costa del Sol till den brittiska 
kronkolonin Gibraltar. På utflykten är det viktigt att ta med ett giltigt 
pass eftersom britterna har obligatorisk passkontroll. Väl i Gibraltar 
inleder vi med en rundtur i minibussar. En engelsk chaufför kör oss 
runt på Gibraltars trånga gator. Första stoppet blir Europa Point,   
Gibraltars sydligaste spets där vi gör ett fotostopp. Vid klart väder 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

är det möjligt att se Afrikas kust och de marockanska Rifbergen. Vi 
kör sedan vidare upp till Saint Michael’s Cave och gör ett kort besök i 
grottorna där det exempelvis finns en konsertlokal. Utanför grottorna 
träffar vi även makakapor som lever vilt på Gibraltar. I centrum ges 
det fri tid för lunch och skattefri shopping. Under eftermiddagen 
återvänder vi till hotellet. Pris fr. 475:-

Ronda Idag väntar en heldagstur till “den vita staden” Ronda som 
ligger på en cirka 750 meter hög platå och delas av den mer än 100 
meter djupa ravinen el Tajo. På vägen dit passerar vi Azahar-dalen 
med citrusträd och vackra vita byar som ligger på Málagabergen. 
Ronda är bland annat berömt som platsen där den traditionella tjur- 
fäktningen föddes, och här finns en av Spaniens äldsta tjurfäktnings- 
arenor, uppförd i slutet av 1700-talet. Vi besöker både den nya delen 
av staden och den gamla, som vi når efter att ha passerat Rondas 
symbol Puente Nuevo, den ”nya” bron från 1700-talet. I gamla stan  
upptäcker vi vackra gränder och torg, med vitkalkade hus och impo- 
nerande palats. Efter vår guidade tur har vi tid för lunch och strövtåg 
på egen hand innan vi återvänder till Benalmádena. Pris fr. 375:-
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 575:-

Dag 1. Hemorten – Granada  Vi flyger till Málaga och tar oss sedan 
vidare med buss de cirka tio milen till Granada.  Här bor vi två 
nätter på Hotel Alixares som ligger några minuters promenad från 
Alhambra och 20 minuters promenad från Granadas centrum. 
Middag på kvällen. 

Dag 2. Granada  Frukost. Vi gör ett besök i Alhambra som byggdes 
av morerna för att skapa ett paradis på jorden. Alhambra, som 
blev morernas sista fäste i Spanien, är byggt på en hög klippa 
ovanför Granada. Två lokalguider visar oss runt. Vi besöker de 
moriska palatsen. Här ser vi bland annat Lejongården där den 
berömda fontänen med lejonstatyer finns. Intill Alhambra ligger 
Generalife med sina trädgårdar. Här är det lätt att bli hänförd av 
anläggningens många fontäner, dammar, pelarrader och pavil-
jonger. Tid finns även för besök i Granada dit man lätt tar sig med 
en lokalbuss eller i den pittoreska stadsdelen Albaicín. Middag på 
kvällen.

Andalusien flamenco, sherry och morisk historia
Underbara Andalusien är Spaniens sydligaste region. Här gör vi en intressant rundresa till historiska platser och 
upplever bland annat det moriska arvet i Alhambra och Córdoba, flamenco i Sevilla och ekfatslagrad sherry i Jerez. 
Dessutom besöker vi den brittiska kronkolonin Gibraltar.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 795:- · inträde till La Mezquita i 
Córdoba
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för aktuell information. Avresan 23/4 sammanfaller 
med Ferie de Sevilla.
Avresedatum: 31/3, 23/4, 7/5, 13/5, 27/5, 1/7, 2/9, 9/9, 16/9, 
30/9, 7/10, 14/10, 21/10

Dag 3. Granada – Córdoba – Sevilla  Frukost. Idag fortsätter vi 
mot Córdoba, morernas spanska huvudstad. På vägen passerar vi 
genom Jaénprovinsen, Spaniens främsta olivodlingsdistrikt. 
Här finns kullar som är täckta av miljontals olivträd i till synes 
oändliga planteringar. Vid lunchtid är vi framme i Córdoba. 
Vi gör en promenad med engelsktalande lokalguide och besöker 
den fantastiska katedralen La Mezquita, ursprungligen byggd som 
moské och ett av den islamiska arkitekturens främsta byggnads- 
verk. Inträde tillkommer (cirka 10 euro). Efter rundturen reser vi de 
fjorton milen till Sevilla där vi bor centralt på Hotel Zenit Sevilla i 
stadsdelen Triana. Middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Sevilla  Frukost och sedan gör vi en rundtur 
med en lokalguide i Andalusiens huvudstad Sevilla. Guidningen 
görs både med buss och till fots. Sevilla har spår från romarriket  
och är känd för sin andalusiska kultur. Här är flamenco och tjur- 
fäktning en viktig del av det vardagliga livet. Staden har arrangerat 
två världsutställningar, 1929 och 1992. Middag på kvällen.

Dag 5. Sevilla  Frukost. Dagen är fri för att på egen hand upptäcka 
Sevilla. Mitt i centrum finns mängder av sevärdheter att studera 
närmare. Sevilla har Spaniens största katedral som är ett av 
Unescos världsarv. I kyrkan finns Christofer Columbos grav. Strax 
intill katedralen ligger slottskomplexet Alcázar, även det ett 
världsarv. På promenadavstånd finns också den spektakulära 
Plaza de España som byggdes till världsutställningen 1929. 
Här finns mosaikutställningar från Spaniens olika regioner. 
Runtomkring ligger det vidsträckta parkområdet Parque de Maria 
Luísa som passar utmärkt för lugna promenader. Här finns även 
den gamla cigarrfabriken där Carmen arbetade i Bizets opera. 
På kvällen besöker vi Palacio Andaluz och får uppleva en populär 
flamencoshow. Under tiden som showen pågår äter vi kvällens 
middag.

Dag 6. Sevilla – Torremolinos  Efter frukosten reser vi söderut. Vi 
stannar till i Ronda och besöker Bodegas La Sangre. Här visar en 
guide oss runt och vi avslutar med en provsmakning av viner. Där- 
efter fortsätter vi till Costa del Sol och turistorten Torremolinos. 
Här bor vi på Hotel Cervantes. Middag på kvällen.

Dag 7. Gibraltar  Frukost och utflykt till den brittiska 
kronkolonin Gibraltar. På utflykten är det viktigt att ta med ett 
giltigt pass eftersom britterna har obligatorisk passkontroll. 
Väl i Gibraltar inleder vi med en rundtur i minibussar. En engelsk 
chaufför kör oss runt på Gibraltars trånga gator och vi startar med 
en färd till Europa Point. Detta är Gibraltars sydligaste spets. 
Här gör vi ett fotostopp och vid klart väder är det möjligt att se 
Afrikas kust och de marockanska Rifbergen. Vi kör sedan vidare 
upp till Saint Michael’s Cave. Här gör vi ett kort besök i grottorna 
där det exempelvis finns en konsertlokal. Utanför grottorna träffar 
vi även makakapor som lever vilt på Gibraltar. I centrum ges det fri 
tid för lunch och skattefri shopping. Under eftermiddagen reser vi 
tillbaka till Torremolinos. Middag på kvällen.

Dag 8. Torremolinos – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och 
åker till flygplatsen för hemfärd. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15–22 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Almuñécar  Vi flyger till Málaga och tar oss 
sedan vidare de cirka sju milen till Almuñécar. Här bor vi på något 
av våra fem fyrstjärniga hotell som alla har pool, spa och prome-
nadavstånd till fina stränder. Samtliga dagar serveras frukost och 
middag på hotellet. 

Dag 2–14. Almuñécar  Almuñécar är en lugn stad med cirka 28 000 
invånare. Denna del av solkusten kallas Costa Tropical, då klimatet 
gör att exotiska frukter kan odlas här. Nära Almuñécar odlas exempelvis 
avokado, mango och papaya. I fjärran finns flera bergskedjor, bland 
annat Sierra Nevada med Iberiska halvöns högsta berg Mulhacén 
som är hela 3 481 meter över havet. I Almuñécar njuter vi och upp-
lever den andalusiska kulturen och den goda maten. Det är i Anda-
lusien som exempelvis flamencon, sherryn och tjurfäktningen 
har sina rötter. Under vistelsen i Almuñécar anordnar reseledaren 
aktiviteter som ökar gemenskapen. På de senaste årens resor har 
boulespel på stranden varit ett populärt inslag. Boule är lätt att 
lära sig för nybörjare och passar bra för alla åldrar. På Hotel Bahia 
de Almuñécar och Bahia de Tropical finns bouleklot att låna av 
hotellet. Nära vårt hotell finns även möjlighet att hyra bil till över-
komliga priser för dem som vill uppleva Andalusien på egen hand.  

Dag 15. Almuñécar – Hemorten  Frukost och avresa till Málagas 
flygplats för vidare flyg till vår hemort.

Almuñécar spanska solkusten 
Andalusien har ett mycket behagligt klimat och är en region fylld av kontraster med snöklädda bergstoppar och sagolikt 
vackra byar, som ligger i ett böljande landskap. Under vår vistelse bor vi i trivsamma Almuñécar öster om Málaga. Här-
ifrån gör vi spännande utflykter i Andalusien till Gibraltar, Ronda, Málaga, Alhambra och Frigiliana. 

Våra hotell i Almuñécar  Vi erbjuder boende på flera olika hotell i 
Almuñécar beroende på ert avresedatum. Hotellnamnet framgår vid 
respektive avresedatum. Nedan följer mer information om varje hotell.

Hotel Bahia de Almuñécar****  Centralt beläget hotell med 150 
meter till  Almuñécars största strand Puerta del Mar. På hotellet 
finns bland annat pool, spa och ett trevligt kafé med terrass. 

Hotel Bahia de Tropical****  Elegant hotell beläget vid stranden 
Playa del Pozuelo. Till centrum är det cirka 3,5 km från hotellet. 
Hotellet har bland annat pool, spa och en avkopplingsavdelning 
med jacuzzi på sin takterrass.

Almuñécar Playa Spa Hotel (Senator)****  Detta hotell ligger på 
stranden med ett par minuters promenadavstånd till gamla stan 
i Almuñécar. Hotellet har flera pooler samt spa, och erbjuder flera 
trevliga aktiviteter som minigolf och padeltennis. 

Hotel Suites Albayzín del Mar****  Lägenhetshotell med härligt 
poolområde som ligger naturskönt vid Isla del Ocios trädgårdar. 
Avstånd till centrum cirka 500 m. Våra tvårumslägenheter som 
har plats för upp till fyra personer har balkong eller terrass och är 
utrustade med kök och tvättmaskin.

Hotel Victoria Playa****  Utmärkta Hotel Victoria Playa är beläget i 
en lugn del av Almuñécar med cirka fem minuters promenad-
avstånd till stranden San Cristóbal och femton minuter till centrum. 
Hotellets pool är uppvärmd under de svalare månaderna, och här 
finns även en härlig utomhusjacuzzi. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattningar i dubbelrum · frukostar · 
middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj
mellan 15 dagar och 22 dagar.
Avresedatum: Avresor flera gånger i veckan februari – maj 
och september – december 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Gibraltar  Vi reser sydväst utmed Costa del Sol till brittiska 
Gibraltar. Här möts vi av minibussar som tar oss med på en cirka 
två timmar lång rundtur runt halvön. Vi gör bland annat ett stopp 
vid Europa Point där det vid vackert väder är möjligt att se över till 
Marocko. Vi besöker även Saint Michael’s Cave där vi får chans att 
träffa Gibraltars makakapor. Innan vi beger oss hemåt ges fri tid för 
lunch och shopping i centrum. Pris fr. 295:-

Ronda  Idag väntar en tur till ”den vita staden” Ronda som ligger på 
en hög platå och delas av en ravin. Kanske har ni läst Hemingways 
bok ”Klockan klämtar för dig”? Här får vi uppleva det stup som det 
berättas om i boken. Pris fr. 245:-

Alhambra  Vi reser till Granada, cirka sju mil nordost om Almuñécar. 
Vi inleder med ett besök i det moriska Alhambrakomplexet där vi 
bland annat ser Myrtengården och Lejongården. Därefter promenerar 
vi genom de moriska trädgårdarna Generalife. OBS! Utflykten till 
Alhambra måste beställas vid bokningstillfället eller senast tre 
månader före avresan. Alhambra är ett av Spaniens mest besökta 
resmål och efterfrågan på biljetter är större än tillgången. Vi ställer 
oss på väntelista för gruppbiljetter så fort det är möjligt, men får 
först en vecka före planerat besök veta om vi tilldelats biljetter. Vi 
kan därför inte garantera att besöket genomförs förrän nära inpå 
avresa. Pris fr. 450:- 

Málaga  En heldag i Málaga utan avbrott. Besök Picassomuseet 
eller Pompidoucentret, njut av en god lunch och strosa runt i den 
charmiga staden i din egen takt. Pris fr. 175:-

Frigiliana och Nerja  Vi åker till Frigiliana som ligger uppe i bergen 
norr om Nerja. Frigiliana räknas som en av de vita byarna. Här tar vi 
en liten tur med ett sightseeingtåg vilket ingår i utflykten. Efter lite 
tid på egen hand fortsätter vi ner till Nerja där vi gör en promenad 
till Europas balkong och får tillfälle till shopping och lunch. Nerja- 
grottorna finns som tillval. Pris fr. 175:- 

Las Alpujarras  Vi gör en heldagsutflykt och upptäcker Alpujarras 
höjdpunkter. Alpujarras sträcker sig utmed Sierra Nevadas sydslutt- 
ning och bjuder på vackra landskap med mandelträd, vingårdar och 
terrasser anlagda mot syd för att ta vara på Medelhavsklimatet. De 
lugna byarna är perfekta för upptäcktsfärder till fots. Vi inleder med 
ett stopp i byn Pampaneira som ligger 1 064 meter över havet där 
vi får fri tid att strosa runt. Den fortsatta bussturen passerar den 
unika staden Bubión och vi når till slut bergsbyn Capileira. Byn är 
en av de högst belägna i Alpujarras och ligger dramatiskt på kanten 
av floden Poqueira. Arkitekturen i byn är typisk för Alpujarras och 
karakteriseras av vita hus med platta tak. Pris fr. 175:-

Motril  Vi åker en kort bit till staden Motril för en halvdagstur. Vi 
startar med ett besök på sockermuseet där vi får en guidad tur och 
får höra om historien då Costa del Sol och Costa Tropical tidigare 
var centrum för rörsockerproduktion. Därefter beger vi oss till ett 
romdestilleri. Vi får kort höra om sockerrörets historia och om hur 
framställningen av traditionell rom går till. Givetvis avslutar vi med 
provsmakning. För den intresserade finns drycken till försäljning 
efter avslutad tur. Pris fr. 175:-

Önskar man göra ytterligare utflykter i Andalusien tar man sig 
snabbt och lätt runt i området på egen hand med de lokala bussarna. 

Jul och nyårsresor 2020  Under jul och nyår erbjuder vi resan med 
varierande reslängd. Välj mellan 15, 22 och 29 dagar. På resorna in-
går frukost och middag under hela vistelsen samt specialmiddagar 
på julafton och nyårsafton. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 745:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 14/5, 26/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 275:-

Dag 1. Hemorten – Costa de la Luz  Vi flyger till Málaga och åker 
sedan vidare med buss till staden Rota som ligger några mil norr 
om Cádiz. Området kallas Costa de la Luz, vilket betyder ljus-
kusten, och här finns inbjudande stränder. Vårt hotell Playa de 
la Luz ligger nära havet och här bor vi sju nätter. Samtliga kvällar 
serveras gemensamma middagar på vårt hotell.

Dag 2. Sevilla  Sevilla är en av Spaniens allra vackraste städer. 
Den är dessutom Spaniens fjärde största stad och har en historia 
som löper ända tillbaka till romartiden. Med vår lokalguide går 
vi en promenad som tar oss förbi Catedral de Santa María de la 
Sede, en av världens största romersk-katolska katedraler. Vi ser 
även palatset Alcázar, Europas äldsta idag aktiva kungliga slott. 
Ta del av folklivet på gatorna där restauranger erbjuder tapas, 
smårätter och traditionella spanska luncher. Under eftermiddagen 
återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen. 

Dag 3. Cádiz  Vi inleder dagen med en kort bussfärd till Rota där 
vi byter till en båt som tar oss till Cádiz, en av världens äldsta 
sjöstäder. På vår tur med lokalguide upptäcker vi de klassiska 
sevärdheterna. Vi passerar katedralen med sina olika arkitek-
toniska stilar, rundar torget Plaza de Mina, en gång en kloster-
trädgård med fruktträd, och vi beundrar de färgglada husen utmed 
promenaden vid havet. Kanske önskar man prova friterad fisk, den 
lokala specialiteten pescaíto frito, till lunch. Det sägs att brittiska 
sjömän uppskattade rätten så mycket att de tog med sig idén till 
hemlandet och skapade klassikern ”fish and chips”. Under efter-
middagen återvänder vi med båt och buss till vårt hotell. Middag 
på kvällen. 

Dag 4. Costa de la Luz  Efter frukost ägnar vi resten av dagen till 
avkoppling och egna strövtåg. Kanske lockar en skön dag vid någon 
av hotellets pooler eller i spaavdelningen. Middag på kvällen.

Costa de la Luz  med Cádiz, Sevilla och Jerez
Andalusien har flest solskenstimmar i Europa. Lägg till en fascinerande historia, en milslång strandlinje, pittoreska 
vikar samt god mat och dryck och där har ni Andalusien i ett nötskal. Området erbjuder dessutom storslagen natur och 
innehållsrika utfärder.

Dag 5. Jerez de la Frontera  Efter frukost beger vi oss med buss till 
Jerez de la Frontera. Från Jerez kommer drycken sherry som fått 
sitt namn efter staden, och här finns ett stort antal sherrybodegor. 
Det sägs att invånarnas ständiga leende hänger ihop med doften 
från sherrytillverkningen. I staden huserar ridskolan, Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre. Under vår dag i staden provar vi sher-
ry på en sherrybodega och besöker ridskolan. Gemensam middag 
serveras på vårt hotell.

Dag 6. Gibraltar  Idag besöker vi Gibraltar. Vi bjuds på en rundtur i 
minibussar med engelsk chaufför som kör oss runt på Gibraltars 
trånga gator. Ett av dagens stopp sker vid Herkules pelare, känt som 
”världens ände”, där vi njuter en mäktig utsikt. Gibraltar är en brittisk 
kronkoloni, knappt sju kvadratkilometer stor. Makakerna, Europas 
enda vilda apor, är de största kändisarna. De gillar turister, så håll i 
väska och glasögon. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 7. De vita byarna  Som strödda på Andalusiens berg och åsar 
ligger de vita byarna, influerade av marockansk berberarkitektur. I 
byar som exempelvis Arcos och Grazalema finns historiska minnen 
kvar från morerna och romarna. Ibland är husen så tätt uppförda att 
de på avstånd liknar sockerbitar. Trånga gränder, kullerstensgator, 
barer och marknader skapar en härlig blandning av romantik, livs-
glädje och vardag. I en av dessa byar äter vi lunch som ingår i resans 
pris. Gemensam middag serveras på vårt hotell.

Dag 8. Costa de la Luz – Hemorten  Vi lämnar Rota och reser till 
flygplatsen i Málaga. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 845:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hemsi-
da för aktuell information.
Avresedatum: 19/5, 22/8, 8/9, 22/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  7 775:-

Dag 1. Hemorten – Calpe  Vi flyger till Alicante och tar oss sedan 
vidare med buss till Calpe och vårt hotell AR Diamante Beach Spa 
Hotel där vi ska bo i sju nätter.

Dag 2–7. Calpe  Vi har nu flera härliga dagar på denna sköna 
semesterort framför oss. Staden breder ut sig på båda sidor om 

Costa Blanca
vacker natur, mäktiga klippor och orörda stränder
På spanska Costa Blancakusten bor vi i den trevliga staden Calpe som bjuder på en härlig blandning av gammalt och 
nytt. Längs med strandpromenaden ligger moderna hotell och lägenhetskomplex medan den historiska stadskärnan 
präglas av slingrande gränder med vitkalkade hus. I Calpe finns det också många fina sandstränder som har fått 
utmärkelsen ”blå flagg” för sin renlighet och sina många faciliteter.

den stora klippan Peñón de Ifach. Här finns det långa fina sand-
stränder som kantas av trevliga strandpromenader med ett stort 
utbud av restauranger och souvenirbutiker. Calpe har också en 
livlig fiskehamn och pittoreska kvarter i gamla stan. Under vår 
vistelse i Calpe har vi halvpension bestående av frukost och 
middag på hotellet samtliga dagar. 

Dag 8. Calpe – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker till 
flygplatsen för vidare färd hemåt. 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan. 

Jijona och Villajoyosa  Heldagsutflykt med lokalguide där vi börjar 
med ett stopp i Jijona som är turrónens hemort. Turrón är en typisk 
spansk nougat gjord av honung, socker, äggvita och mandel. Vi gör 
ett besök hos en turróntillverkare och får chansen att provsmaka en 
bit av denna utsökta nougat. Därefter åker vi vidare till den gamla 
fiskebyn Villajoyosa, även känd som ”chokladstaden”. Vi besöker en 
av de många chokladtillverkarna för en visning och provsmakning. 
Under dagen hinner vi även med en kortare rundtur i staden med vår 
lokalguide innan vi får fri tid till att strosa runt bland de vackra pastell-
färgade husen och äta lunch på egen hand. Pris fr. 445:- 

Guadalest  Heldagsutflykt med lokalguide till den lilla pittoreska 
bergsbyn Guadalest. Härifrån har man fantastisk utsikt över dalen 
och den turkosa dammen som förser de torra kustområdena med 
vatten. Staden Guadalest byggdes upp runt slottet San José och 
de boende här skyddades av slottets murar. Enda vägen in är via 
en smal tunnel uthuggen i berget. Här ligger även stadsmuseet 
Casa Orduña, byggt på 1600-talet som bostad för adelsfamiljen 
Orduña. Vi besöker både museet och slottet innan vi åter sätter 

oss i bussen för att åka vidare till naturparken Las Fuentes del 
Algar med sina berömda vattenfall. Pris fr. 445:-

Altea och Alfaz del Pi  En heldagsutflykt med lokalguide där vi 
börjar med ett besök i grannbyn Altea. Vi gör en kortare rundtur 
med vår lokalguide och får även tid att besöka marknaden samt äta 
lunch på egen hand innan vi åker vidare till den lilla orten Alfaz del 
Pi. Här gör vi ett besök på vingården Mendoza där vi får vi en rund-
vandring samt tillfälle att provsmaka några olika sorter av deras 
egenproducerade vin. Pris fr. 445:-
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Costa Cálida  Vi flyger till Alicante och åker 
sedan vidare med buss till vårt hotell Puerto Juan Montiel där vi 
ska bo de kommande 14 nätterna. Frukost och middag på hotellet 
ingår under hela vistelsen.

Costa Cálida den varma kusten
Med över 300 soldagar om året har Costa Cálida i spanska regionen Murcia ett av Europas bästa klimat. Här breder 
vackra sandstränder ut sig längs den 25 mil långa kusten som kantas av trevliga småstäder. Under resan njuter vi av 
solen och gör flera gemensamma utflykter. Välkomna på en resa med oss till den varma kusten. 

Dag 2–14. Avkoppling i Costa Cálida och utflykter i regionen Murcia  
Vi har nu tretton dagar till vårt förfogande för att upptäcka Costa 
Cálida och Murciaregionen. Vi gör flera utflykter men det finns 
också tid till avkoppling och egna strövtåg.

Dag 15. Costa Cálida – Hemorten  Vi åker med transferbuss till 
flygplatsen och flyger till vår hemort. 

Stadsrundtur och vinprovning i Caravaca  Efter frukost åker vi 
till Caravaca för en heldag full av kultur, historia och gastronomi. 
Vi inleder med en rundtur i staden som är en av katolska kyrkans 
fem heliga städer i Europa och tillika en viktig pilgrimsdestination. 
Här besöker vi bland annat museet Caballos del Vino som berättar 
den fascinerande historien om Caravacas vinhästar. Efter lunch på 
egen hand åker vi vidare till den mysiga orten Bullas där vi besöker 
en vinkällare och får lära oss om hur vin framställs, från druva till 
glas. Vi får självklart även smaka på Bullas lokalproducerade vin. Pris 
fr. 525:-

Murcia  Idag besöker vi Murcia som är huvudstad i regionen med 
samma namn. Staden grundades av morerna på 800-talet. Här gör 
vi en stadsrundtur där vi bland annat ser stadens mäktiga katedral 
och besöker Real Casino de Murcia. Det här är inte ett kasino som 
namnet antyder, utan en exklusiv herrklubb som grundades på 
1800-talet. Idag är den pampiga byggnaden mer av ett museum där 
vi får beskåda den påkostade interiören. Pris fr. 495:-

Lorca  Lorca är en av regionen Murcias största och viktigaste städer. 
Den domineras av sin medeltida fästning, idag kallad Solfästningen. 
I stadens vackra historiska kärna finns byggnader från olika peri-
oder, inte minst från barocken vilket gett Lorca epitetet ”barock-
staden”. Plaza de España är stadens huvudtorg och runt detta finns 
flera imponerande monument, bland annat Lorcas mest berömda 
sevärdhet – renässanskyrkan San Patricio. Vi gör ett besök inne 
i kyrkan, som nu är renoverad efter jordbävningen 2011. Vi tittar 
också in i ett hantverkscenter där vi kan handla hantverk från 
regionen. Under dagen ges även tid till att strosa omkring i staden 
på egen hand. Pris fr. 445:-

Cartagena  Hamnstaden Cartagena har en lång och rik historia. 
Den grundades redan på 200-talet f.Kr. av den berömde kartagiske 
fältherren Hannibals svåger och blev så småningom en av romarnas 
viktigaste flottbaser i Spanien. Under vår utflykt får vi en guidad 
stadsrundtur i denna charmiga stad som omges av vackra dalgång- 
ar. Dagens höjdpunkt är besöket på den romerska teatern som 
uppfördes i slutet av första århundradet f.Kr. med plats för cirka  
7 000 åskådare. Pris fr. 495:-

Valle de Ricote  Idag gör vi tillsammans med en lokalguide en utflykt 
i den natursköna Ricotedalen som genomflyts av floden Segura och 
karakteriseras av små charmiga städer, grönskande landskap och 
frodiga fruktodlingar. Den bördiga Ricotedalen var den sista platsen i 
Spanien som beboddes av kristnade morer, så kallade morisker, före 
landsförvisningen på 1600-talet, och det arabiska arvet gör sig påmint 
överallt i området. Under dagen gör vi en rundtur i staden Archena, 
berömd redan på romartiden för sina varma källor. Vi åker även till 
den lilla staden Blanca där vi bland annat besöker ljus- och vatten-
museet, inhyst i ett gammalt vattenkraftverk. I Blanca finns också en 
utsiktsplats där vi har en vacker vy över dalen. Pris fr. 475:-

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna behöver förbokas inför resan. 

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 095:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 16/3, 21/4, 5/5, 12/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 
25/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattningar i dubbelrum · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · premiumrum från 1 695:- per dub-
belrum · juniorsuite från 2 195:- per dubbelrum · tillvalsutflykter 
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj 
mellan 8 dagar (Aqua Bertran med helpension) och 15 dagar 
(Hotel GHT Aquarium & SPA med halvpension). På resor med 
sen ankomst utgår middagen första kvällen.
Avresedatum 8 dagar: 13/5, 3/6, 24/6, 8/7, 15/7, 26/8, 2/9, 
16/9, 7/10, 14/10, 23/10
Avresedatum 15 dagar: 27/4, 13/5, 1/9, 15/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8–15 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Lloret de Mar  Vi flyger till Barcelona och 
fortsätter till Lloret de Mar där vi checkar in på Aqua Bertran eller 
Hotel GHT Aquarium & SPA.

Dag 2–7. Lloret de Mar  Lloret de Mar har blivit en självklar plats 
för många av våra resenärer. Det är inte så konstigt då Lloret är 
en pulserande stad med milt klimat och klart och fint badvatten. 

Lloret de Mar sol och avkoppling på Costa Brava
Costa Brava, ”den vilda kusten”, sträcker sig från norr om Barcelona till franska gränsen. Här visar Medelhavskusten upp 
sig från sin allra soligaste sida med 300 soldagar om året. Vi har valt semesterorten Lloret de Mar, som bjuder oss på 
lata dagar och ljumma kvällar – precis vad kropp och själ behöver på semestern.

Här finns ett varierande nöjesliv med barer, restauranger och 
uteställen. Under vår vistelse gör vi intressanta utflykter och 
vår reseledare kommer gärna med fler tips på saker att se och 
göra. För resenärer som bor på Aqua Bertran blir semestern extra 
bekväm då helpension ingår, det vill säga både frukost, lunch och 
middag samtliga dagar.

Dag 8. Lloret de Mar – Hemorten  Efter frukost åker vi till flyg-
platsen och tar flyget till vår hemort.

Santa Clotilde  Vi tar oss med lokaltrafik till trädgården Santa 
Clotilde sydväst om Lloret de Mar. Parken, som skapades i början 
av 1900-talet, är en av Kataloniens vackraste trädgårdar och ligger 
på en underbar plats med bedårande utsikt över Medelhavet. Den 
24 000 kvadratmeter stora trädgården erbjuder blomsterprakt, 
ståtliga träd, utsiktsterrasser, gångar, trappor och fontäner. Pris 
fr. 9 euro

Båttur till Tossa de Mar  Idag väntar en båttur till charmiga 
Tossa de Mar. Väl framme finns det möjlighet att sola och bada 
för dem som önskar. Den största sevärdheten är gamla stan Vila 
Vella, som ligger på en höjd cirka 70 m ö.h. Vila Vella omges av en 
intakt medeltida stadsmur med sju försvarstorn. Innanför muren 
finns pittoreska kullerstensgränder som kantas av butiker samt 
utsiktspunkter med fantastiska vyer över havet och Tossas mo- 
dernare kvarter. Pris fr. 18 euro

Barcelona  Kataloniens huvudstad Barcelona har mycket att  
erbjuda sina besökare. Här blandas gammalt och nytt: medeltida  
gränder i det äldsta kvarteret Barri Gòtic och den magnifika 
katedralen La Sagrada Familias vackra arkitektur i jugendstil. 
Under vår tur ser vi några av stadens främsta sevärdheter. Efter 
rundturen blir det tid för egna strövtåg. Utflykten ingår i resan. 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna till Santa Clotilde och Tossa de Mar bokas och betalas 
på plats. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 595:- · tillvalsutflykt
 Avresedatum: 23/4, 24/5, 17/9, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Madrid  Vi flyger till Madrid och checkar in på 
centralt belägna hotell Victoria 4. På kvällen bekantar vi oss med 
varandra över en gemensam middag. 

Dag 2. Stadsrundtur Madrid  Efter frukost är det dags att upp- 
täcka Spaniens huvudstad tillsammans med vår lokalguide. 
Stadens medelpunkt är det livliga torget Puerta del Sol där många 
historiska händelser har utspelats, och inte långt därifrån ligger 
det kungliga slottet. Öster om gamla Madrid breder bourbonernas 
Madrid ut sig. Här byggde de storslagna torg med fontäner, en tri-
umfbåge och det som senare blev Prado, ett av världens förnäms- 
ta konstmuseer. Här avslutar vi vår stadsrundtur, och resten av dag-
en är fri för egna strövtåg. För den som vill utforska Pradomuseet 
närmare erbjuder vi som tillvalsutflykt en guidad tur på museet. 
Här finns bland annat världens främsta samling av spansk konst. 
Turen behöver förbokas inför resan. Pris fr. 295:-

Dag 3. Madrid – Valencia  Vi lämnar Madrid och reser österut mot 
hamnstaden Valencia. På vägen dit stannar vi till i den pittoreska 
småstaden Alarcón, som främst är känd för sitt moriska slott. Här 
intar vi en trerätters lunch med tillhörande vin och njuter av det 
välbevarade slottets atmosfär. Vi fortsätter sedan till Valencia, där 
vi checkar in på hotell Senator Parque Central. Kvällen är fri för att 
botanisera bland Valencias många restauranger på egen hand. 

Dag 4. Stadsrundtur Valencia  Efter frukost väntar Spaniens tred-
je största stad på att upptäckas. Tillsammans med en lokalguide 
gör vi en rundtur och ser bland annat den gamla silkesbörsen La 
Lonja de la Seda som byggdes på 1400- och 1500-talet och är ett 
av Unescos världsarv. I den historiska stadskärnan finns även det 
äldsta kvarteret Barrio del Carmen som karakteriseras av trånga 
gator och gränder. Men Valencia har även en stadsdel med futuris- 
tisk arkitektur. Arkitekten Santiago Calatrava, född i Valencia,  
har ritat flera byggnader i kulturkomplexet ”Konst- och veten- 
skapsstaden” vid floden Turia. Han är för oss svenskar kanske 
främst känd för att ha ritat Turning Torso i Malmö. Eftermiddagen 
är fri för egna aktiviteter.

Spanska höjdpunkter 
Madrid, Valencia och Barcelona
Spaniens tre största städer besöker vi på en och samma resa! Mångskiftande Madrid erbjuder ett stort utbud av konst, 
shopping och god mat. I Valencia samsas historiska Unescovärldsarv med futuristiska byggnadsverk, och i livliga 
Barcelona finns en enastående blandning av kultur, färgstark arkitektur och vindlande gränder. 

Dag 5. Valencia   Idag åker vi på utflykt till den charmiga småsta-
den El Palmar, som ligger i hjärtat av Iberiska halvöns största 
våtmarksområde L’Albufera. Området är berömt för sina risodling-
ar, och i El Palmar äter vi givetvis paella till lunch. Resten av dagen 
är fri för egna aktiviteter i Valencia. Vår reseledare kommer gärna 
med tips på saker att se och göra. 

Dag 6. Valencia – Barcelona  Vi lämnar Valencia och åker norrut 
mot Barcelona. På vägen stannar vi till i Tarragona, som är Kata- 
loniens näst största stad och tillika ett världsarv tack vare sin an-
rika historia. Här får vi tid för att äta lunch på egen hand innan vi 
fortsätter till Barcelona. Väl framme checkar vi in på hotell Cata- 
lonia Park Putxet och äter gemensam middag på kvällen. 

Dag 7. Stadsrundtur Barcelona  Efter frukost möter vi vår lokal-
guide som tar oss med på en rundtur i den katalanska huvudsta-
den, som är känd för sin blandning av gammalt och nytt. Detta har 
inte minst Antoni Gaudí och hans konstnärskollegor inom den så 
kallade katalanska modernismen bidragit till. Kyrkan La Sagrada 
Familia och flera andra byggnader i denna jugendstil gör Barcelona  
till Europas kanske mest färggranna och fantasifulla stad. I den 
äldsta stadsdelen Barri Gòtic hittar vi kvarter och smala gränder 
som tar oss tillbaka till medeltiden. På kvällen rundar vi av resan 
med en gemensam middag. 

Dag 8. Barcelona – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och 
åker till Barcelonas flygplats för vidare färd hemåt.
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6 dagar

fr  7 975:-

Spanska vinvägar Kataloniens vindistrikt

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · en 
lunch · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:-
Speciellt: På resor med sen ankomst utgår middagen första 
kvällen.
Avresedatum: 1/5, 27/9, 4/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Sitges  Vi flyger till Barcelona och fortsätter till 
Sitges där vi checkar vi in på fyrstjärniga hotell Ibersol Antemare. Här 
bor vi ett stenkast från havet och den trevliga strandpromenaden 
som leder in till centrum och gamla stans vindlande gränder. Sitges 
är bland annat känt för sin internationella filmfestival och bjuder 
på ett behagligt tempo med en avspänd atmosfär. Här finns gott 
om såväl trevliga tapasbarer som kulturella sevärdheter. Middag på 
vårt hotell ingår under hela vistelsen.

Dag 2. Penedès med Freixenet och Parés Baltà  Idag reser vi 
norrut till den mysiga byn Sant Sadurní d’Anoia där vi besöker det 
välkända vinhuset Freixenet. Här får vi en rundvisning som avslutas 
med en provning av den berömda cavan. Därefter äter vi lunch på 
egen hand innan vi fortsätter till Pacs del Penedès och vingården 
Parés Baltà. Här får vi lära oss om mer om gårdens viner och prov- 
smakar sedan tre sorter samt en cava. Under sen eftermiddag är vi 
tillbaka på vårt hotell.

Dag 3. Priorat med vingården La Conreria d’Scala Dei  Efter 
frukost reser vi ut på landsbygden söder om nationalparken Serra 
de Montsant till vingården La Conreria d’Scala Dei. Här får vi en 
rundvisning och provar de lokala vinerna. Vi avslutar besöket med 
en tapaslunch och vin från gårdens välsmakande druvor. Framåt 
eftermiddagen åker vi tillbaka till vårt hotell.

Dag 4. Barcelona  Idag väntar ett besök i den katalanska huvud-
staden Barcelona. Staden är känd för sin spännande blandning av 
gammalt och nytt. Arkitekten Antoni Gaudí har gjort Barcelona till 
en färgrik storstad genom bland annat sin fantasifulla kyrka La Sa-
grada Familia. Inte långt härifrån ligger La Rambla, den breda gåga-
tan. Vi möter vår lokalguide som under förmiddagen tar oss med på 
en guidad rundtur. Efter lunch har vi eftermiddagen fri till shopping 
och kanske ett museibesök. Vi återvänder sedan till vårt hotell.

Följ med på en resa längs några av Kataloniens berömda vinvägar. Under resan provar vi såväl sprudlande cava som röda 
och vita viner i de dynamiska vindistrikten Penedès, Priorat och Conca de Barberà. Vi bor i charmiga Sitges och passar 
även på att besöka den livliga storasystern Barcelona.

Dag 5. Conca de Barberà  Efter frukost åker vi till vinområdet Conca 
de Barberà. Här ligger vingårdarna tätt, och vinerna som produceras 
är av den näst bästa kvaliteten enligt Spaniens klassningssystem. 
Vi provar viner på två av områdets gårdar och njuter av omgivning-
arna innan vi åker tillbaka till Sitges. På kvällen äter vi en sista 
gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 6. Sitges – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker vi till 
Barcelonas flygplats för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 695:- 
Avresedatum: 15/4, 29/4, 13/5, 27/5, 1/9, 9/9, 16/9, 26/9, 
30/9, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – San Sebastián  Vi flyger till Bilbao och åker vidare 
till San Sebastián där vi checkar in på hotell Zenit. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet. 

Dag 2. Stadsrundtur San Sebastián  San Sebastián är en lyxig se-
mesterort med ljuvliga stränder och en pittoresk stadskärna. Den är 
också gourmeternas paradis, med världens högsta koncentration av 
Michelinlistade restauranger. Vi bekantar oss med staden tillsam-
mans med en lokalguide och åker bergbana upp till höjden Monte 
Igueldo som bjuder på fantastiska vyer över omgivningarna. Vi 
avslutar turen med vinprovning på en av de närliggande vingårdarna 
där vi smakar det baskiska vinet Txakoli. Resten av dagen är fri för 
egna strövtåg.

Dag 3. San Sebastián – Laguardia  Efter frukost reser vi vidare 
mot Laguardia i Rioja Alavesa. På vägen dit stannar vi hos en 
osttillverkare vid den lilla staden Idiazabal, som är berömd för sin 
ost med samma namn. Osten har skyddad ursprungsbeteckning 
och görs på fårmjölk. Efter en ostprovsmakning åker vi vidare till 
Zerain och ciderproducenten Oiharte. Här får vi en inblick i fram-
ställningen av cider och provsmakar den uppfriskande drycken. 
Efter lunch på egen hand fortsätter vi till pittoreska Laguardia. 
Denna välbevarade medeltida by är känd som Riojas vackraste, 
och bjuder tack vare sitt läge på vackra vyer över områdets många 
vinodlingar samt de Kantabriska bergen. Här checkar vi in på 
hotell Sercotel Villa de Laguardia och äter gemensam middag på 
kvällen.  

Dag 4. Rioja  Rioja är känt för att producera några av Spaniens mest 
populära viner, och idag utforskar vi det välkända vindistriktet. Vi 
börjar där vi redan befinner oss, i Rioja Alavesa. Här är mognads-
förhållandena mycket goda, och distriktet anses därför produ- 
cera de bästa vinerna i Rioja. Vi gör en vinprovning på den vackert 
belägna bodegan Baigorri där vi också serveras lättare tilltugg. 
Därefter fortsätter vi till den pittoreska byn Elciego. Bland de char-
miga gamla stenhusen sticker vinproducenten Marqués de Riscals 
futuristiska byggnad ut, utformad av arkitekten Frank O. Gehry 
som också ligger bakom Guggenheimmuseet i Bilbao. Här gör vi en 
rundtur på bodegan och provsmakar två goda viner. På eftermidda-
gen återvänder vi till vårt hotell och har resten av dagen fri för egna 
strövtåg.  

Baskien med San Sebastián, Bilbao och Rioja
Frodiga Baskien bjuder på en spännande blandning av mysiga städer, naturskönt landskap och god mat och dryck. 
Under vår rundresa i den dynamiska regionen besöker vi flärdfulla San Sebastián, provar Riojaviner i Laguardia och 
Elciego samt utforskar konststaden Bilbao. 

Dag 5. Laguardia – Bilbao  Vi checkar ut från vårt hotell och ger oss 
av mot den baskiska huvudstaden Vitoria-Gasteiz. Här gör vi en gui-
dad tur i stadens äldre stadskärna tillsammans med en lokalguide. 
Efter lunch på egen hand åker vi västerut till Salinas de Añana, 
dalen där man utvinner salt. Här besöker vi en saltproducent som 
lär oss om skillnaden på salt och salt, och vi provsmakar olika  
sorter av smaksatt salt. Vi fortsätter sedan vår resa till Baskiens 
största stad Bilbao där vi checkar in på hotell Zenit Bilbao. På kväl-
len botaniserar vi bland stadens många restauranger på egen hand. 

Dag 6. Stadsrundtur Bilbao  Efter frukost väntar Bilbao på att 
utforskas. Vi gör en guidad rundtur i denna spännande stad, som 
har gått från grå industristad till färgglad kulturpärla där gammalt 
och nytt samsas sida vid sida. Resten av dagen är fri för att ut-
forska Bilbao på egen hand. En varm rekommendation är att göra 
som baskerna själva och prova den lokala specialiteten pintxos 
till lunch. De smakfulla smårätterna serveras för en liten peng 
på var och varannan bar i staden och är ett givet inslag under en 
semester i Baskien. 

Dag 7. Bilbao  Vi inleder dagen med ett besök på stadens mest 
kända landmärke, Guggenheimmuseet som öppnades 1997. Rest-
en av dagen är fri för att njuta av Bilbao på egen hand. Tack vare 
sitt läge i en dalgång, på båda sidor om floden Nervión, är staden 
relativt kompakt och plan och därför enkel att upptäcka till fots. 
För den som vill se mer konst rekommenderas ett besök på Museo 
de Bellas Artes, som visar konst från medeltiden fram till våra 
dagar. För den shoppingglade finns ett brett utbud av butiker med 
allt från välkända klädmärken till lokala vävda hantverk. En plats 
som inte bör missas är den berömda saluhallen Mercado de la 
Ribera, en vacker byggnad i art déco-stil där man finner mängder 
med marknadsstånd med lokala råvaror och flera gastrobarer. Vår 
reseledare kommer gärna med tips på fler saker att se och göra. 
På kvällen avrundar vi resan med en gemensam middag på en 
trevlig restaurang. 

Dag 8. Bilbao – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
till flygplatsen för hemfärd.
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8 dagar

fr  12 475:-

Spaniens nordkust Kantabrien, Asturien och Galicien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 895:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 6/5, 3/6, 23/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Santander  Vi flyger till Bilbao och tar oss på 
snabba motorvägar vidare genom ett kuperat landskap till regionen 
Kantabriens huvudstad Santander. Här checkar vi in för två nätter 
på Hotel Santemar, som ligger nära den långa Sardinerostranden. På 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Bilbao  Idag återvänder vi till Baskiens största stad Bilbao, 
belägen på båda sidor om floden Nervión. Vi inleder med en guidad 
rundtur i den spännande staden, som har gått från grå industristad 
till färgglad kulturpärla. Vi har sedan tid för lunch på egen hand, då 
man kan passa på att prova pintxos, smårätter av olika slag som är 
baskernas motsvarighet till tapas. På eftermiddagen besöker vi det 
berömda Guggenheimmuseet, med modern och samtida konst. Den 
unika byggnaden ritades av arkitekten Frank O. Gehry och invigdes 
1997. Under tidig kväll kommer vi tillbaka till Santander och serveras 
middag på hotellet.

Dag 3. Santander – Oviedo  När vi ätit frukost och checkat ut gör vi en 
guidad rundtur i Santander, som ligger på en halvö vid Biscaya- 
bukten. Efter lunch på egen hand lämnar vi Santander och reser 
västerut mot regionen Asturiens huvudstad Oviedo. På vägen stannar 
vi för ett besök på ostfabriken Quesería Vega de Tordín, naturskönt 
belägen mellan två bergskedjor. Under en rundvisning får vi en inblick 
i produktionen av den ursprungsskyddade blåmögelosten Cabrales, 
som vi också får provsmaka. Därefter fortsätter vi genom det vackra 
kuperade landskapet till Oviedo. Vi checkar in för två nätter på cen-
trala NH Principado där vi äter gemensam middag.

Dag 4. Oviedo  Dagen inleds med en guidad rundtur i Oviedo. Under 
vår promenad i centrum ser vi den berömda katedralen i gotisk stil, 
de många torgen med imponerande byggnader från olika epoker 
och delar av den gamla stadsmuren från 1200-talet. Efter turen har 
vi resten av dagen till eget förfogande i denna forna huvudstad i 
kungariket Asturien. Huvudgatan Calle Uría kantas av butiker av alla 
de slag och ligger nära Oviedobornas favoritpark Campo de San Fran-
cisco med vackra promenadstråk. På kvällen samlas vi för gemensam 
middag på ciderhuset Tierra Astur Parrilla, belägen på den pittoreska 
gatan Calle Gascona, även kallad Bulevar de la Sidra, där ciderhusen 
ligger tätt. En av regionen Asturiens mest berömda produkter är cider 
som görs på äppelmust, och Oviedo brukar kallas ciderns huvudstad.

Dag 5. Oviedo – Santiago de Compostela  Idag lämnar vi Asturien och 
beger oss till regionen Galicien. Längs vägen gör vi en avstickare till 
stranden As Catedrais, katedralstranden, känd för sina spektakulära 

Spaniens tre nordligaste regioner kännetecknas av vild natur, fascinerande arkitektur och kulinariska specialiteter. Här 
bekantar vi oss med de tre regionala huvudstäderna och får också smaka områdets cider och ost. Dessutom besöker vi 
baskiska Bilbao och portugisiska Porto.

klippformationer som har skulpterats av hav och vindar. Under sen 
 eftermiddag anländer vi till Galiciens huvudstad Santiago de Compo- 
stela, slutmålet för pilgrimsleden El Camino de Santiago. Här checkar 
vi in för två nätter på fyrstjärniga Gran Hotel Los Abetos och äter 
middag på hotellet.

Dag 6. Stadsrundtur Santiago de Compostela, utflykt Finisterre  
Att promenera i Santiago de Compostelas historiska stadskärna är 
som att stiga rakt in i historien med medeltida stenbelagda gator, 
pittoreska små torg, kloster och kyrkor. Och så den fantastiska 
katedralen från 1000-talet, uppförd över aposteln Jakobs grav och en 
av Spaniens finaste romanska byggnader. Med sina två höga torn och 
imponerande fasad dominerar den Praza do Obraidoiro, det största 
av de fyra torg som finns runt katedralen. Tillsammans med en lokal 
guide gör vi en förmiddagstur i denna fascinerande stad och har där- 
efter fri tid för lunch. På eftermiddagen åker vi på en utflykt till Kap 
Finisterre, en udde som skjuter ut i Atlanten. Under antiken ansågs 
den utgöra världens ände – finis terrae på latin. Efter denna natur- 
upplevelse återvänder vi till vårt hotell där vi på kvällen äter middag.

Dag 7. Santiago de Compostela – Combarro – Porto  Efter frukost 
och utcheckning lämnar vi Santiago de Compostela och åker söderut. 
Vid en av Rías Baixas, fyra flodmynningar vid Galiciens södra väst-
kust, ligger den förtjusande fiskebyn Combarro. Under en promenad 
i byns gamla del kan man se de typiska fiskarhusen med vackra 
balkonger i sten eller trä samt de många stenkorsen med Kristus 
avbildad på ena sidan och jungfru Maria på andra. Men det som 
Combarro är mest berömt för är de så kallade hórreos, små visthus-
bodar som vilar på stenpelare. Vi fortsätter sedan mot Portugal och 
portvinsstaden Porto, där vi ska bo en natt på Holiday Inn Porto Gaia. 
Tillsammans med en lokal guide utforskar vi med buss och till fots 
Portugals andra största stad, belägen vid floden Douro. Vi ser bland 
annat tvåvåningsbron Dom Luís I, de färgglada husen i kvarteret 
Ribeira vid Douros strand, det pampiga börshuset och katedralen Sé 
do Porto. På kvällen serveras middag på hotellet.

Dag 8. Porto – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker till 
Portos flygplats för vidare färd hemåt.
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8 dagar

fr  8 575:-

Katalonien med Barcelona, Girona och Montserrat

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 125:-  
Avresedatum: 17/4, 8/5, 7/9, 25/9, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tossa de Mar  Vi flyger till Barcelona åker vidare 
till Tossa de Mar. Vi checkar in på hotell GHT Sa Riera som blir vårt 
hem den kommande veckan. Här bor vi centralt och med gång-
avstånd till såväl stranden som den äldre stadskärnan. Frukost och 
middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Tossa de Mar  Vi inleder resan med att bekanta oss med Tos-
sa de Mar, eller ”det blå paradiset” som konstnären Marc Chagall 
kallade staden efter att ha hänförts av dess skönhet och vackra 
ljus. Tillsammans med en lokalguide gör vi en rundtur i denna mysi-
ga lilla kuststad. Dagens höjdpunkt är besöket i stadens äldsta del 
Vila Vella, som är det enda kvarvarande exemplet på en befäst me-
deltidsstad vid den katalanska kusten. Vila Vella ligger på cirka 70 
m ö.h. och omges av en medeltida stadsmur med sju försvarstorn. 
Innanför murarna finns en labyrint av pittoreska kullerstensgränder 
kantade av vackra gamla hus. Här uppifrån har vi en fantastisk 
utsikt över havet, stranden och Tossas modernare kvarter. Resten 
av dagen är fri för egna strövtåg.

Dag 3. Girona och Figueres med vingårdsbesök  Efter frukost åker 
vi inåt land till Girona. Staden är huvudstad i regionen med samma 
namn och har en historia som sträcker sig över 2 000 år tillbaka i 
tiden. Genom Girona flyter floden Onyar, och en av stadens mest 
kända vyer är över de karakteristiska färgglada husen som ligger 
längs floden. Vi gör en gemensam promenad genom staden och 
fortsätter sedan med vår buss till Figueres. Efter lunch på egen 
hand besöker vi Dalí-museet. Den unika byggnaden ligger på 
platsen för den tidigare stadsteatern och har utformats av Dalí 
själv. Avslutningsvis besöker vi en vingård där vi gör en vinprovning 
och får lära oss om gårdens viner.

Dag 4. Barcelona  Idag väntar Barcelona på att utforskas, och efter 
frukost reser vi dit med vår buss. Väl framme möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en guidad tur i den katalanska huvudstaden. 
Vi börjar turen till fots i de gotiska kvarteren och avslutar på den 
berömda shoppinggatan La Rambla. Efter lunch på egen hand 
åker vi vidare med vår buss och ser några av stadens mest kända 
sevärdheter. Vårt sista stopp blir vid arkitekten Antoni Gaudís och 
Barcelonas mest kända byggnad, La Sagrada Familia. Vi gör en 
utvändig promenad runt den mäktiga kyrkan som började byggas 

Upplev storstaden Barcelona, historiska Girona, mysiga Tossa de Mar och mycket däremellan! På den här resan  
utforskar vi det mångfasetterade Katalonien som är fullt av kulturskatter, vackra omgivningar och goda smaker.

1882 och fortfarande inte är färdig. Sedan får vi tid för egna strövtåg 
innan vår buss tar oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 5. Tossa de Mar  Hela dagen är fri för att koppla av och njuta av 
Tossa de Mar på egen hand.

Dag 6. Lokal gastronomi och medeltidsbyn Besalú  Idag ska vi 
tillfredsställa våra smaklökar med några av Gironas lokala deli- 
katesser. Vi börjar med en guidad tur på en bodega i vindistriktet 
Empordà där vi får en inblick i tillverkningen av detta vin och gör 
en provsmakning. Vi åker sedan vidare till den charmiga medeltida 
byn Besalú där vi äter en härlig lunch som avnjuts tillsammans med 
lokalt vin. Vi avslutar dagen hos en osttillverkare där vi smakar på 
olika ostar tillsammans med lokalt vin som serveras i en så kallad 
porró, en traditionell katalansk vinkaraff.

Dag 7. Montserrat och cavaprovning  Efter frukost åker vi till det 
kända berget och klostret i Montserrat, en mäktig symbol för det 
katalanska folket. Kataloniens skyddshelgon Svarta madonnan 
bevaras i klosterkyrkan där klostrets berömda gosskör ofta framför 
hennes hymn. Vi besöker det mäktiga klostret och äter sedan 
gemensam lunch med en hänförande utsikt över Montserrats spe-
ciella bergsformationer. Därefter fortsätter vi till vinproducenten 
Freixenet för att lära oss om hur Spaniens berömda cava blir till och 
hur man bäst avnjuter den. Vi gör en rundtur och avslutar besöket 
med att prova den sprudlande drycken.

Dag 8. Tossa de Mar – Hemorten Efter frukost checkar vi ut från 
hotellet och åker till Barcelonas flygplats för hemresa.



www.rolfsbuss.se 85

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:-
Avresedatum: 20/4, 4/5, 11/5, 28/9, 9/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 575:-

Dag 1. Hemorten – Palma  Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare med buss till hotell Globales Mimosa där vi ska bo de kom-
mande sju nätterna. Eftermiddagen är fri för att njuta av hotellets 
faciliteter och dess omgivning. Vi har frukost och middag på vårt 

Smaker av Mallorca en smakfull upplevelse
Den populära ön Mallorca har under senare år blivit en riktig matdestination. Under denna matresa besöker vi tapas-
restauranger och vingårdar där vi får provsmaka några av öns specialiteter. Dessutom får vi lära oss att tillaga den typiska 
spanska rätten paella!

hotell samtliga dagar, förutom dag sju då vi avslutar resan med en 
tapasmiddag på restaurangen Sa Premsa i Palma.

Dag 2–7. Avkoppling och utflykter  Vi har nu sex heldagar på oss 
att utforska omgivningarna runt Palma. 

Dag 8. Palma – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och beger 
oss till flygplatsen för hemresa. 

Vinprovning och lunch på vingården Ramanyà  Vi åker till den 
anrika vingården Ramanyà, som är belägen strax utanför Santa 
Maria del Camí. Här gör vi en guidad rundtur och lär oss allt om hur 
vintillverkningen går till. Efter turen provar vi några av gårdens goda 
viner. Vi avslutar besöket med en välsmakande lunch bestående av 
mallorcansk spädgris och efterrätt med en underbar utsikt över de 
vackra omgivningarna.

Valldemossa  Vi besöker byn Valldemossa, naturskönt belägen i 
Tramuntanabergen. Byn är bland annat känd för att Frédéric Chopin 
och författarinnan George Sand bodde här en vinter. Vi gör ett besök 
på ett av byns mest kända kaféer för att provsmaka Mallorcas 
populära kaka ”coca de patata”, en traditionell potatiskaka och en 
symbol för Mallorcas gastronomi. Vi får sedan tid att strosa omkring 
i den pittoreska byn på egen hand innan vi samlas för gemensam 
lunch på en trevlig restaurang.

Palma  Vår buss hämtar oss för att ta oss med på en rundtur i 
Palma där vi passerar flera av stadens intressanta platser. Vi börjar 
med en guidad tur till fots i den gamla stadskärnan där vi bland annat 
ser Palmas mest berömda byggnad, 1300-talskatedralen La Seu. 
Turen avslutas i det populära kvarteret ”La Lonja” där vi besöker två 
olika tapasrestauranger. På båda ställena får vi provsmaka några 
utvalda tapas och ett glas gott spanskt vin. Därefter fortsätter vi till 
saluhallen Mercat de l’Olivar, som är känd för att erbjuda Mallorcas  
bästa råvaror bland fisk, kött, frukt och grönt. Här får vi tid att stro-
sa omkring och provsmaka några av alla de läckra delikatesserna 
eller slå oss ner på någon av de trevliga restaurangerna och vinbar-
erna. Efter detta besök har vi lite fri tid på egen hand innan vår buss 
tar oss tillbaka till vårt hotell. 

La Granja med paella-demonstration  Vi åker till en av Mallorcas 
största herrgårdar, La Granja, där vi gör en rundvandring. Under 
besöket får vi lära oss hur man tillagar den traditionella spanska 
rätten paella. Medan kocken demonstrerar översätter vår guide 
hela processen steg för steg. Vi får även möjlighet att laga vår egen 
paella som det sedan är dags att avnjuta. Vi bjuds dessutom på för-
rätt, dessert, sangria, vin, vatten eller läsk samt kaffe. Hela besöket 
avslutas med ett smakprov av lokala specialiteter från Mallorca. 

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna ingår i resans pris.
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8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Mallorca  Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare med buss till den populära Alcúdiabukten på norra Mallor-
ca, som är känd för sina härliga stränder och sitt behagliga tempo.  
Här erbjuder vi boende på tre olika hotell. Mer information om 
hotellen finns på vår hemsida. Vi har frukost och middag på vårt 
hotell samtliga dagar.

Mallorca Medelhavets populära semesterö
Mallorca är ön med de många ansiktena, en komplett semesterö med allt från härliga stränder till charmiga byar och 
storstaden Palma. Under vår vecka på ön har vi tid för både avkoppling och gemensamma turer genom det natursköna 
landskapet till intressanta utflyktsmål.  

Dag 2–7. Avkoppling och utflykter  Vi har nu sex heldagar på oss att 
utforska denna pärla. Vi njuter av atmosfären och gör promenader 
längs stranden. Kanske lockar en båtutflykt eller bara avkoppling i 
solen. Vår reseledare ger förslag på olika aktiviteter och utflyktsmål. 
Under vår vistelse gör vi bussutflykter som alla ingår i resans pris. 

Dag 8. Mallorca – Hemorten  Efter frukost beger vi oss till flyg-
platsen i Palma för färd hemåt.

Palma  Vi gör en heldagsutflykt till Mallorcas största stad Palma. Vi 
börjar med ett stopp vid slottet Bellver, beläget på det lilla berget 
som tornar upp sig över bukten. Härifrån har vi en fantastisk 
panoramautsikt över staden (entré till slottet ingår ej). Väl framme 
i Palma besöker vi bland annat gamla stan och den välkända 
1300-talskatedralen La Seu som är ett av de största turistmålen i 
Palma. Vi får också tid på egen hand för både lunch och shopping 
innan det är dags att återvända till vårt hotell. 

Valldemossa, Sóller och Alfabia  Vi åker upp i Tramuntanabergen 
till Valldemossa, en by känd för att Frédéric Chopin och författa- 
rinnan George Sand bodde här en vinter. Här besöker vi klostret La 
Real Cartuja från 1700-talet. Vi fortsätter sedan till den charmiga 
byn Port de Sóller, där vi får tid att på egen hand inta lunch och 
strosa längs strandpromenaden. Från Port de Sóller tar vi oss med 
spårvagn till Sóller där vi möter vår buss för vidare färd till godset 
Alfabia. Vi gör en promenad i den stämningsfulla, välbevarade, ara-
biska trädgårdsanläggningen med springbrunnar och subtropiska 
växter och blir påminda om att ön under flera hundra år var under 
arabiskt styre. Därefter återvänder vi till vårt hotell.

Sineu marknad och vinprovning  Vi åker på halvdagsutflykt 
till den pittoreska byn Sineu som ligger mitt på Mallorca. Varje 
onsdag blommar byn upp då den populära veckomarknaden intar 
byns gator och torg. Marknaden i Sineu är en av de mest omtyckta 
på hela ön. Vi avrundar vår utflykt med ett besök på en spansk 
bodega för vinprovning av de lokala vinerna.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:-
Avresedatum: 4/5, 13/5, 18/5, 25/5, 31/8, 14/9, 21/9, 28/9, 
5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 21 övernattningar i dubbelrum · 21 frukostar · 
21 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 250:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 1/5, 16/9, 23/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

22 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Mallorca  Vi flyger till Palma  och tar oss sedan 
vidare till  Alcúdiabukten. Här checkar vi in på något av våra tre 
fyrstjärniga hotell som alla har pool och nära till fina stränder. Mer 
information om hotellen finns på vår hemsida.

Mallorca  långtidssemester på den populära ön
Mallorca är Medelhavets kanske mest kompletta semesterö, med allt från härliga stränder till charmiga byar och 
storstaden Palma. På denna långtidsresa kopplar vi av och njuter av sol och bad i den populära Alcúdiabukten. För den 
som vill utforska mer av Mallorca erbjuder vi också trevliga utflykter till flera av öns många sevärda platser.

Dag 2–21. Avkoppling och utflykter  Vi har nu tjugo heldagar på 
oss till att koppla av och njuta av Mallorcas härliga omgivningar. 
Alcúdia är välkänt för sin milslånga strand, men också för sina 
mysiga äldre stadsdelar med medeltidskaraktär. 

Dag 22. Mallorca – Hemorten  Frukost och utcheckning. Vi åker 
mot flygplatsen för hemfärd.

Palma  Vi gör en heldagsutflykt till Mallorcas största stad Palma. Vi 
börjar med ett stopp vid slottet Bellver, beläget på det lilla berget 
som tornar upp sig över bukten. Härifrån har vi en fantastisk panora-
mautsikt över staden (entré till slottet ingår ej). Väl framme i Palma 
besöker vi bland annat gamla stan och den välkända 1300-talskate- 
dralen La Seu som är ett av de största turistmålen i Palma. Vi får 
också tid på egen hand för både lunch och shopping innan det är 
dags att återvända till vårt hotell. Pris fr. 595:-

Porto Cristo och Drakgrottorna  Vi gör en utflykt till Porto Cristo och 
en av Mallorcas mest fascinerande turistattraktioner, Drakgrottorna. 
Inne i en av grottorna ligger sjön Martel, en av de största underjordis-
ka sjöarna i världen. Här bjuds vi på vacker klassisk musik och varje 
dag visas dessutom en ljusshow som lyfter fram de vackra forma-
tionerna. Som avslutning kan de som vill följa med på en kortare 
båttur på sjön. Efter besöket i grottorna får vi lite tid på egen hand i 
den vackra staden Porto Cristo. Vi besöker även en pärlfabrik innan vi 
åker tillbaka till vårt hotell. Pris fr. 575:-

Valldemossa, Sóller och Alfabia  Vi åker upp i Tramuntanabergen 
till Valldemossa, en by känd för att Frédéric Chopin och författarin-
nan George Sand bodde här en vinter. Här besöker vi klostret La 
Real Cartuja från 1700-talet. Vi fortsätter sedan till den charmiga 
byn Port de Sóller, där vi får tid att på egen hand inta lunch och 
strosa längs strandpromenaden. Från Port de Sóller tar vi oss med 
spårvagn till Sóller där vi möter vår buss för vidare färd till godset 
Alfabia. Vi gör en promenad i den stämningsfulla, välbevarade, ara-
biska trädgårdsanläggningen med springbrunnar och subtropiska 
växter och blir påminda om att ön under flera hundra år var under 
arabiskt styre. Därefter återvänder vi till vårt hotell. Pris fr. 725:-

Sineu marknad och vinprovning  Vi åker på halvdagsutflykt till den 
pittoreska byn Sineu som ligger mitt på Mallorca. Varje onsdag 
blommar byn upp då den populära veckomarknaden intar byns 
gator och torg. Marknaden i Sineu är en av de mest omtyckta på hela 
ön. Vi avrundar vår utflykt med ett besök på en spansk bodega för 
vinprovning av de lokala vinerna. Pris fr. 650:-

Pollença-bukten och Formentor-halvön  Vår buss tar oss till Pol-
lença. Vi åker sedan vidare till Mirador Es Colomer, en utsiktsplats 
på halvön Formentor varifrån man har en hisnande utsikt över 
klipporna och havet nedanför. Vi tar oss därefter ner till Formen-
torstranden. Härifrån gör vi en båttur till hamnen i Pollença där vi 
möter vår buss och återvänder till vårt hotell. Pris fr. 395:- 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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15 dagar

fr  11 975:-

Mallorca & Menorca sol, bad och avkoppling

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 250:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 15/5, 5/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vi erbjuder följande utflykter på Mallorca:
Utflykterna behöver förbokas inför resan. 
Palma  Vi gör en heldagsutflykt till Mallorcas största stad Palma. Vi 
börjar med ett stopp vid slottet Bellver. Härifrån har vi en fantastisk 
panoramautsikt över staden (entré till slottet ingår ej). Väl framme 
i Palma besöker vi bland annat gamla stan och den välkända 
1300-talskatedralen La Seu som är ett av de största turistmålen i 
Palma. Vi får också tid på egen hand för både lunch och shopping 
innan det är dags att återvända till vårt hotell. Pris fr. 595:-

Valldemossa, Sóller och Alfabia  Vi åker upp i Tramuntanabergen  
till Valldemossa. Här besöker vi klostret La Real Cartuja från 
1700-talet. Vi fortsätter sedan till den charmiga byn Port de Sóller. 
Från Port de Sóller tar vi oss med spårvagn till Sóller där vi möter 
vår buss för vidare färd till godset Alfabia. Vi gör en promenad i den 
stämningsfulla, välbevarade, arabiska trädgårdsanläggningen med 
springbrunnar och subtropiska växter och blir påminda om att ön 
under flera hundra år var under arabiskt styre. Därefter återvänder vi 
till vårt hotell. Pris fr. 725:-

Sineu marknad och vinprovning  Vi åker på halvdagsutflykt till den 
pittoreska byn Sineu som ligger mitt på Mallorca. Varje onsdag 
blommar byn upp då den populära veckomarknaden intar byns 
gator och torg. Marknaden i Sineu är en av de mest omtyckta på hela 
ön. Vi avrundar vår utflykt med ett besök på en spansk bodega för 
vinprovning av de lokala vinerna. Pris fr. 595:-

Vi erbjuder följande utflykter på Menorca:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.  
Mahón  Vi reser till Menorcas huvudstad Mahón. Vi besöker gamla 
stans vindlande gator, beundrar de brittiskinspirerade 1700-tals- 
husen och strosar runt på marknaden. Under utflykten gör vi även en 
rundtur med båt i stadens hamn, som är Medelhavets största natur-
hamn. Tack vare sin strategiska placering i Medelhavet nyttjades 
hamnen av brittisk militär under merparten av 1700-talet. Efteråt har 
vi fri tid att upptäcka mer av staden innan vi fortsätter till orten Sa 
Mesquida och dess populära strand. Här kan vi njuta av sol och bad 
innan vi återvänder till vårt hotell. Pris fr. 595:-

Ciutadella  Vi åker till Ciutadella, som fram till 1700-talet var öns 
huvudstad. Den pittoreska staden är känd för sina trånga kullerstens-
gator och vackra gamla hus. Vi gör en tur i den historiska stadskärnan 
bland gränder och torg och missar förstås inte den karakteristiska 
gatan Josep Maria Quadrado som kantas av arkader. Vi besöker även 
stadens katedral, byggd på 1300-talet i katalansk-gotisk stil, innan vi 
reser tillbaka till vårt hotell. Pris fr. 475:-

Dag 1. Hemorten – Mallorca  Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare med buss till Alcúdiakusten. Här checkar vi in på något av våra 
tre fyrstjärniga hotell som alla har pool och nära till fina stränder. Mer 
information om hotellen finns på vår hemsida.

Dag 2–6. Mallorca  Vi har nu fem dagar framför oss till att njuta av 
Mallorca och Alcúdiakustens omgivningar. Den 30 kilometer långa 
kuststräckan har ett stort utbud av vackra stränder och badvikar 
som inbjuder till avkopplande dagar med sol och bad. Några kilo-
meter inåt land ligger också Alcúdias gamla stad, som grundades 
av romarna och är full av charmiga gränder, butiker och trevliga 
restauranger. För den som vill utforska mer av Mallorca erbjuder vi 
flera intressanta utflykter.

Dag 7. Mallorca – Menorca  Vi lämnar Mallorca och reser med färja 

Kombinera semesterfavoriten Mallorca med den natursköna systerön Menorca! Vi börjar vår resa med en härlig vecka på 
klassiska Mallorca och upptäcker vad som gör ön så populär. Efter att ha bekantat oss med svenskfavoriten reser vi vidare 
till den lummiga lillasystern Menorca och njuter av den gröna öns pittoreska omgivningar och behagliga tempo.

till systerön Menorca. Vi åker sedan med vår buss till den charmiga 
orten Cala’n Porter där vi checkar in på hotell Playa Azul.

Dag 8–13. Menorca  Nu väntar härliga dagar på semesterpärlan 
Menorca. På denna gröna ö är stora delar naturskyddade, och jäm-
fört med grannöarna är det mesta lite mer småskaligt här. Vi omges 
av böljande kullar, vitkalkade hus och badvikar med turkosblått 
vatten, och njuter av öns fridfulla atmosfär. Som omväxling är det 
möjligt att följa med på utflykt till två av öns pittoreska hamnstäder.

Dag 14. Menorca – Mallorca  Vi reser tillbaka till Mallorca med 
färja och checkar in på vårt hotell.

Dag 15. Mallorca – Hemorten  Frukost och utcheckning. Vi åker till  
flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · all inclusive · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 350:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 22/2, 14/11, 19/12

15 dagar

fr  15 975:-

Dag 1. Hemorten – Gran Canaria
Vi landar på solvarma Gran Canaria och tar oss vidare med buss till 
Buenaventura Hotel där vi checkar in. Hotellet har flera pooler och 
stranden ligger bara 500 meter bort. Nu börjar semestern! 

Dag 2–14. Avkoppling och utflykter  Vi har nu 13 heldagar på oss 
att njuta av allt som Gran Canaria har att erbjuda. Välkända Playa 

Gran Canaria Playa del Inglés
Följ med till Kanarieöarna och njut av två veckor med sol, sand och bad på den härliga semesterön Gran Canaria. Shop-
pa i Playa del Inglés, känn lugnet i ”lilla Venedig”, lär dig mer om Kanarieöarnas historia i Las Palmas eller vandra uppe 
på vulkaniska slätter i Tejeda.

del Inglés ligger 1 km från hotellet och har förutom en lång, härlig 
strand täckt av Saharaöknens sand, en mängd barer, restauranger 
och butiker inom gångavstånd. Följer du istället strandpromenaden 
söderut från Playa del Inglés når du snart Maspalomas vackra 
sanddyner. Vår reseledare finns tillgänglig dagligen om du vill ha 
tips på aktiviteter eller utflykter.

Dag 15. Gran Canaria – Hemorten
Fri tid tills transferbussen hämtar oss på hotellet och kör oss till
flygplatsen i Las Palmas för hemfärd till Sverige.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan och genomförs med 
engelsktalande lokalguide.

Upptäck Gran Canaria  Vi kör mot staden Arucas, Gran Canarias 
bananhuvudstad som domineras av den majestätiska kyrkan San  
Juan Bautista och vars gator är fyllda av historia och vacker arki- 
tektur. Genom härliga landskap fortsätter vi till pittoreska Teror, 
Gran Canarias hjärta. Med sina rödkaklade hus, vackert snidade 
balkonger och hemliga trädgårdar som gömmer sig bakom stora 
trädörrar är staden fantastiskt mysig att strosa omkring i. Det är 
även här som en av öns vackraste kyrkor hittas, dedicerad till  
Nuestra Señora del Pino, tall-jungfrun, som är Gran Canarias 
skyddshelgon. När vi upptäckt staden och kanske shoppat några 
souvenirer åker vi vidare upp i bergen. Gemensam lunch intar vi 
på hotellet El Refugio i den lilla bergsorten Tejeda, mitt bland de 
majestätiska bergen och Gran Canarias mest populära vandrings- 
leder.

Efter lunch beger vi oss till utsiktsplatsen Mirador del Nublo 
för att kunna beskåda två av öns vackraste berg, Roque Nublo och 
Roque Bentaiga. Härifrån fortsätter vi till San Bartolomé som är 
huvudstad i öns största kommun. Staden ligger i ett fantastiskt vul-
kanområde med branta berg och riklig vegetation precis vid kratern 
Tirajana. Vi avslutar vår utflykt i Maspalomas med dess gyllene 
sanddyner innan vi återvänder till hotellet. Pris fr. 425:-

Las Palmas stadstur  Vi tar sikte mot kosmopolitiska Las Palmas  
som tillsammans med Santa Cruz samsas om titeln som 
Kanarieöarnas huvudstad. I stadsdelen Ciudad Jardin får vi njuta 
av några av stadens vackraste hus. Vi besöker också den underbara 
parken Parque Doramas där Pueblo Canario ger oss en inblick i hur 
en autentisk kanarisk by kan se ut. Här finner vi även det ståtliga 

sekelskifteshotellet Santa Catalina som tagit emot många berömda 
gäster genom åren. Vi fortsätter till Las Palmas hjärta, den gamla 
stadsdelen Vegueta, där vi strosar runt bland historiska byggnader 
som Santa Ana och sjöfartsmuseet Casa de Colón (också känt som 
Columbus hus). Genom de smala gatorna når vi Museo Canario 
som har en stor samling av mumier och lergods från urinvånarna 
guanchernas tid. Efter besöket på museet finns tid för shopping på 
handelsgatan Triana innan vi besöker utsiktsplatsen Alta Vista som 
bjuder på en vacker panoramautsikt över Las Palmas. Pris fr. 325:-

Puerto de Mogán  Följ med till charmiga fiskebyn Puerto de 
Mogán, känd som ”lilla Venedig” tack vare sina kanaler och vackra 
gångbroar. Strosa runt bland de vita kolonialvillorna i hamnen med 
sina blomsterklädda fasader och starka färginslag, ta en glass och 
njut av lugnet i denna romantiska lilla by. Varje fredag hålls en stor 
marknad i Puerto de Mogán som är väl värd ett besök. I varje hörn 
lockar små köpstånd som erbjuder allt mellan himmel och jord, 
bland annat lokalt kanariskt hantverk. Givetvis erbjuder byn också 
en liten men charmig sandstrand som är perfekt att koppla av på. 
Pris fr. 175:- 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Teneriffa  Vi flyger till Teneriffa och tar oss sedan 
vidare till Costa Adeje och vårt hotell. Under våren erbjuder vi även 
hotell Semiramis i Puerto de la Cruz. 

Dag 2–14. Costa Adeje  Varje dag får vi frukost och middag på 

Teneriffa sol, bad och värme 
Teneriffa är den största av de sju spanska öar som utgör ögruppen Kanarieöarna. Läget väster om Afrikas kust ger ett 
härligt klimat året runt. Vulkanen Teide mitt på ön har skapat det spektakulära landskapet. Under resan har vi sex olika 
hotellalternativ på öns södra del i Costa Adeje. Här njuter vi av sol och bad varvat med gemensamma utflykter.

hotellet. På Hotel Las Dalias ingår även all inclusive i priset, vilket 
kan läggas till mot extra kostnad på Hotel Bouganville Playa och 
Hotel Olé Tenerife Tropical. Om dagarna njuter vi av atmosfären, 
promenerar längs stranden och besöker de frestande affärerna. 
Vår reseledare finns tillgänglig dagligen och det erbjuds utflykter 
och förslag på egna aktiviteter. 

Dag 15. Teneriffa – Hemorten  Fri tid fram till transfer till flyg-
platsen. Vi flyger till vår hemort.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.  
Se hemsida för information om utflykterna från hotell Semiramis.

Stora öturen  Följ med på en tur runt hela Teneriffa! Vi startar i 
västlig riktning genom Santiago del Teide mot öns äldsta turiststad 
Puerto de la Cruz, dit engelsmän kom redan i slutet av 1800-talet 
för att dra nytta av det milda klimatet. Den botaniska trädgården i 
Puerto är en av öns stora sevärdheter och entrén ingår i turen. Den 
andra staden på programmet är inget mindre än ett av Unescos 
världsarv. I La Laguna, som var öns första huvudstad, promenerar 
vi på pittoreska gator kantade av pastellfärgade hus, kloster och 
palats och besöker den stora matmarknaden. Vi fortsätter mot öns 
huvudstad Santa Cruz och tar oss till gamla stan och de pittoreska 
kvarteren runt Concepción-kyrkan. Där är det dags för gemensam 
tapaslunch med efterrätt och dryck. I staden med världens näst 
största karneval besöker vi sedan det intressanta karnevalsmuseet. 
Med bussen i riktning mot syd gör vi en sista anhalt vid Aloe-parken 
i Güimar, där all odling sker ekologiskt. Pris fr. 595:-

Made in Teneriffa  Det är bara på Kanarieöarna som det odlas ba-
naner i Europa. På Teneriffa finns mängder av bananplantager och 
de är en viktig del av öns ekonomi. Vi besöker en plantage vid Las 
Galletas där vi får veta hur det går till att odla bananer och prov- 
smaka några av de många produkter som framställs av bananer. 
Visste du att kanariska ostar varje år vinner internationella priser? 
Vi besöker en getfarm med ysteri och får en visning av farmen och 
provsmakning av gårdens produkter. Innan spanjorerna kom till ön 
levde ursprungsbefolkningen guancherna på Teneriffa och de hade 
getter. De kanariska getterna är alltså mer kanariska än kanarierna 
själva. Pris fr. 395:-

La Gomera  La Gomera är den spännande ön som ligger närmast 
Teneriffa och vi tar färja dit från Los Cristianos. Denna vulkaniska 
ö har genom årtusenden fårats av väder och vind, och landskapet 
vi reser igenom är hisnande magiskt. Dagens gemensamma lunch 
avnjuter vi i en av de gröna dalarna på nordsidan, där vi också får 
en demonstration av invånarnas eget sätt att kommunicera: viss- 
elspråket. På toppen av ön finns en av de bäst bevarade atlant- 
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Hotel Iberostar Las Dalias ****
 
Hotellet har ett bra läge, många faciliteter och en internationell 
känsla. Ca 100 meter till centrum i San Eugenio, nära hamnen 
Puerto Colón. Underhållning i baren kvällstid med dans och musik. 
Alla rum med balkong. På detta hotell ingår all inclusive i priset 
under hela vistelsen (frukost, lunch, middag och dryck). 

Hotel Iberostar Bouganville Playa****
 
Hotellet har utmärkt läge nära den fina sandstranden Playa del 
Bobo. Fint poolområde där en av poolerna är uppvärmd under 
vintermånaderna. Alla rum har balkong.

Hotel Olé Tenerife Tropical****
 
Detta är ett centralt beläget hotell med närhet till både shopping 
och strand i Troya. Fint poolområde där poolen är uppvärmd 
vintertid till minst 20 grader. Alla rum har balkong.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Besök vår hemsida för aktuella priser · enkelrum från 
4 150:- · all inclusive från 4 750:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj 
mellan 8 dagar, 15 dagar och 22 dagar. 
Avresedatum 8 dagar: 15/3
Avresedatum 15 dagar: 14/1, 21/1, 28/1, 4/2, 11/2, 18/2, 25/2, 
3/3, 10/3, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11, 1/12, 22/12
Avresedatum 22 dagar: 15/12

Vi erbjuder följande hotell på vår resa till Teneriffa

Hotel Best Semiramis*****
 
Detta hotell är ett bekvämt hotell i området La Paz i Teneriffas 
huvudstad Puerto de la Cruz. Hotellet erbjuder faciliteter som upp-
värmd pool, gym och bastu. Alla rum har balkong med havsutsikt.

iska lagerskogarna, nationalparken Garajonay. Ett besök i denna 
subtropiska regnskog, som är upptagen på Unescos världsarvslis-
ta, är ett måste och vi får höra berättelserna om öns växtlighet 
och spännande förflutna. Vi tar oss vidare ner mot öns östkust 
med utsikt över sydsidan och avrundar med en guidad visning av 
öns huvudstad San Sebastián, som var Christofer Columbus sista 
anhalt innan han gav sig iväg över Atlanten. Härifrån tar vi sedan 
båten hem till Teneriffa. Pris fr. 795:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 28 övernattningar i dubbelrum med all inclu-
sive · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 7 150:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 10/2, 16/11, 14/12

29 dagar

fr  21 575:-

Dag 1. Hemorten – Lanzarote  Resenärer från Göteborg reser 
tidig morgon till Oslo med buss. Vi flyger till Lanzarote och tar oss 
sedan vidare till vårt hotell Relaxia Olivina i Puerto del Carmen. 

Dag 2–28. Lanzarote  Varje dag får vi frukost, lunch och middag på 
hotellet. Det ingår även lokalt öl, lokalt vin och läsk med mera. Vi njuter 
av atmosfären, promenerar längs stranden och besöker de inbjudande 

Lanzarote sol, bad och avkoppling
Lanzarote är den östligaste av de sju Kanarieöarna. Precis som på Gran Canaria och Teneriffa är klimatet härligt med 
cirka 300 soldagar per år. På östra sidan finns huvudstaden Arrecife som kan erbjuda en rad nöjen och sevärdheter. 
Under resan bor vi på Relaxia Olivina i Puerto del Carmen.

affärerna. Kanske lockar en shoppingtur till Arrecife eller bara ligga 
och må bra i solen. I området runt Puerto del Carmen finns ett rikligt 
utbud av restauranger, särskilt utmed den långa strandgatan som 
följer kustlinjen. En del av Lanzarotes charm är den homogena 
bebyggelsen och tack vare arkitekten César Manrique har ön bara en 
enda skyskrapa.

Dag 29. Lanzarote – Hemorten  Efter frukost och utcheckning 
beger vi oss till flygplatsen. Vi flyger till Oslo där vi möter vår buss 
som tar oss till Göteborg och hemorten. 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan och genomförs med 
engelsktalande lokalguide.

Södra Lanzarote inklusive Timanfaya nationalpark  Vi inleder med en 
färd mot vulkanlandskapet runt Timanfaya. Vi passerar byn Uga och 
reser in i nationalparken Timanfaya. Vi stannar vid Islote de Hilario 
där det finns ständig geotermisk aktivitet. Vi fortsätter sedan till 
Vulkanvägen och får bland annat höra om saltframställningen i Sa-
linas de Janubio. Vi gör ett stopp för lunch i Yaiza. Under eftermid-
dagen stannar vi till hos en vinproducent för att prova några av de 
lokala vinerna innan vi vänder hemåt mot vårt hotell. Pris fr. 495:-

Norra Lanzarote inklusive Teguise  De norra delarna av Lanzarote 
erbjuder ett helt annat landskap än de södra delarna av ön. Vi in-
leder morgonen med en färd till den charmiga staden Costa Teguise 
som fram till 1852 var öns huvudstad och fortsätter genom Los 
Valles till Haría där vi får en underbar utsikt över de tusen palmer-
nas dal. Vid Mirador del Rio ser vi även Chinijoarkipelagen innan vi 
fortsätter till den fantastiska grottan Cueva de los Verdes för att 
insupa det obeskrivligt vackra landskapet format av vulkanutbrott. 
Avslutningsvis gör vi ett stopp vid ett aloe vera-museum innan vi 
åker tillbaka till hotellet. Pris fr. 575:-

Fuerteventura och Las Dunas  Vi reser till Playa Blanca där vi tar 
båten över till Corralejo på Fuerteventura. Båtresan tar cirka 30 mi-
nuter. Det smaragdfärgade vattnet och de vita milslånga stränderna 
får dig att känna det som om du vore i paradiset. Här finns det tid 
för att ta ett dopp, slappna av på stranden eller gå på shoppingrun-
da på huvudgatan. Fortsättningsvis tar vi oss till den pittoreska
fiskebyn El Cotillo. Passa på att inta en god lunch i någon av de 

många restaurangerna längs med strandpromenaden. Vi fortsätter  
sedan till nationalparken Las Dunas för att gå på sanden med 
känslan av att vi är i Sahara. Som avslutning besöker vi en av sand-
dynernas stränder, ett område med kristallklart vatten perfekt för 
snorkling, innan vi återvänder till Corralejo och tar båten tillbaka till 
Lanzarote. Pris fr. 595:- 

På upptäcktsfärd i Lanzarote  Upptäck Lanzarotes charm och ta 
in de fantastiska vyerna som detta unika vulkanlandskap har att 
erbjuda. Vi startar med att ta oss söderut till Las Salinas de Janubio 
och Los Hervideros. Genom Uga kommer vi in till Las Montañas del 
fuego, Eldbergen, där den inre hettan kan kännas på ytan. Mellan 
vulkaner och kratrar tar vi oss till Timanfaya nationalpark med 
geotermisk aktivitet. När vi passerar La Geria ser vi hur bönderna 
har anpassat sig till den unika miljön på plats. Efter provsmakning 
på en vingård fortsätter vi norrut och passerar de tusen palmernas 
dal på vägen mot Teguise och Jameos del Agua där vi besöker en 
naturlig grotta. Sedan återvänder vi till vårt hotell. Pris fr. 775:-

Vår reseledare kommer även att erbjuda andra gemensamma aktiviteter 
och eventuella tillvalsutflykter. Reseledaren finns tillgänglig dagligen 
och kan även ge förslag på egna aktiviteter.

Avreseorter: Göteborg, Oslo
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 595:- · dubbelrum med havsutsikt 
från 3 195:- (ej tillgängligt på alla avresor)
Avresedatum: 9/3, 23/3, 11/4, 25/4, 13/5, 19/9, 26/9, 3/10, 
10/10, 17/10, 24/10, 21/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Algarve  Vi flyger till Faro eller Lissabon och tar 
oss sedan vidare till Algarve där vi checkar in på Hotel Vila Gale  
Marina, Dom Jose Beach Hotel eller Muthu Clube Praia da Oura. 
Senare på kvällen bekantar vi oss med varandra under en gemen- 
sam middag. 

Dag 2–14. Algarve  Från en enkel fiskeby har Quarteira utvecklats 
till en av de största turistorterna i Algarve, känd för sina gyllene 
stränder, sin höga kvalitet på fisk och sina pinjeskogar. Staden har 
dock fortfarande lyckats behålla sin portugisiska karaktär och är 

Algarve Portugals semesterparadis
Vi besöker det behagliga och gästvänliga Algarve i södra Portugal. Här finns mysiga hamnstäder och semesterorter som ligger 
vackert längs kusten. 

särskilt populär bland portugisiska semesterfirare. Det bästa är 
den vackra palmkantade strandpromenaden Avenida Infante de 
Sagres, känd som ”Marginal”, där man kan koppla av med härliga 
promenader längs havet. Här finns gott om trevliga uteserveringar 
och kaféer.

Även i Albufeira finner man en pittoresk fiskehamn och fina 
stränder. Här finns också ett stort utbud av barer, mysiga restau-
ranger och marknader bland de vitkalkade husen och smala 
gatorna.  

Dag 15. Algarve – Hemorten  Fri tid fram till dess att vår buss  
kommer och hämtar oss för att köra oss till flygplatsen.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.

Albufeira, Porches och Silves  Vi börjar med ett besök i den när-
belägna och charmiga fiskestaden Albufeira. Vi åker vidare till den 
gamla staden Silves, som omges av apelsinlundar och reser sig över 
en bördig dalgång. Från den romersk-moriska borgen, byggd i röd 
sandsten, har vi fantastisk utsikt över nejden. Vi besöker en vinbo-
dega, får en kort rundvandring och provar naturligtvis några av de 
lokalt producerade vinerna med lite tilltugg. Innan vi återvänder till 
vårt hotell besöker vi ett krukmakeri nära den lilla staden Porches. 

Cabo de São Vicente och Lagos  Vi åker till Portugals sydvästli-
gaste punkt Cabo de São Vicente, där branta klippor stupar i den 
skummande Atlanten. Här står Europas kraftigaste fyr. I närbelägna 
staden Sagres ser vi den vackra hamnen och ruinerna av Henrik 
Sjöfararens fästning. Vi stannar sedan i den livliga småstaden 
Lagos, en gång utgångspunkt för upptäcktsresor och världsomseg-
lingar. Vi strosar i den gamla stadsdelen och kan besöka saluhal-
len och 1700-talskyrkan Santo António, som sägs vara ”juvelen i 
Algarves krona”, med många förgyllda och målade träsniderier. 

Faro och Tavira  Vi åker till närbelägna Faro som sedan 1756 är 
Algarves huvudort. Något längre österut kommer vi till den fina sta-
den Tavira med många vackra kyrkor och praktfulla residens. Tavira 
ligger på båda sidor om Gilãofloden. Bäst överblick över staden får 
vi från muren som omger den moriska borgen i den gamla arabiska 
stadsdelen på en kulle.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 375:-

Dag 1. Hemorten – Porto  Vi flyger till Porto och tar oss sedan vidare 
till Hotel Vila Gale Porto där vi ska bo i tre nätter. På kvällen äter vi 
gemensam middag. 

Dag 2. Stadsrundtur Porto  Frukost. Idag upptäcker vi Porto som är 
vackert beläget vid den slingrande floden Douro. Vi gör en rundtur 
i stadens historiska centrum som har klassats som världsarv av 
Unesco. Här besöker vi bland annat det gamla börshuset och ser 
katedralen samt den märkliga tvåvåningsbron över floden. Vi gör 
sedan en utflykt till det berömda portvinshuset Sandeman där vi 
får en rundvisning med efterföljande vinprovning. På kvällen äter 
vi gemensam middag på en lokal restaurang.

Dag 3. Porto  Efter frukost beger vi oss till Peso da Régua som är 
portvinsdistriktets huvudstad. Härifrån åker vi sedan med båt på 
Dourofloden tillbaka mot Porto. Vi äter lunch ombord och under 
dagen glider vi fram i det natursköna landskapet där flodens slutt-
ningar delvis täcks av vinodlingar i terrasser. Två imponerande 
slussar passeras innan vi framåt tidig kväll lägger till vid kajen i 
Porto. Gemensam middag på hotellet på kvällen. 

Dag 4. Porto – Coimbra  Efter frukost är det dags att ta farväl av 
Porto och bege oss söderut. Vi åker mot Coimbra och hotell Vila 
Galé Coimbra. Staden ligger vid Mondegoflodens norra strand och 
var under medeltiden huvudstad i Portugal. Under förmiddagen 
gör vi en rundtur med lokalguide där vi bland annat besöker det 
anrika universitetet, grundat i slutet av 1200-talet och beläget 
högst upp i den gamla stadskärnan. På kvällen äter vi middag på 
egen hand, och därefter samlas vi för att gemensamt ta oss till Fado 
ao Centro där vi får uppleva den portugisiska folkmusikstilen fado.

Dag 5. Coimbra – Lissabon  Vi äter frukost och åker sedan vidare 
mot Portugals huvudstad Lissabon. Vi kör ut mot Atlantkusten 
och gör ett besök i fiskebyn Nazaré, där vi äter en god lunch med 
färsk fisk och lokala specialiteter innan vi fortsätter söderut mot 
Lissabon och Hotel Mundial där vi ska bo i tre nätter. 

Dag 6. Stadsrundtur Lissabon  Efter frukost möter vi en lokalguide 
som tar oss med på en rundtur i den portugisiska huvudstaden. 
Lissabon ligger där floden Tejo mynnar i Atlanten. Staden blev 
huvudstad 1255 och kom att bli en av Europas viktigaste handels- 

Portugal historiska städer och genuina fiskebyar
Europas västligaste land har mycket att erbjuda och på vår fina rundresa bor vi i två av Portugals mest kända städer, 
huvudstaden Lissabon och hamnstaden Porto. Vi besöker dessutom universitetsstaden Coimbra och portvinsdistriktets 
huvudstad Peso da Régua varifrån vi gör en båtutflykt på den vackra Dourofloden.

städer. Under vår stadsrundtur ser vi bland annat Belémtornet, 
Jeronimoklostret och det storslagna torget Praça do Comércio. Vid 
lunchtid avslutas den guidade turen i centrum och resten av dagen 
är fri för egna strövtåg. Vårt hotell ligger centralt så vi tar oss enkelt 
tillbaka på egen hand. På kvällen äter vi gemensam middag på en 
lokal restaurang i det bohemiska kvarteret Bairro Alto, berömt för 
sitt pulserande nattliv.

Dag 7. Sintra och Cascais  Frukost på vårt hotell och därefter gör vi 
en heldagsutflykt i Lissabons omgivningar. Vi börjar med att åka upp 
i bergen till naturskönt belägna Sintra som finns med på Unescos 
världsarvslista. Staden blev tidigt den portugisiska kungafamiljens 
favoritresidens och här har vi möjlighet att besöka kungapalatset 
Palácio Nacional, uppfört på 1800-talet. Vi fortsätter till Kap Roca, 
den västligaste punkten på det europeiska fastlandet. Därefter 
åker vi ner mot kusten till den eleganta badorten Estoril och dess 
mer folkliga grannort Cascais, känd för sin livliga fiskmarknad. 
Kvällen kröns med en gemensam middag på hotellets restaurang, 
Varanda de Lisboa. Här har vi en magnifik utsikt över staden sam-
tidigt som vi njuter av god mat och dryck.

Dag 8. Lissabon – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och har 
ledig tid fram tills vår buss kommer för att köra oss till flygplatsen.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 795:-
Avresedatum: 2/4, 9/4, 16/4, 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 
28/8, 9/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 3 
luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:- 
Avresedatum: 19/4, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Porto  Vi flyger till Porto och tar oss till vår 
buss. Därefter besöker vi det berömda portvinshuset Sandeman 
för en rundvisning med efterföljande provsmakning av två sorters 
vin. Vi checkar sedan in på hotell Vila Galé Porto där vi ska bo i två 
nätter. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Porto och Quinta da Lixa Monverde  Frukost 
och därefter gör vi tillsammans med vår lokalguide en rundtur i sta-
dens historiska centrum, där vi besöker det gamla börshuset och 
ser katedralen samt den märkliga tvåvåningsbron över floden. Vi 
fortsätter sedan till den vackert belägna vingården Quinta da Lixa 
Monverde. Vi får en rundvandring och provsmakning av tre sorters 
vin innan vi avnjuter en sen lunch. Efter besöket återvänder vi till 
Porto. Middag på egen hand.

Dag 3. Porto – Viseu  Efter frukost är det dags att ta farväl av 
Porto och bege oss söderut till staden Aveiro. Här äter vi en god 
lunch med färsk fisk innan vi fortsätter mot Viseu som är känt för 
sin vinindustri. Vi besöker Casa de Santar som ligger strax söder 
om Viseu där vi får en rundvisning med efterföljande provsmakning 
av två sorters vin. Vi checkar in på centralt belägna hotell Grão 
Vasco där vi bor i en natt. Middag på egen hand.

Dag 4. Viseu – Lamego  Frukost och utcheckning. Vi beger oss 
norrut till vingården Quinta da Pacheca som ligger mycket vackert 
vid floden Douro, en av landets största floder. Här serveras vi 
lunch med tre sorters viner och får en rundvisning på vingården.
Därefter åker vi till vårt designhotell Vila Galé Douro, beläget utanför 
Lamego i den centrala delen av Dourodalen, tvärs över floden från 
staden Peso da Régua. Gemensam middag på hotellet på kvällen.

Dag 5. Peso da Régua  Efter frukost åker vi till Peso da Régua, 
portvinsdistriktets huvudstad, för rundvisning och vinprovning på 
Quinta do Vallado. Vingården med sin rika historia har funnits i över 
300 år och tillhört familjen Ferreira i hela sex generationer sedan 
1818. Efter besöket har vi tid för lunch på egen hand i området. Under 
eftermiddagen gör vi en knappt två timmars båttur på Dourofloden 
mellan Régua och Pinhão. Vi tar oss sedan tillbaka till Régua med 
buss. På kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 6. Lamego – Hemorten  Efter en god frukost lämnar vi vårt 
hotell och reser till flygplatsen i Porto.

Portugal vinresa Porto, Viseu och Lamego
Följ med på en fantastisk resa med fokus på vin. Vi besöker hamnstaden Porto och portvinsdistriktets  huvudstad Peso 
da Régua varifrån vi gör en båtutflykt på den vackra Dourofloden.
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8 dagar

fr  9 275:-

Dag 1. Hemorten – Cascais  Vi flyger till Lissabon och stiger på 
bussen som tar oss vidare till Cascais där vi checkar in på hotell
Vila Gale Cascais. Hotellet är beläget nära havet i närheten av 
hamnen. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Cascais  Efter frukost tar vår reseledare med oss på en 
upptäcktsfärd i det gamla Cascais som behållit sin genuina 
atmosfär. Fiskare kommer fortfarande in med fisk och skaldjur 
och tiden har i princip stått stilla i den gamla stadsdelen med 
pittoreska hus. Middag på kvällen.

Dag 3. Lissabon  Vi beger oss till Portugals spännande huvudstad vid 
floden Tejos mynning vid Atlanten och möts av vår lokalguide som tar 
med oss på en halvdagsguidning. Staden ligger på sluttningarna 
av en rad kullar och här finns många intressanta sevärdheter från 
olika epoker. Under eftermiddagen blir det tid för egna upplevelser 
innan vi återvänder till Cascais. På kvällen finns möjlighet att äta 
ute på någon av Cascais många restauranger.

Dag 4. Tillvalsutflykt Óbidos med vinprovning  Dagen är fri för 
egna aktiviteter, och på kvällen äter vi gemensam middag. Man 
kan också välja att följa med på en tillvalsutflykt. Vi åker på en 
heldagsutflykt norrut. Vår buss tar oss till Caldas da Rainha och 
vi besöker en marknad med frukt, ost, keramik och andra lokala 
produkter. Efter marknaden fortsätter vi till Óbidos där vi får en 
guidad tur. Óbidos är en pittoresk medeltidsstad nära Atlantkusten. 
Innanför stadsmurarna finner man bland annat ett välbevarat slott 
och smala gränder med vita hus och blomsterprydda fönster. Här 
finns det tid för lunch på egen hand. Som avslutning på utflykten 
åker vi söderut igen och besöker Quinta do Gradil för en vinprovning. 
Vi provar fyra viner med tilltugg. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 445:-

Dag 5. Cascais  Dagen står till ditt förfogande. Kanske vill du 
uppleva den förnäma badorten Estoril där kungligheter och adel 
roat sig under århundraden. Här finns fina stränder och förstås 
det världsberömda kasinot där det är fri entré. Från Cascais kan 
man promenera längs havet till Estoril, en behaglig vandring på 
cirka tre km. Middag på kvällen. 

Cascais Portugals riviera
Cascais har utvecklats från fiskeby till populär badort. Med sina härliga stränder och sin pittoreska gamla stadskärna är 
Cascais det perfekta resmålet för en skön semestervecka.

Dag 6. Sintra och Kap Roca  Efter frukost gör vi en utflykt i om-
rådet. Vi åker till Unescoskyddade Sintra med kungliga slott 
och palats. Stadens pittoreska gränder kantas av butiker och 
restauranger. Vi fortsätter till Kap Roca, Cabo da Roca, Europas 
västligaste kontinentala punkt. Här får vi en vidunderlig utsikt 
över Atlanten. Som nationalskalden Luís de Camões skrev: ”Där 
jorden slutar börjar havet.” Middag på egen hand på kvällen.

Dag 7. Cascais  Dagen är fri för egna aktiviteter. På kvällen äter vi 
vår sista gemensamma middag.

Dag 8. Cascais – Hemorten  Frukost och avresa till Lissabons 
flygplats för hemresa.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 595:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 15/4, 22/4, 12/5, 29/9, 4/10, 18/10 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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8 dagar

fr  9 975:-

Madeira Atlantens pärla

Dag 1. Hemorten – Madeira  Vi flyger till Funchal. Vår buss tar 
oss en dryg mil till Caniço do Baixo, öster om Funchal, där Hotel 
Galosol som blir vårt hem för sju nätter ligger. Det fyrstjärniga 
hotellet är beläget precis vid havet.

Dag 2–7. Avkoppling och utflykter  Vi har nu sex heldagar på oss 

Madeira, även kallad Atlantens pärla, är en idyllisk ö som tillhör Portugal. Den erbjuder sina besökare en storslagen 
natur med rik blomsterprakt och fantastiska vyer. Följ med och upptäck en av världens mest magnifika semesteröar!

att utforska Atlantens pärla. Vi njuter av atmosfären i Caniço do 
Baixo, promenerar längs havet och har det gott i solen. Under vår 
vistelse på Madeira gör vi tre utflykter som ingår i resans pris. 
Vi erbjuder även två tillvalsutflykter som behöver förbokas inför 
resan. Vår reseledare kan också ge förslag på andra aktiviteter och 
utflyktsmål.

Dag 8. Madeira – Hemorten  Frukost och därefter åker vi till flyg-
platsen för hemfärd.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 545:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Avresan 22/3 är 7 dagar. På avresan 4/5 åker 
resenärer från Göteborg med buss till Oslo och flyger direkt 
till Madeira. 
Avresedatum: 23/2, 8/3, 15/3, 22/3, 4/5, 19/9, 3/10, 17/10, 
31/10, 14/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Stadstur Funchal och Botaniska trädgården  Idag åker vi på 
halvdagsutflykt till Madeiras huvudstad Funchal. En lokalguide 
visar oss det bästa av staden. Vi besöker en lokal marknad med 
regionala produkter och får smaka på ett av världens bästa viner, 
Madeiravin. Vi får även chansen att ta en titt in på en typisk 
broderi- och tygfabrik. Funchals botaniska trädgård ligger mitt 
i staden och här gör vi ett besök för att beundra den uppsjö av 
växter och blommor, från alla delar av världen, som trivs och 
frodas i Madeiras varma klimat. Utflykten ingår i resan.

Curral das Freiras och Monte  Vi besöker de fridfulla byarna 
Curral das Freiras och Monte. Vi börjar dagen med ett stopp vid 
utsiktspunkten Pico dos Barcelos, belägen 355 m ö.h. Därefter 
åker vi till mytomspunna Curral das Freiras, en avskild liten 
by som ligger välbevarad i en dal omgiven av höga berg. Sedan 
besöker vi en taverna där vi får tillfälle att smaka olika sorters 
lokala körsbärslikörer. Slutligen gör vi ett besök i kyrkan Igreja da 
Nossa Senhora do Monte, där tusentals pilgrimer samlas varje 
år i augusti för att fira den viktigaste religiösa festen på Madeira. 
Utflykten ingår i resan. 

Levadavandring genom Paradisdalen  Idag ska vi göra en frisk 
promenad genom ”Paradisdalen”, där vi möts av ett underbart 
naturlandskap. Vi startar denna ljuvliga halvdagsutflykt med en 
transfer till Choupana där vi påbörjar vår 5,5 kilometers vandring 
till byn Camacha. I behaglig takt promenerar vi tillsammans med 
en lokalguide längs de så kallade levadorna, små bevattnings- 
kanaler. Väl i Camacha tar vi en vätskepaus innan vi fortsätter 
mot den vackra byn Rochao där vi möts av vår buss som tar oss 
tillbaka till hotellet. Utflykten ingår i resan.

Vi erbjuder följande utflykter: 
En smak av Madeira, Santana  På denna heldagsutflykt åker vi 
längs med Madeiras östra kust mot staden Santana. På vägen 
gör vi flera intressanta stopp. Vi åker förbi Pico do Arieiro som är 
Madeiras tredje högsta topp. Så småningom anländer vi till sta-
den Santana som är berömd för sina traditionella bostäder med 
sluttande triangulära halmtak. Här får vi avnjuta en trerätters 
lunch med sensationella vyer. Efter lite tid på egen hand åker vi 
genom natursköna landskap tillbaka till Caniço do Baixo och vårt 
hotell. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 595:-

Porto Moniz  Tillsammans med en lokalguide åker vi på heldags- 
utflykt till Porto Moniz. Vi stannar till vid Cabo Girão som är 
Europas högsta havsklippa, och därefter kör vi över högplatån 
Paul da Serra. Slutligen kommer vi fram till orten Porto Moniz 
som är känd för sina behagliga lavabassänger. Här blir vi bjudna 
på en trerätters lunch och sedan finns det tid att flanera längs 
huvudgatan. Därefter far vi tillbaka till vårt hotell. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 595:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:-
Avresedatum: 19/4, 11/5, 29/5, 7/9, 21/9, 26/9, 5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 575:-

Dag 1. Hemorten – Reims  Vi flyger till Paris och åker vidare mot 
Champagnes huvudstad Reims. I denna charmiga stad där vi har 
närhet till både kultur, shopping, restauranger och champagne- 
barer bor vi centralt på Best Western Hotel du France de kommande 
fyra nätterna. På kvällen bekantar vi oss med varandra under en 
gemensam middag på närliggande restaurang Brasserie Excelsior. 

Dag 2. Stadsrundtur Reims  Efter frukost ger vi oss ut tillsam-
mans med vår lokalguide för att upptäcka staden till fots. Förutom 
sin champagne är Reims känt för sin magnifika gotiska katedral 
Notre-Dame de Reims. Katedralen som började byggas på 
1200-talet är en av Frankrikes största kyrkor och var de franska 
kungarnas kröningskyrka. Fasaden är ett medeltida mästerverk 
och katedralen är numera med på Unescos världsarvslista. Vi ser 
också triumfbågen från romartiden, Taupalatset och Saint-Remi- 
basilikan. Efter avslutad rundtur får vi tid att på egen hand äta 
lunch på någon av stadens trevliga restauranger. På eftermiddagen 
gör vi ett besök hos den berömda champagneproducenten Mumm 
där vi får en rundvisning inklusive provsmakning.

Dag 3. Bouzy, Dormans och Passy-Grigny  Vi börjar dagen med 
frukost på vårt hotell. Idag ska vi bege oss ut på landsbygden i 
Champagne och vi reser mot distriktet Vallée de la Marne. Vi åker 
dit genom Montagne de Reims och stannar till i byn Bouzy där 
vi besöker en snigelfarm. Vi får en rundvisning på gården och får 
även möjlighet att köpa med oss denna delikatess hem. Turen 
avslutas med provsmakning inklusive ett glas champagne. Vi reser 
sedan vidare mot Dormans där vi på egen hand får upptäcka den 
lilla byn. Här hittar vi Parc du Château som är en liten minnespark 
över de miljoner soldater som dog i skyttegravarna under första 
världskriget. Vi åker sedan vidare till Passy-Grigny. Här gör vi ett 
besök på Dom Caudron där vi får en rundvisning inklusive prov- 
smakning.

Dag 4. Champagnevägen och Épernay  Frukost på hotellet och 
sedan reser vi längs med den berömda champagnevägen till Verzy 
där vi får en rundtur på Champagne Etienne Lefèvre. Vi provsmakar 
två glas champagne och får också prova på delikatessen pâté-
croûte. Efter avslutad rundtur åker vi sedan till Épernay där vi får 

Champagne ljuvliga drycker och intressant kultur
Champagne är ett av världens mest kända vindistrikt. På denna resa fascineras vi av böljande landskap, charmiga små 
byar och Reims storslagna katedral. På några av de många champagnehusen avnjuter vi de lyxiga bubblorna tillsam-
mans med kulinariska läckerheter.

möjlighet att på egen hand utforska champagnestaden. På Avenue 
de Champagne ligger champagnehusen tätt och några av de 
välkända namnen som Moët & Chandon och Mercier hittar vi här. 
Under sen eftermiddag återvänder vi till Reims och vårt hotell.

Dag 5. Reims – Hemorten  Frukost. Vi beger oss mot Paris flyg-
plats där vi tar flyget hem.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar ·  
en lunch · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 125:-
Avresedatum: 24/4, 11/9, 2/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Bordeaux  Vi flyger till Bordeaux och checkar in 
på centralt belägna Quality Hotel City Centre. På kvällen bekantar vi 
oss med varandra över en gemensam middag på hotellet. 

Dag 2. Stadsrundtur Bordeaux och vinområdet Saint-Émilion  
Efter frukost gör vi en guidad stadsrundtur tillsammans med vår 
lokalguide. Hamnstaden Bordeaux ligger nära Atlantkusten och 
är landets femte största stad. Den eleganta stadskärnan från 
1700-talet finns med på Unescos världsarvslista. Men det som 
verkligen kännetecknar Bordeaux är ändå de världsberömda viner-
na, och efter lunch på egen hand väntar några av dem på att provas. 
Vårt första stopp blir vinslottet Château Lestrille i Saint Germain 
de Puch. Här får vi en rundvisning med provsmakning av några av 
slottets välsmakande viner tillsammans med en lättare fransk 
lunch. Vi fortsätter sedan till den medeltida staden Saint-Émilion 
för ett besök på Château Bernateau, ett av få vinslott som bedriver 
ekologisk vinodling i Bordeaux. Efter en rundtur och vinprovning 
återvänder vi till vårt hotell och har resten av dagen fri för egna 
strövtåg.

Dag 3. Bordeaux – vinområdet Médoc – La Rochelle  Efter en god 
frukost på vårt hotell tar vi farväl av Bordeaux och reser norrut till 
vinområdet Médoc. Här dominerar druvan cabernet sauvignon. Vi 
besöker Château Lanessan som är ett vackert slott i tudorstil med 
prunkande trädgårdar. Här får vi en rundvisning och provsmakar 
några av slottets viner. Vi reser sedan vidare till La Rochelle och 
checkar in på hotell Ibis La Rochelle Vieux Port där vi ska bo i två 
nätter. På kvällen äter vi middag på en närliggande restaurang.

Dag 4. La Rochelle och Ile de Ré  Frukost på vårt hotell och därefter 
tar vår lokalguide med oss på en heldag i området. La Rochelle är 
en medeltida hamnstad som ligger vid Biscayabukten. Här kretsar 
mycket kring havet och viktiga inkomstkällor är ostron, musslor och 
havssalt. Fort Boyard som är känt från tv-serien Fångarna på fortet 

Bordeaux & Cognac 
välkända drycker och kulturella skatter
Följ med oss och upptäck ett av världens viktigaste och mest berömda vinområden. På denna resa besöker vi förtju-
sande vinslott och medeltida städer. Vi hänförs av det magiska ljuset vid Atlantkusten och avslutar resan i den lilla 
staden Cognac där det mesta kretsar kring en viss spritdryck.

ligger alldeles utanför staden. Vi besöker en av de många ostron-
farmarna för att provsmaka dessa havets juveler och åker sedan 
vidare till den pittoreska ön Ile de Ré, även kallad ”den vita ön”. 
Dagen avslutas med middag på en restaurang i La Rochelle.

Dag 5. La Rochelle – Saintes – Cognac  Vi åker sydost mot staden 
Saintes med sina antika romerska lämningar och kyrkor från 
medeltiden. Vår lokalguide tar oss med på en promenad, och vi 
besöker bland annat amfiteatern som är ett fantastiskt exempel på 
romersk arkitektur. Vi fortsätter sedan till Cognac och checkar in på 
Ibis Styles Cognac där vi ska tillbringa de kommande två nätterna. 
Middag på hotellet.

Dag 6. Cognac  Efter frukost tar vår lokalguide med oss på en 
stadsrundtur för att upptäcka staden. Cognac, som ligger i regionen 
Charente, är känt för sin konjaksproduktion, och bland de mysiga  
små gränderna ligger ett flertal konjaksmuseer. Efter att ha bekan-
tat oss med staden äter vi lunch på egen hand, och därefter ska vi  
äntligen få provsmaka områdets specialitet – konjaken. Vårt första 
besök blir på det anrika slottet Château Baron Otard, som på 
900-talet fungerade som fort vid floden Charente. Slottet kom se- 
nare i privat ägo, och baron Otard som ägde det under 1700-talet in-
såg snabbt att dess tjocka väggar skapade optimala förutsättningar 
för konjakslagring. Efter en rundtur provsmakar vi den lena drycken. 
Därefter fortsätter vi till Jarnac där den norskättade familjen 
Braastad gjort konjak sedan 1800-talet. Här får vi en rundvisning 
samt provsmakning av deras berömda konjak. Vi återvänder sedan 
till vårt hotell där vi äter en gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Cognac – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker vi 
till Bordeaux för hemresa. 
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6 dagar

fr  10 675:-

Franska vinvägar
välsmakande viner och pittoreska städer i Alsace

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
en lunch · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 295:-
Avresedatum: 17/5, 11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Colmar  Vi flyger till Frankfurt och fortsätter 
till Colmar där vi checkar in för två nätter på Best Western Grand 
Hotel Bristol. Här bor vi centralt och på fem minuters promenad- 
avstånd från stadens sagolika äldre stadskärna, där korsvirkes- 
husen står tätt längs floden La Lauch. På eftermiddagen gör vi en 
liten båttur på de idylliska kanalerna som gett området smek-
namnet ”lilla Venedig”. Dagen avslutas med gemensam middag på 
hotellet.

Dag 2. Vinprovning i Riquewihr och Dambach-la-Ville  Efter 
frukost åker vi till den förtjusande lilla staden Riquewihr, som 
utsetts till en av Frankrikes vackraste. Till skillnad från många 
andra franska städer undkom Riquewihr andra världskrigets 
förödelse och ser idag nästan likadan ut som på 1500-talet. Här 
besöker vi vintillverkaren Dopff & Irion och provar fyra viner. Efter 
lunch på egen hand fortsätter vi till den lilla byn Dambach-la-
Ville. Vi besöker vingården Ruhlmann Jean-Charles et fils där vi 
får en rundvisning av odlingarna med tåg och avslutar med en 
vinprovning. På kvällen äter vi middag på egen hand.

Dag 3. Colmar – Beaune  Vi reser vidare mot Beaune, vinhuvudstaden 
i Bourgogne. På vägen dit stannar vi för ett besök i vingårdstäta 
Nuits-Saint-Georges där vi avnjuter en tvårätters lunch på 
Restaurant L’Alambic. Mätta och belåtna går vi på vinprovning 
hos vinproducenten Dufouleur Père et Fils innan vi åker vidare till 
Beune. Framåt kvällen checkar vi in för två nätter på hotell Ibis 
Beaune Centre. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 4. Beaune  Efter frukost besöker vi Domaine Armelle et 
Bernard Rion, en vinproducent med anor från slutet av 1800-talet, 
där vi utforskar vinkällaren och gör en vinprovning med tilltugg. Vi 
fortsätter att tillfredsställa våra smaklökar med en senaps-
provning på La Moutarderie Edmond Fallot. Slutligen besöker vi 
vintillverkaren Patriarche Pere et Fils, vars vinkällare inhyser flera 
miljoner flaskor. Vi får en rundvisning runt vingården med audioguide 
som avslutas med en vinprovning. Middag på egen hand.

I Alsaces böljande landskap ligger vinodlingarna tätt och den ena byn är mer pittoresk än den andra. Under sex dagar i 
den välkända vinregionen provsmakar vi traktens berömda viner, njuter av korsvirkesidyller och äter gott.

Dag 5. Beaune – Strasbourg  Vi äter frukost och reser sedan till 
Strasbourg, huvudorten i Alsace med en 2 000-årig historia. 
Strasbourgs äldsta stadsdel är upptagen på Unescos världs-
arvslista och ligger på en ö i floden Ill. Här finns bland annat det 
charmiga kvarteret ”Petite France” med vackra korsvirkeshus och 
den imponerande gotiska katedralen Notre-Dame. Vi checkar in 
på hotell Le Grand Hotel i Strasbourg och har dagen fri för egna 
strövtåg. På kvällen avrundar vi resan med en trerätters middag på 
Restaurant Gurtlerhoft.

Dag 6. Strasbourg – Hemorten  Efter frukost åker vi till Frankfurts 
flygplats för hemfärd. 



www.rolfsbuss.se 101

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 695:-
Avresedatum: 9/5, 23/5, 6/6, 6/7, 8/8, 29/8, 5/9, 24/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 575:-

Dag 1. Hemorten – Rouen  Vi flyger till Paris och fortsätter till 
Normandie och vårt hotell Ibis Rouen Centre Rive Droite. På kvällen 
bekantar vi oss med varandra under en gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Rouen – Trouville-sur-Mer  Efter frukost gör vi 
en stadspromenad för att se platsen där Jeanne d’Arcs dramatiska  
öde utspelade sig. Den mest kända byggnaden i Rouen är den go- 
tiska katedralen Notre-Dame som Monet målade av på mer än 
trettio dukar i olika ljus och väderlekar. Efter att ha bekantat oss 
med Rouen fortsätter vi till Trouville-sur-Mer där vi bor på Mercure 
Trouville Sur Mer i fem nätter. Hotellet håller hög standard och har 
ett utmärkt läge endast 100 meter från stranden. 

Dag 3. Normandiska kusten  Frukost och därefter heldagsutflykt 
längs den normandiska kusten. På D-dagen 6 juni 1944 förvand-
lades denna strandremsa till en blodig krigsskådeplats när de 
allierade landsteg i det tyskockuperade Frankrike. Vi besöker 
staden Sainte-Mère-Église (där John Steele landade på kyrkspiran) 
och klippan Pointe du Hoc. Vi går in på krigsmuseet Airborne och ser 
landstigningsstranden Omaha Beach och amerikanska krigskyrko- 
gården. Middag på kvällen.

Dag 4. Bayeux och Arromanches  Frukost och därefter åker vi 
västerut mot Bayeux. Här gör vi ett besök på Bayeuxmuseet med 
den berömda tapeten från 1000-talet som skildrar slaget vid 
Hastings 1066. Den är broderad på linne med ullgarn i åtta färger. 
Vi åker sedan vidare för lunchstopp i den intressanta lilla kuststa-
den Arromanches. Här kan man strosa längs vattnet och betrakta 
spillrorna av Winston Churchills landstigningshamn. Utsikten från 
kullen ovanför staden är mycket vacker.

Dag 5. Trouville-sur-Mer  Frukost på vårt hotell och hela dagen 
fri för egna aktiviteter. Idag får vi tid för härliga promenader längs 
den fina strandpromenaden eller kanske shopping i fashionabla 
systerstaden Deauville. 

Dag 6. Fécamp  Efter frukost åker vi norrut via kabelbron Pont de 
Normandie till kuststaden Fécamp. Här besöker vi Benediktiner-
palatset, hem för den berömda honungssötade benediktinerlikören 

Normandie avkoppling i den historiska provinsen
Upplev platserna där oförglömlig historia utspelat sig. Njut av det goda livet i de magnifika badorterna. Normandie med 
sitt idylliska landskap och sina vackra vyer över hav och strand har mycket att erbjuda. Här kan man njuta av goda ostar, 
crêpes och färska skaldjur tillsammans med de berömda äppeldryckerna cider, pommeau och calvados.

som skapades 1510. Vi stannar också i Étretat för att beundra de 
höga kalkstensklipporna som stupar ner mot havet. Resten av da-
gen är fri för egna strövtåg i Trouville-sur-Mer. Middag på kvällen.

Dag 7. Trouville-sur-Mer – Giverny – Paris  Frukost och avfärd mot 
Paris. På vägen dit besöker vi Claude Monets underbara trädgård i 
Giverny nära Vernon. Vi fortsätter sedan till Paris och får en första 
glimt av den vackra huvudstaden under en båtfärd på Seine. I 
sakta mak passerar vi pampiga monument och magnifika bygg-
nader innan vi checkar in på The Playce Hotel i mysiga Montmart- 
re. På kvällen rundar vi av resan med en gemensam middag på en 
trevlig restaurang.

Dag 8. Paris – Hemorten  Vi lämnar hotellet och åker till Paris flyg-
plats för hemresa. 



www.rolfsbuss.se102

5 dagar

fr  8 575:-

Loiredalen sagolika slott och franska viner i Loire

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program eller hotell. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 3/5, 5/9, 20/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tours  Vi flyger till Paris och tar oss med buss 
mot Loiredalen, sedan 2002 med på Unescos världsarvslista, och 
den charmiga staden Tours. Här checkar vi in på centralt belägna Le 
Grand Hotel där vi bor de kommande fyra nätterna. Dagen avslutas 
med gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Tours och båttur på Loirefloden  Efter frukost 
gör vi en guidad stadsrundtur i Tours. Här finns många intressanta 
sevärdheter, som den imponerande katedralen Saint-Gatien och 
torget Place Plumereau med sina välbevarade korsvirkeshus från 
medeltiden. Efter rundturen äter vi lunch på egen hand på någon 
av stadens många mysiga små restauranger. På eftermiddagen 
åker vi buss till Rochecorbon, där en båttur på Loirefloden väntar. 
Med sina drygt hundra mil är floden Frankrikes näst längsta, och 
längs den ligger de många druvfält som ger upphov till de berömda 
Loirevinerna. Dagen avslutas med en gemensam trerätters middag 
i Montlouis-sur-Loire. Mätta och belåtna åker vi tillbaka till hotellet 
med vår buss.

Dag 3. Château de Chambord och Blois  Vi äter frukost och åker se-
dan till det sagolika slottet Château de Chambord, som stått modell 
för slottet i Disneys klassiker ”Skönheten och odjuret”. Byggnaden 
är en unik blandning av medeltida fransk borgarkitektur och 
italiensk renässans, och Leonardo da Vinci tros ha utformat delar 
av den. Slottet har stått obebott i långa perioder men är numera 
restaurerat. Vi får gott om tid att beundra den pampiga interiören 
och den omgivande trädgården innan vi åker vidare till Blois. Här 
åker vi på en guidad tur med häst och vagn i stadens romantiska 
äldre delar och stannar till för en vinprovning med väl-smakande 
tilltugg. Dagen avslutas med middag på egen hand.

Dag 4. Saumur, Château de Villandry och Chinon  Denna dag går 
i vinets tecken, och vi börjar med ett besök på Bouvet Ladubay i 
Saumur där vi provar fyra olika Loireviner. Vi fortsätter sedan till 
den pittoreska byn Villandry där vi besöker renässansslottet med 
samma namn. När vi sett slottets tjusiga rum och hallar får vi tid 
att strosa omkring i den ljuvliga trädgården, som sägs vara en av 
världens vackraste. Från Villandry åker vi vidare till Chinon. Här gör 
vi ett besök på den berömda vingården Couly-Dutheil där vi provar 
fem lokala viner. Under kvällen äter vi middag på egen hand.

I den bördiga Loiredalen ligger flera av Frankrikes vackraste slott med tillhörande trädgårdar, och längs den naturskö-
na floden växer druvorna som ger upphov till de berömda Loirevinerna. Under vår resa i den världsarvslistade vindalen 
besöker vi flera av de berömda slotten, njuter av ljuvliga druvor och utforskar de pittoreska omgivningarna.

Dag 5. Tours – Château de Chenonceau – Hemorten  Vi checkar ut 
från hotellet och reser mot Paris. På vägen stannar vi till i byn Che-
nonceau, där det vackra och välkända renässansslottet Château de 
Chenonceau tornar upp sig vid floden Cher. Efter att ha utforskat 
slottet och den omgivande trädgården fortsätter vi till flygplatsen 
för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
en picknicklunch · 3 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 125:-
Avresedatum: 25/4, 29/8, 5/9, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Nice  Vi flyger till Nice och checkar in för två 
nätter på centralt belägna The Deck Hotel. På kvällen äter vi ge-
mensam middag på en lokal restaurang. 

Dag 2. Stadsrundtur Nice  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som tar oss med på en rundtur i Nice. Rivierans anrika huvudstad 
är charmig och vacker med sin medeltida stadskärna, sina torg 
och fontäner, klassiska 1800-talsvillor, lyxiga hotell och strand-
promenaden Promenade des Anglais. Efter rundturen är resten av 
dagen fri för att fortsätta utforska staden på egen hand.

Dag 3. Nice – Monaco – Juan-les-Pins  Vi checkar ut från vårt 
hotell och åker längs den vackra kusten till Monaco, världens 
minsta furstendöme. Vi besöker huvudstaden Monaco med 
furstepalatset och katedralen där furst Rainier III och Grace Kelly 
ligger begravda. Vi gör även ett stopp i stadsdelen Monte Carlo där 
det berömda kasinot är beläget. Efter rundturen får vi tid att äta 
lunch på egen hand och strosa omkring i den lyxiga lilla staden. 
Vi fortsätter sedan till den charmiga badorten Juan-le-Pins och 
checkar in på Best Western Hotel Astoria. Här bor vi centralt och 
bara ett stenkast från stranden. Vi äter gemensam middag på en 
närliggande restaurang på kvällen.

Dag 4. Juan-les-Pins  Hela dagen är fri för egna strövtåg. Kanske 
lockar en härlig dag på stranden eller att insupa atmosfären 
längs den inbjudande strandpromenaden, som kantas av trevliga 
restauranger och kaféer. Vår reseledare kommer gärna med tips 
och förslag på aktiviteter.

Dag 5. Provence  Tillsammans med en lokalguide gör vi en heldags- 
utflykt i vackra Provence. Dagen inleds med ett besök i Grasse och 
stadens parfymfabrik. Vi åker sedan vidare mot staden Gourdon 
som ligger cirka 460 meter över havet. Den vackra vägen dit är 
en upplevelse i sig då den ringlar sig längs den djupa klyfta där 
floden Le Loup forsar. Till lunch blir vi bjudna på picknick. Dagen 
avrundas med att vår buss kör oss vidare till bergsbyn Saint-Paul-
de-Vence, känd vistelseort för konstnärer som Matisse, Chagall 
och Picasso. Här promenerar vi bland medeltida gränder kantade 
av konstgallerier. Under sen eftermiddag återvänder vi till vårt 
hotell.

Franska rivieran behaglig, exklusiv och vacker
Frankrikes charmiga riviera erbjuder en härlig blandning av pittoreska städer, lyxig shopping, goda viner och inbjudande 
stränder. Under vår resa upplever vi underbara Medelhavsstäder som Nice och Cannes, njuter av sol och bad i Juan-les-
Pins och besöker parfymdoftande bergsbyar i Provence.

Dag 6. Juan-les-Pins  Dagen är fri för egna aktiviteter. För den 
som önskar erbjuder vår reseledare också en morgonpromenad till 
grannorten Antibes och dess provencalska matmarknad. På den 
färgglada marknaden säljs lokala ostar och andra delikatesser, 
vackra blommor, färsk frukt och mycket mer.

Dag 7. Cannes  Efter frukost åker vi med vår buss till Cannes. I den 
flärdfulla staden gör vi en guidad rundtur där vi bland annat ser 
festivalpalatset, Croisetten och shoppingkvarteren. Därefter får vi 
tid att äta lunch och strosa omkring i den eleganta staden innan vi 
återvänder till Juan-les-Pins. På kvällen äter vi gemensam middag 
på en trevlig restaurang.

Dag 8. Nice – Hemorten  Vi lämnar Juan-les-Pins och åker till 
flygplatsen i Nice för hemfärd.
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15 dagar

fr  14 975:-

Franska rivieran 
sol, avkoppling och ljumma kvällar på Côte d’Azur

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 675:- · tillvalsutflykter 
Avresedatum: 5/5, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Franska rivieran  Vi flyger till Nice och checkar 
in på något av våra trivsamma hotell. Mer information om hotellen 
finns på vår hemsida. Frukost och middag ingår under hela vistel- 
sen. 

Dag 2–14. Franska rivieran  Framför oss har vi nu härliga dagar där vi 
kan njuta av allt som denna vackra del av Frankrike har att erbjuda. 
Under resan finns det också möjlighet att följa med på tillvalsutflyk-
ter till några av Rivierans många höjdpunkter. 

Dag 15. Franska rivieran – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut 
från vårt hotell och åker till flygplatsen.

Koppla av och må bra på Frankrikes eleganta riviera. Förutom fina stränder och 300 soldagar om året erbjuder denna 
vackra kust ett stort utbud av kulturupplevelser, natursköna omgivningar och god mat.

Monaco och Nice  Idag får vi se två av Rivierans mest berömda 
platser. Vi inleder med ett besök i det lilla furstendömet Monaco. 
Här ser vi furstepalatset och katedralen där furst Rainier III och 
Grace Kelly ligger begravda. Vi ser även stadsdelen Monte Carlo där 
det berömda kasinot ligger. På eftermiddagen besöker vi Rivierans 
anrika huvudstad Nice. Här finns klassiska 1800-talsvillor, lyxiga 
hotell och den palmkantade strandpromenaden Promenade des 
Anglais, men även en medeltida stadskärna med vindlande gränder. 
Pris fr. 675:-

Vingården Château Vadois med picknick i vinbergen  Vi åker med 
vår buss till den vackert belägna vingården Château Vadois. Här 
provar vi några av gårdens välsmakande viner och får veta mer 
om hur vintillverkningen går till. Vi avslutar dagen med en härlig 
picknick i bergen där vi njuter av god mat och ljuvliga vyer över de 
natursköna omgivningarna. Pris fr. 595:-

Provence  Tillsammans med vår reseledare gör vi en heldagsutflykt 
i vackra Provence. Vi inleder dagen med ett besök i den pittoreska 
byn Mougins, som är känd både för sina konstnärer och sin gast-
ronomi. Här har kändisar som Picasso (som dog här 1973), Edith 
Piaf, Churchill, Paul Anka, Christian Dior med flera huserat. Även vår 
Tore Wretman bodde här i många år. På 70-talet hade den lilla byn 
hela 11 Michelinstjärnor. Vi äter lunch på egen hand och fortsätter 
sedan till den parfymdoftande staden Grasse. Här gör vi ett besök i 
stadens parfymfabrik och fördjupar våra kunskaper om dofter och 
parfymtillverkning. Efter besöket får vi tid att strosa omkring på 
egen hand innan vi återvänder till vårt hotell. Pris fr. 595:-

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Saint-Tropez och Port Grimaud Saint-Tropez är en av rivierans mest 
kända orter, och hit har såväl kungligheter som konstnärer flockats 
sedan 1800-talet. Vi besöker den flärdfulla staden och utforskar 
på egen hand dess medeltida bebyggelse, slingrande gränder och 
charmiga kaj som kantas av de lokala konstnärernas försäljning av 
sina målningar. Vi fortsätter sedan till kanalstaden Port Grimaud, 
känd som Frankrikes Venedig. I denna färgglada lilla stad är husen 
byggda i provensalsk stil på träskmark vid floden Giscle. Här har bi-
lar bytts ut mot båtar, och små pittoreska broar sammankopplar de 
olika öarna med varandra. Efter att ha strosat omkring i den mysiga 
staden återvänder vi till vårt hotell. Pris fr. 575:-
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8 dagar

fr  11 975:-

Franska höjdpunkter kultur och gastronomi

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
2 luncher · en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 195:-
Avresedatum: 5/5, 20/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Paris  Vi flyger till Paris och checkar in på Hotel 
Ibis Montmartre som ligger i stadsdelen Montmartre, inte långt från 
Sacré-Cœur. På kvällen äter vi gemensam middag på en närliggande 
restaurang.

Dag 2. Stadsrundtur Paris  Vi inleder dagen med en guidad rundtur 
där vi får se stadens viktigaste monument. Resten av dagen är fri för 
egna aktiviteter i La Ville Lumière, ljusets stad. Det är härligt att bara 
strosa runt och insupa atmosfären bland gator, gränder och torg, men 
det finns också en uppsjö av museer och monument att besöka.  
Louvren är ett av världens främsta konstmuseer med berömda verk 
som Mona Lisa och Nike från Samothrake. Ett annat museum som 
kan rekommenderas är Musée Jacquemart-Andrée, byggt som pri-
vatpalats på 1800-talet, där man kan njuta av vackert inredda salar 
och familjen Jacquemart-Andrées konstsamlingar. Den som gillar 
höjder kan ta sig upp till någon av Eiffeltornets tre våningar med 
hiss eller via trappa. På kvällen kan man på egen hand utforska Paris 
stora restaurangutbud.

Dag 3. Paris – Dijon  Efter frukost lämnar vi huvudstaden och åker i 
sydöstlig riktning mot vinregionen Chablis, i den nordligaste delen av 
Bourgogne. Vi gör ett besök på vingården La Chablisienne, belägen 
i utkanten av den lilla orten Chablis, där vi får provsmaka fyra olika 
viner. Därefter fortsätter vi till staden Auxerre för att inta lunch på en 
restaurang som ligger precis vid floden Yonne. Dagens mål är Dijon, 
berömd för sin senap, sin mjuka pepparkaka och vinbärslikören cas-
sis. Vi checkar in för en natt på hotell Ibis Styles Dijon Central, som 
ligger i centrum nära det imponerande torget Place de la Libération 
och det pittoreska Place François Rude med korsvirkeshus och 
uteserveringar. Dijon är känt för sin goda mat, så det är lätt att hitta 
trevliga restauranger med välsmakande burgundiska rätter.

Dag 4. Dijon – Lyon  Dagen inleds med ett besök hos senapstillver-
karen Moutarderie Fallot i staden Beaune. Under en rundtur får vi 
en inblick i senapens historia och framställningen av den berömda 
dijonsenapen. Turen följs av en senapsprovning. Vi åker sedan vidare 
genom vinregionen Bourgogne till Frankrikes tredje största stad Lyon, 
vackert belägen vid floderna Rhônes och Saônes sammanflöde. Här 
checkar vi in för två nätter på Hôtel Kyriad Lyon Perrache som ligger i 
hjärtat av Lyon. Kvällen är fri.

Dag 5. Stadsrundtur Lyon  Efter frukost är det dags för en guidad 
rundtur i staden som är känd som Frankrikes gastronomiska centrum 
och som vartannat år står värd för både den internationella matlag- 
ningstävlingen Bocuse d’Or och Konditor-VM. Lyon grundades som 

romersk koloni och här finns betydande lämningar från romartiden, 
bland annat en välbevarad teater som ligger i den högt belägna 
stadsdelen Fourvière som nås med en bergbana. Under vår tur med 
buss och till fots i den Unescolistade staden ser vi många av dess 
sevärdheter. Vi promenerar i gamla stan, Vieux Lyon, med pittoreska 
kvarter från medeltid och renässans. Efter turen äter vi gemensam 
lunch på en typisk ”bouchon lyonnais”, en kvarterskrog med tradi-
tionella rätter. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna aktiviteter. 
Stadens centrum är trevligt att strosa runt i, shoppingutbudet är 
stort och likaså utbudet på museer och mysiga restauranger.

Dag 6. Lyon – Marseille  Dagens mål är storstaden Marseille, belägen 
vid Medelhavskusten och Frankrikes största hamnstad. Vi följer 
floden Rhônes lopp söderut genom vindistriktet Côtes-du-Rhône, 
Rhônedalen, där vi gör ett besök på vingården Domaine de Corps 
de Loup. Här tillverkar familjen Daubrée bland annat det röda vinet 
Côte-Rôtie och det vita vinet Condrier. Efter en intressant rundtur 
som ger en inblick i gårdens produktion får vi provsmaka flera av 
deras viner. Framåt tidig kväll anländer vi till Marseille där vi ska bo i 
två nätter på centralt belägna hotell Mercure Marseille Centre Vieux 
Port, nära huvudgatan La Canebière och de mysiga gatorna i stadens 
äldsta kvarter Le Panier. Kvällen är fri.

Dag 7. Stadsrundtur Marseille  Vi inleder dagen med en guidad 
rundtur, både med buss och till fots, i Frankrikes andra största stad 
och tillika en av landets äldsta. Marseille grundades som en grekisk 
koloni, Massalia, på 600-talet f.Kr. och blev redan under grekerna en 
viktig hamnstad. Vi får se gamla stans slingrande gränder och den 
gamla hamnen Vieux-Port med fiskebåtar och en livlig fiskmarknad. 
Efter turen är resten av dagen fri för egna aktiviteter. Man kan ta en 
båt ut till klippön If 3 kilometer utanför Marseille med det berömda 
slottet Château d’If som är känt från romanen ”Greven av Monte  
Cristo”.  Marseille har också många trevliga museer, till exempel 
Musée des Docks Romains, där stadens tidiga hamnaktivitet illustre-
ras, eller Musée du Savon de Marseille om marseilletvålens historia. 
Kvällen tillbringas på egen hand i denna anrika stad som är hemort 
för aperitifen pastis och fisksoppan bouillabaisse.

Dag 8. Marseille – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och åker till 
flygplatsen för hemfärd.

Under denna resa som går från Paris i norr till Marseille i söder får vi smaka på dijonsenap, chablis- och rhôneviner samt 
traditionella maträtter. Vi gör också guidade rundturer i storstäderna Paris, Lyon och Marseille. 
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5 dagar

fr  8 575:-

Lavendel i Provence landskap i lila toner

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:-
Avresedatum: 23/6, 27/7

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Cavaillon  Vi flyger till Nice, där vi hämtas av 
vår transferbuss som tar oss till den lilla staden Cavaillon, bland 
fransmän främst känd för sina olika typer av meloner. I Cavaillon, 
som ligger i den regionala naturparken Luberon, checkar vi in på 
centralt belägna The Originals Hotel du Parc. Middagen intas på en 
närliggande restaurang. 

Dag 2. Avignon, vinprovning och besök på chokladfabrik  Efter 
frukost beger vi oss till en av de mest kända städerna i Provence, 
påvarnas stad Avignon. Här gör vi en guidad tur i stadens Unesco- 
listade centrum som omges av en cirka 4 km lång medeltida 
ringmur. Vi besöker bland annat det fästningslika påvepalatset 
från 1300-talet som fungerade som residens för flera påvar under 
deras så kallade babyloniska fångenskap. Efter lunch på egen hand 
fortsätter vi till vinslottet Domaines Mousset, beläget i vindistriktet 
Châteauneuf-du Pape där druvan grenache spelar huvudrollen. 
Här producerar familjen Mousset förstklassiga viner sedan fem 
generationer tillbaka. Vi gör en rundtur som följs av en vinprovning 
och åker sedan vidare till nästa smakupplevelse. På Chocolaterie 
Castelain får vi en presentation av chokladfabriken som grundades 
av Bernard Castelain 1994. Vi får också provsmaka två av de mest 
populära chokladsorterna innan vi framåt kvällen åker tillbaka till 
Cavaillon. Kvällen är fri.

Dag 3. Lavendelområdet kring Gordes  Under dagens utflykt njuter 
vi av böljande lavendelfält och medeltida platser. Vi inleder med 
ett besök på cistercienserklostret Sénanque, grundat redan på 
1100-talet. Under en guidad tur får vi se de gamla byggnaderna 
i romansk stil och höra om klostrets långa historia. Idag bor här 
en kommunitet av munkar som lever efter mottot ora et labora, 
bed och arbeta, och bland annat bedriver lavendel- och biodling. 
Vi fortsätter till den förtjusande lilla bergsbyn Gordes, belägen på 
Vauclusebergens sluttningar och karakteriserad av smala kuller-
stensgränder kantade av stenhus. Här har vi tid för lunch på egen 
hand och en promenad genom byn som även erbjuder vackra vyer 
över den omkringliggande dalen och Luberonbergen. Dagens sista 
utflyktsmål är den familjeägda gården Aroma’ Plantes där man be- 
driver ekologisk odling av bland annat lavendel. Vi besöker gårdens 
museum och destilleri och får också prova på att skörda lavendel 
på traditionellt sätt med en skära. Vi återvänder sedan till Cavaillon 
där kvällen tillbringas på egen hand.

Dag 4. Glanum, Les Baux och Carrières de Lumières  Idag får vi 
uppleva tre berömda sevärdheter i hjärtat av Alpillesbergen. Vårt 
första besök är i den forntida staden Glanum, grundad av kelterna 
men erövrad av romarna på 100-talet f.Kr. Här har man grävt fram 
rester av den romerska stadskärnan, med bland annat tempel, 
privathus och två mycket välbevarade monument: Julii-mausoleet 
och triumfbågen. Från Glanum åker vi vidare till den pittoreska byn 
Les Baux-de-Provence som ligger högt uppe på en kalkstensklippa. 
Här finns gott om konstgallerier, hantverksbutiker, restauranger och 
kaféer längs byns smala gator. Efter lunch på egen hand fortsät-
ter vi till närbelägna Carrières de Lumières, Ljusets stenbrott, för 
en annorlunda konstupplevelse. Inne i ett nedlagt kalkstensbrott 
skapas genom en multimedieshow en magisk värld av konst och 
musik som inte lämnar någon oberörd. När vi har njutit av detta 
spektakulära ljus- och ljudspel åker vi tillbaka till Cavaillon. Kvällen 
är fri.

Dag 5. Cavaillon – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från hotel-
let och åker till flygplatsen i Nice för hemfärd. 

Hjärtat av Provence präglas av berg, pittoreska medeltida byar och blommande lavendelfält. Här besöker vi påvepalats 
och kloster, vi smakar vin och choklad och får även prova på att skära lavendel enligt traditionella metoder.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 16/4, 12/5, 15/9, 29/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Malta  Vi flyger till Malta och checkar in på 
något av våra två hotell, som båda är belägna i gemytliga St. Paul’s 
Bay. Här bor vi ett stenkast från det kristallklara havet som omger 
Malta, och längs bukten sträcker sig en trevlig strandpromenad 
kantad av trevliga restauranger, kaféer och butiker. Vi har frukost 
och middag på hotellet samtliga dagar. Mer information om hotel-
len finns på vår hemsida

Malta korsriddarnas ö
Den vackra Medelhavsön Malta, belägen söder om Italien i jämnhöjd med norra Afrika, är lugn, vacker och trivsam. 
Ön har en brokig historia och har i modern tid gått från att vara en brittisk kronkoloni till att vara en del av Europeiska 
unionen. Det speglas såväl i arkitekturen som i landets kulinariska kök.

Dag 2–7. Malta  Vi har nu en härlig vecka framför oss till att njuta 
av Malta och utforska våra omgivningar. Här finns fler klippbad 
än sandstränder vilket gör att man lämpligast kliver i vattnet från 
betongplattformar eller från stegar. Vattnet är kristallklart och 
inbjuder till snorkling. Shoppar gör man bäst i Sliema eller längs 
Republic Street i Valletta. Spetsar, silverarbeten och handblåst glas 
är prisvärt. Det är också populärt att inhandla den närproducerade 
tomatpastan och honungen från Gozo.

Dag 8. Malta – Hemorten  Efter en skön semestervecka flyger vi 
tillbaka till hemorten.

Gozo, Dwerja och Fontana  Efter frukost ger vi oss iväg till norra 
Malta för att åka båt till den natursköna ön Gozo. Under vår båt-
färd i Maltas skärgård passerar vi den lilla ön Comino, som bara 
har cirka tio invånare, samt den Blå lagunen. Väl framme på Gozo 
börjar vi med att besöka kustområdet Dwerja. Här beskådar vi 
områdets mäktiga stenformationer. Vi fortsätter sedan till öns 
huvudstad Victoria där vi besöker dess citadell, som förutom 
intressant historia och arkitektur bjuder på en hänförande utsikt 
över staden. Slutligen beger vi oss till den charmiga lilla fiskeorten 
Xlendi för att äta lunch. Innan vi återvänder till Malta besöker vi 
Fontana Cottage Industry där vi kan provsmaka lokala delikatess-
er och fynda fina hantverk. Pris fr. 655:-

Mdina, Blå grottan och Hagar Qim  Innanför vallgraven i Maltas 
gamla huvudstad Mdina känner vi oss förflyttade hundratals år 
tillbaka i tiden. Mdina är ett levande friluftsmuseum med arabiska 
försvarsmurar, trånga gator och medeltida byggnader. Den största 
sevärdheten är kanske Sankt Paulskatedralen med sina konst- 
skatter och imponerande tvillingtorn. Vi stannar till för lunch och 
ser några av de åtskilliga minnena från romartiden som finns här. 
Om vädret tillåter tar vi sedan båt till den magnifika Blå grottan på 
Maltas södra kust (båtbiljett inte inkluderad i utflyktens pris). Vi 
avslutar vår tur med ett besök i det förhistoriska tempelkomplexet 
Hagar Qim, som är upptaget på Unescos världsarvslista. Lunch 
ingår. Pris fr. 625:- 

San Antons botaniska trädgårdar och fiskebyn Marsaxlokk  Vi in-
leder dagens tur med ett besök i San Antons botaniska trädgårdar. 

Här strosar vi omkring bland de vackra blommorna, fontänerna 
och skulpturerna som gjort trädgårdarna kända för att vara några 
av Maltas vackraste. Vi åker sedan vidare till den pittoreska 
fiskebyn Marsaxlokk där de många fiskarnas färgglada luzzubåtar 
ligger tätt i hamnen. Efter en välsmakande lunch åker vi vidare 
till hantverksbyn Ta’Qali. Här får vi se hur de lokala hantverkarna 
blåser glas och tillverkar andra handgjorda produkter såsom fili-
gransmycken, skulpturer och porslin. Därefter åker vi till Mosta för 
ett besök i den berömda Mirakelkyrkan. Lunch ingår. Pris fr. 525:-

Valletta  Tillsammans med en lokalguide bekantar vi oss med 
sevärdheterna i Maltas huvudstad Valletta. Staden delas i två 
delar av den kilometerlånga shoppinggatan Republic Street. Vi 
tar oss till Barrakka Gardens där vi har en fantastisk utsikt över 
Grand Harbour. Därefter ser vi bland annat St John’s Co-Cathedral, 
malteserriddarnas klosterkyrka och en av Europas märkligaste 
kyrkor. Vi avslutar utflykten med den audiovisuella showen ”The 
Malta Experience” som ger oss en djupare inblick i landets brokiga 
historia. Pris fr. 645:-

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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15 dagar

fr  13 975:-

Cypern sol, bad och kultur på Afrodites ö

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 250:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 11/4, 2/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Cypern  Vi flyger till Cypern. När vi landat möter 
vi vår buss som tar oss till semesterorten Ayia Napa och Adams 
Beach Hotel, beläget vid den välkända sandstranden Nissi Beach. 
Här finns ett stort poolområde och ett välutrustat gym. Samtliga 
dagar ingår frukost och middag på hotellet.

Dag 2–14. Cypern  Ayia Napa är Cyperns mest berömda badort, med 
fantastiska blåflaggade sandstränder och turkost vatten. Orten, 

Cypern erbjuder härliga sandstränder, gröna berg, klippiga kuststräckor, pittoreska byar och medeltida kloster. Vi njuter av 
sol och bad och har också möjlighet att följa med på trevliga utflykter runt om på ön.

som ursprungligen var en gammal fiskeby, har en trevlig liten hamn 
där tavernorna specialiserat sig på nyfångad fisk. Vårt hotell ligger 
cirka 3,5 km från stadens centrum med butiker, restauranger,  kaféer  
och ett pulserande nattliv. I hjärtat av staden finns ett vackert 
kloster som fick sitt nuvarande utseende under venetianarna på  
1400-talet. Andra sevärdheter är den arkeologiska platsen Makro- 
nissos med nitton utgrävda gravar från hellenistisk och romersk  
period, den natursköna udden Kap Greco samt Thalassa sjö-
fartsmuseum.

Dag 15. Cypern – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och beger 
oss till flygplatsen för hemfärd.

Nicosia  Cyperns huvudstad Nicosia ligger ungefär mitt på ön och är 
sedan den turkiska invasionen 1974 delad i två delar, en grekcypriotisk 
och en turkcypriotisk. Stadens gamla kärna omges av en venetiansk 
stadsmur från 1500-talet med tre portar, varav den mest berömda är 
Famagustaporten. Innanför porten ligger Laiki Geitonia, ett pittoreskt 
kvarter med smala gågator som kantas av vackra byggnader från 1700- 
talet. Nicosias främsta museum är det arkeologiska museet med sam-
lingar av från förhistorisk tid fram till tidig bysantinsk period. Här gör 
vi ett besök och beundrar bland annat de rika gravfynden från Salamis 
och terrakottastatyetterna från Aija Irini. Vi fortsätter till Johannes- 
katedralen, uppförd på 1600-talet och berömd för sina väggmålningar 
från 1700-talet med motiv ur Bibeln. I charmiga Laiki Geitonia intar vi 
lunch på en av de traditionella tavernorna. Pris fr. 795:-

Pafos  Dagens utflykt ägnas främst åt Cyperns grekisk-romerska arv 
med besök vid två spännande arkeologiska utgrävningsområden. Vi 
åker mot Pafos, som under 600 år var öns huvudstad. Vårt första stopp 
är vid den medeltida borgen Kolossi. När Johanniterorden blev tvungen 
att lämna Palestina i slutet av 1200-talet upprättade de sitt högkvarter, 
sitt så kallade kommanderi, i borgen. Därav kommer namnet på Cy-
perns berömda dessertvin Commandaria. I närheten av Kolossi ligger 
en arkeologisk plats med betydande rester av den antika stadsstaten 
Kourion. Här ser vi den grekisk-romerska teatern från 100-talet f.Kr., 
som under sommarmånaderna används för musikuppträdanden och 
teaterföreställningar, och Eustolios hus med ett antal rum dekorerade 
med imponerande mosaikgolv från 400-talet e.Kr. Sedan fortsätter vi 
längs kusten till den Unescolistade staden Pafos, där vi inlednings-
vis besöker de så kallade kungagravarna och Pauluskolonnen. Efter 
gemensam lunch på en lokal restaurang är det dags att utforska Pafos 
främsta sevärdhet, den arkeologiska parken. Här beundrar vi bland 

annat de fantastiska golvmosaikerna med motiv från grekisk mytologi, 
utförda under 100–300-talet e.Kr. På vår väg tillbaka till Ayia Napa gör 
vi ett kort stopp vid de klippor som enligt legenden var kärleksgudin-
nan Afrodites födelseplats. Pris fr. 995:-

Troodosbergen, Kykkosklostret och byn Omodos  Troodos är Cyperns 
största bergskedja och sträcker sig över mitten av ön mot väster. Högs-
ta toppen är Olympus, 1 952 m ö.h. Här finns pittoreska byar, viktiga 
kulturskatter och vacker natur med pinje- och cederskogar, olivlun-
dar samt vin- och fruktodlingar. Öns största och mest betydelsefulla 
kloster är Kykkos, tillägnat Jungfru Maria och beläget på 1 300 meters 
höjd. Vi besöker detta rikt dekorerade kloster, som ursprungligen 
byggdes i början av 1100-talet. Vi fortsätter till den idylliska lilla byn 
Omodos som är omgiven av vinodlingar. Här inleder vi med ett besök i 
Det heliga korsets kloster. Därefter får vi på ett lokalt bageri se hur man 
tillverkar det traditionella brödet arkatena, gjort på jäst från kikärtor. 
Vi äter gemensam lunch på en av byns tavernor, och sedan har vi tid 
att på egen hand promenera längs de smala stenbelagda gatorna 
och kanske titta in i någon av de små affärerna där man säljer lokalt 
hantverk. Pris fr. 995:-

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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8 dagar

fr  11 675:-

Italien & Kroatien med Slovenien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 975:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 6/5, 2/9, 16/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Mestre  Vi flyger till Venedig. Här väntar vår 
buss som tar oss till Mestre, strax väster om Venedig. Vi checkar in 
på hotell Novotel Venezia Mestre för två nätter. Resten av dagen är 
fri för egna strövtåg. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Venedig  Efter frukost tar vi det lokala tåget in till stationen 
Santa Lucia i Venedig, gondolernas och kanalernas unika stad. Vi 
promenerar till Rialtobron och möter där vår lokalguide, som under 
en rundtur visar oss några av stadens mest berömda platser. Vi ser 
bland annat Markusplatsen med den fantastiska Markuskyrkan, 
byggd i bysantinsk stil och utsmyckad med mängder av guld. 
Lunch på egen hand. På eftermiddagen tar vi vaporettobåten genom 
Canal Grande tillbaka till stationen och återvänder till Mestre med 
tåg. Middag på hotellet.

Dag 3. Mestre – Trieste – Ljubljana  Efter frukost lämnar vi Mestre 
och kör i nordöstlig riktning mot Slovenien. På vägen till Ljubljana 
gör vi ett stopp i den italienska hamnstaden Trieste, kallad porten 
till Balkan. Staden har en över 2000-årig historia, men dess stor-
hetstid var under 1800-talet som Österrike–Ungerns enda hamn-
stad. I Triestes vackra centrum får vi tid för lunch på egen hand. Vi 
anländer till Ljubljana tidig kväll och checkar in för tre nätter på 
hotell Radisson Blu Ljubljana. Middag på hotellet.

Dag 4. Stadsrundtur Ljubljana  Sloveniens huvudstad ligger i 
floden Ljubljanicas dalgång. Tillsammans med en lokalguide 
gör vi en rundtur i staden som har ett rikt kulturarv och en lång, 
intressant historia. Efter turen kan vi tillsammans med vår rese- 
ledare gå upp till slottet, där vi har en fantastisk vy över staden. 
Lunch på egen hand. Gemensam middag på hotellet.

Dag 5. Bohinj och Bled  Den vackra Bohinjsjön blir vårt första stopp 
på dagens utflykt. Vi tar linbanan upp på berget Vogel till 1 533 me-
ters höjd över havet för en underbar utsikt över området. Lunch på 
egen hand. Sedan fortsätter vi till den idylliska byn Bled, belägen 
vid sjön med samma namn. Här har vi fri tid för en promenad vid sjön 
eller kanske en kopp kaffe och den typiska lokala smördegs- 
bakelsen med vaniljkräm, kremšnita. Vi återvänder till Ljubljana 
sen eftermiddag. Middag på hotellet.

Åk med på en spännande resa genom tre länder. Vi börjar vår rundtur i italienska Venedig, fortsätter till Sloveniens huvud-
stad Ljubljana och avslutar i Kroatiens huvudstad Zagreb. Vi ser historiska monument och storslagna naturvyer och får 
även prova en kulturarvsmärkt kaka.

Dag 6. Ljubljana – Zagreb  Efter frukost åker vi österut mot Kroatiens 
huvudstad Zagreb. Bara någon mil efter gränsen gör vi ett stopp i 
den charmiga staden Samobor, som är känd för sin produktion av 
licitar, en hjärtformad typ av pepparkaka som är en vanlig jul-
dekoration och ofta ges som en dekorativ gåva vid speciella hög-
tider. Kakans tillverkningsprocess är sedan 2010 upptagen på 
Unescos lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Vi gör 
ett besök hos en av producenterna och därefter blir det tid för lunch 
på egen hand. På eftermiddagen fortsätter vi till Zagreb, där vi 
checkar in för två nätter på Hotel International. Middag på hotellet.

Dag 7. Stadsrundtur Zagreb  Idag gör vi en rundtur i Zagreb till fots 
tillsammans med en lokalguide. Staden är uppdelad i en nedre del 
och en övre. Övre staden utgör Zagrebs historiska kärna och här 
ligger många av de mest berömda byggnaderna, såsom katedralen 
och Lotrščaktornet. I vår rundtur ingår en tur med den berömda 
bergbanan, endast 66 m lång, som förbinder de två stadsdelarna. 
Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Middag på hotellet.

Dag 8. Zagreb – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och beger 
oss mot flygplatsen.
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8 dagar

fr  10 675:-

Slovenien skiftande natur och vacker arkitektur

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 935:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 28/4, 12/5, 15/9, 29/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Trots sin ringa storlek har Slovenien mycket att erbjuda sina besökare. Under vår rundresa upplever vi det natursköna och 
mångskiftande landskapet med höga berg, glaciärsjöar och kust. Vi besöker historiska monument, karstgrottor, pittoreska 
byar och en av Europas minsta huvudstäder.

Dag 1. Hemorten – Solkan  Vi flyger till Venedig och tar oss sedan 
med buss österut till den slovenska staden Solkan, där vi checkar 
in på Hotel Sabotin. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Solkan – Kobarid – Kranjska Gora  Floden Isonzos slovenska 
namn är Soča, och genom dess natursköna dal åker vi till staden 
Kobarid där vi gör en promenad och besöker ett museum tillägnat 
första världskriget. Vi besöker också det italienska krigsmonumen-
tet, uppfört på 1930-talet till minne av de italienska soldater som 
under första världskriget stupade vid slaget vid Kobarid, mer känt 
som slaget vid Caporetto vilket är stadens italienska namn. Monu-
mentet ligger på en höjd ovanför Kobarid, och härifrån har man en 
hänförande vy över den smaragdgröna floden och de omgivande 
bergen. Vi åker sedan till Mlekarna Planika ostmuseum för en in-
blick i ostens historia och traditionella tillverkning. Här äter vi även 
lunch och får smaka på osten. Därefter fortsätter vi till den lilla 
populära turistorten Kranjska Gora i Juliska alperna, där Ingemar 
Stenmark vann två världscupsegrar 1978. Vi checkar in på Ramada 
Resort och äter middag på hotellet.

Dag 3. Kranjska Gora – Bled  Vi inleder dagen med att åka den korta 
biten till Planicadalens imponerande backhoppningsbacke, eller egent- 
ligen flygbacke där backhopparna kan flyga över 250 meter. Vi fortsät-
ter till närbelägna naturreservatet Zelenci, där Sloveniens längsta 
flod Sava har sin källa i den lilla sjön med kristallklart smaragdgrönt 
vatten. Sedan åker vi vidare mot den idylliska orten Bled, som ligger 
vid glaciärsjön med samma namn. Där gör vi en kort promenad innan vi 
har tid för lunch på egen hand. Passa på att smaka den typiska lokala 
smördegsbakelsen med vaniljkräm, kremšnita. Efter lunch besöker vi 
slottet i Bled, dramatiskt beläget på en 125 meter hög klippa vid sjön. 
Slottets äldsta delar går tillbaka till 1000-talet, men sitt nuvarande 
utseende fick byggnaden under 1600-talet. På eftermiddagen checkar 
vi in för två nätter på Hotel Astoria. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Bled – Bohinj  Glaciärsjön Bohinj är Sloveniens största sjö 
och utgör en del av landets enda nationalpark, Triglav. Från sjön tar 
vi linbanan upp på berget Vogel till 1 533 meters höjd över havet. 
Härifrån har vi en fantastisk utsikt över omgivningarna ner mot sjön 
och mot Sloveniens högsta topp Triglav som är 2 864 m ö.h. Efter-
middagen tillbringas på egen hand innan vi äter gemensam middag 
på kvällen.

Dag 5. Bled – Ljubljana  Vi åker i sydöstlig riktning mot huvudstaden 
Ljubljana, belägen i floden Ljubljanicas dalgång. När vi kommit fram 
gör vi en rundtur i staden tillsammans med en lokalguide. Ljubljana 
har ett rikt kulturarv och en lång, intressant historia. Arkitekturen 
uppvisar influenser från både Österrike och Italien, då staden 
återuppbyggdes i barockstil efter en jordbävning på 1500-talet och 
i österrikisk jugendstil efter en jordbävning i slutet av 1800-talet. 
Utmed floden ligger många trevliga kaféer och restauranger. Under 
vår rundvandring besöker vi även slottet, som ursprungligen byggdes 
på medeltiden. Slottet ligger på en kulle ovanför Ljubljana, och här 
uppe kan vi njuta av en fantastisk vy över staden. Vi checkar in på 
Radisson Blu Ljubljana och äter gemensam middag på hotellet.

Dag 6. Ljubljana – Postojna – Portorož  Vi inleder dagen med ett 
besök vid grottparken Postojna söder om Ljubljana. Parken utgörs 
av ett 24 km långt grottsystem som upptäcktes under 1600-talet 
och har sedan början på 1800-talet varit en populär turistattraktion. 
Med eltåg åker vi genom delar av grottsystemet och fascineras av 
de majestätiska stalagmiterna och stalaktiterna. Vi äter gemensam 
lunch och besöker det berömda slottet Predjama som ligger på en 
123 meter hög klippa. Det är det enda slottet i världen som är in- 
byggt i berget framför en grottöppning. Från Predjama reser vi 
vidare till Sloveniens kust. I kustorten Portorož i den slovenska 
delen av Istrien checkar vi in på Hotel Riviera för två nätter. Middag 
på kvällen.

Dag 7. Piran  Den pittoreska staden Piran ligger bara runt tre kilo-
meter från Portorož . Under femhundra år lydde staden under Re-
publiken Venedig, vilket återspeglas i dess arkitektur. Här gör vi en 
guidad stadspromenad bland trånga gränder och vackra torg. Efter 
lunch på egen hand väntar rundvisning och vinprovning hos vin-
tillverkaren Vina Koper som låter oss upptäcka vad som utmärker 
vin från Istrien. På kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell.

Dag 8. Portorož – Hemorten  Efter frukost åker vi till Venedigs 
flygplats för flyg hemåt.
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15 dagar

fr  10 975:-

Pittoreska Portorož sol, bad och återhämtning

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum 2 575:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 19/5, 18/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Portorož  Vi flyger till Venedig och åker vidare 
till Slovenien. I den mysiga lilla kurorten Portorož checkar vi in på 
fyrstjärniga Grand Hotel Portorož.

Dag 2–14. Portorož  Staden stoltserar med Sloveniens enda 
sandstrand på den 47 kilometer långa kuststräckan vid Adriatiska 

havet, och en vandring längs strandpromenaden för tankarna till 
äldre tiders lyxiga badorter för societeten. Under vår vistelse har vi 
halvpension bestående av frukost och middag på hotellet samtliga 
dagar. Hotellet erbjuder en underbart rofylld miljö med privat 
strand, soldäck och gym.

Dag 15. Portorož – Hemorten  Efter frukost åker vi till Venedigs 
flygplats för flyg hemåt.

Härligt solsäkra Slovenien med sina charmiga små städer och sin vackra kustremsa vid Adriatiska havet inger en omedel- 
bar semesterkänsla. I Portorož kan du besöka någon spaanläggning, njuta av lata dagar på stranden och vandra i de  
natursköna omgivningarna. Vi erbjuder också flera trevliga utflykter under vistelsen. 

Bled och Ljubljana  Efter två timmars bussresa når vi den vackra 
staden Bled som ligger vid glaciärsjön med samma namn i de 
Juliska alperna. Vi börjar med ett besök på slottet, dramatiskt 
beläget på en 125 meter hög klippa vid sjön med en fantastisk 
panoramautsikt. Vi fortsätter sedan ner till Bledsjön som är vida 
känd för sitt blåa vatten och de natursköna omgivningarna. Efter 
lunch på egen hand och kanske en kremšnita, den typiska lokala 
smördegsbakelsen med vaniljkräm, åker vi vidare till Sloveniens 
huvudstad Ljubljana, belägen i floden Ljubljanicas dalgång. Här 
gör vi en guidad rundtur i den gamla stadskärnan som präglas av 
vackra barockbyggnader. Ett fint exempel är Franciskanerkyrkan 
från 1600-talet som ligger nära den berömda Trippelbron. Under 
vår rundtur tar vi också linbanan upp till det medeltida slottet som 
ligger på en kulle. Pris fr. 895:-

Piran och Istriens viner  Slovenernas kustfavorit Piran ligger 
bara runt tre kilometer från Portorož. Denna pittoreska lilla stad 
är en av de bäst bevarade historiska städerna vid Adriatiska havet. 
Under femhundra år lydde staden under Republiken Venedig, vilket 
återspeglas i dess arkitektur. De trånga gränderna, vackra torgen 
och den mysiga hamnen bidrar till den romantiska känslan i denna 
charmiga stad. På vägen tillbaka till Portorož besöker vi en av Slo-
veniens bästa vinproducenter där vi får avnjuta några av Istriens 
lokala viner och olivoljor. Pris fr. 595:-

Postojnagrottan och Predjamaslottet  Postojnagrottan är en av 
Sloveniens mest populära sevärdheter. Grottsystemet är över 20 kilo-
meter långt och 5 av dessa kilometer är tillgängliga för besökare, 
vilket gör Postojna till den längsta besöksgrottan i världen. 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Karstgrottan och dess fantastiska stenformationer har skapats 
av vatten från floden Pivka över miljontals år. Med eltåg åker vi 
genom delar av grottsystemet och fascineras av de majestätiska 
stalagmiterna och stalaktiterna. Från Postojna är det bara en kort 
resa till det berömda slottet Predjama som ligger på en 123 meter 
hög klippa. Det är det enda slottet i världen som är inbyggt i berget 
framför en grottöppning. Pris fr. 755:-

Venedig  Den italienska kusten är väl synlig från Portorož och idag 
gör vi en utflykt till romantiska Venedig. Vi stiger upp tidigt och tar 
med oss frukostpaket på vår resa med katamaran från Piran över 
Adriatiska havet. När vi kommit fram till denna unika vattenstad 
gör vi en guidad promenad som avslutas på Markusplatsen, där den 
fantastiska gulddekorerade Markuskyrkan ligger. I Venedig finns 
hundratals broar, däribland den kända Rialtobron, en imponerande 
gångbro över Canal Grande som byggdes i slutet av 1500-talet. 
Efter turen har vi fri tid för egna upptäcktsfärder i denna fascine- 
rande stad, under sin storhetstid känd som La Serenissima, den 
mest lysande. Under sen eftermiddag tar vi katamaranen tillbaka 
till Piran. Pris fr. 725:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:-
Avresedatum: 23/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 16/7, 20/8, 
27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 775:-

Dag 1. Hemorten – Trogir  Vi flyger till Split och tar oss sedan 
vidare med buss till Trogir och hotell Trogir Palace. På kvällen äter vi 
gemensam middag.

Dag 2. Trogir och Split  Idag gör vi en heldagsutflykt där vi besöker 
de båda fina städerna Trogir och Split. Trogir är en charmig liten 
stad vars historiska kärna med gränder, kullerstensgator och vackra  
byggnader finns med på Unescos världsarvslista. Split är en stor- 
slagen stad som också står under Unescos beskydd. Här finner vi 
många monument från romartiden, varav ett av de mest intressanta 
är kejsar Diocletianus palats. Vi gör guidade turer i båda städerna 
och det blir tid för lunch på egen hand. Framåt eftermiddagen åter-
vänder vi till vårt hotell där vi äter middag.

Dag 3. Trogir – Neum – Ston – Dubrovnik  Frukost och därefter  
avresa mot Dubrovnik. På vägen stannar vi i Neum för att äta 
gemensam lunch. Efter lunchen fortsätter vi till Ston. Ston ligger på 
Pelješac-halvön och är främst känd för sin historiska försvarsmur, 
sina ostron- och musselodlingar samt för att salt utvunnits här 
sedan romartiden. Stons murar som dels omsluter orterna Ston och 
Mali Ston, dels sträcker sig mellan dessa två orter uppfördes under 
1300–1400-talet och är 5,5 km långa. De utgör ett av de största 
försvarsverken vid Adriatiska havet. Framåt sen eftermiddag når vi 
Dubrovnik och Hotel Adria. Middag på kvällen. 

Dag 4. Stadsrundtur Dubrovnik  Dubrovnik är känd som en av 
Medelhavsområdets vackraste och bäst bevarade städer. Den 
historiska stadskärnan omges av en närmare två km lång och sex 
meter bred nästan intakt stadsmur och är upptagen på Unescos 
världsarvslista. Här gör vi en guidad rundtur och ser några av sta-
dens främsta sevärdheter, såsom det berömda Rektorspalatset och 
den storslagna barockkatedralen. Under eftermiddagen har vi fri tid 
för egna upptäcktsfärder. Man kan strosa längs vattnet där barer, 
kaféer och restauranger trängs eller ge sig in bland de myllrande 
gränderna och deras stora utbud av allehanda affärer. Promenaden 
på stadsmuren ger en fin överblick över gamla stan och bjuder på 
vackra vyer. Middag på hotellet.

Dag 5. Cavtat och Čilipi  Dagens utflykt börjar med ett besök i 
den vackra lilla byn Cavtat. Vi gör en guidad rundtur till fots och får 
sedan att strosa omkring i byn eller sola och bada. Efter lunch på 
egen hand fortsätter vi till byn Čilipi där vi får prova tre kroatiska 
viner med tilltugg. Vi återvänder till hotellet under tidig eftermiddag.

Kroatien Trogir – Split – Dubrovnik
Dubrovnik är Kroatiens mest kända stad och belägen på landets sydspets. Med sin medeltida bebyggelse och ringmur 
vid det azurblå Medelhavet anses staden vara en av Kroatiens vackraste. Under resan besöker vi även bland annat Ston, 
Trogir och Split.

Dag 6. Elafitiöarna  Under förmiddagen gör vi en härlig båttur i 
skärgården utanför Dubrovnik bland de tretton Elafitiöarna. Vi 
kryssar fram över det blå havet och upplever Elafitis skönhet. I det 
subtropiska klimatet växer olivträd, cypresser, timjan och rosmarin. 
Vi går i land på öarna Koločep och Lopud. Under dagen ingår lunch. 
Vi är åter i Dubrovnik sen eftermiddag. Middag på hotellet.

Dag 7. Dubrovnik – Trogir  Vi lämnar Dubrovnik och kör längs Ma-
karska rivieran till den lilla staden Omis vid floden Cetinas mynning. 
Här gör vi en båttur på den slingrande bergsfloden som är omgiven 
av branter och klippavsatser. Vi stannar för lunch på en restaurang 
vid floden. Därefter åker vi den sista biten till Trogir där vi åter tar in 
på hotell Trogir Palace. Middag på kvällen.

Dag 8. Trogir – Hemorten  Frukost och därefter avfärd mot Split och 
flygplatsen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 795:- · tillvalsutflykter 
Avresedatum: 16/4, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Kroatien  Vi flyger till Split och fortsätter 
till vårt hotell i antingen Vodice eller Primošten. Samtliga dagar 
serveras frukost och middag på hotellet. 

Dag 2–14. Vodice och Primošten  Nu väntar tretton avkopplande 
dagar i trevliga Dalmatien. Här njuter vi av atmosfären, promenerar 
längs stranden eller tar en kaffe på något av de många kaféerna. 
Vår reseledare finns tillgänglig dagligen och kommer gärna med 
förslag på egna aktiviteter. Därtill finns också möjlighet att följa 
med på flera trevliga tillvalsutflykter.

Kroatien Dalmatien
Följ med till Kroatiens pärla Dalmatien! Det perfekta resmålet för sol och bad men även för den kulturintresserade, då 
Dalmatien har en spännande historia som sträcker sig ända tillbaka till romartiden.

Vi erbjuder boende i antingen Vodice eller Primošten. Mer informa-
tion om hotellen finns på vår hemsida. Vodice är mest känt för sitt 
rika kulturella utbud, sina pittoreska restauranger, gedigna sport- 
och rekreationsutbud samt ett behagligt kvälls- och nattliv. Den 
vackra kuststaden med sin härliga atmosfär är ett populärt resmål 
och en av de största turistdestinationerna vid Adriatiska havet. 
Primošten var från början en fiskeby men är idag mest känt för 
sin produktion av vin och olivolja samt sina fina kiselstenstränder 
och det kristallklara havet. Här finns en pittoresk stadskärna med 
trånga gränder kantade av butiker.

Dag 15. Kroatien – Hemorten  Vi lämnar hotellet och åker mot Split 
där vi tar vårt flyg hemåt.

Split och Stella Croatica  Heldagsutflykt till staden Split. På vägen 
mot Split stannar vi till vid Stella Croatica, där familjen Dabelić 
producerar olivolja, sötsaker, likörer och tvål. Här finns även en 
liten botanisk trädgård. Sedan fortsätter vi mot Kroatiens andra 
största stad Split, där vi går en guidad promenad i centrum. Split är 
en gammal stad vackert belägen på en sydsluttning mot Adriatiska 
havet och har en rik historia som sträcker sig över 2 000 år tillbaka i 
tiden. Här finns bland annat kejsar Diocletianus palats som är med 
på listan över Unescos världsarv. Efter turen har vi tid att utforska 
staden och äta lunch på egen hand. Pris fr. 425:-

Krka och falkcenter  Heldagsutflykt som tar oss till den lilla byn 
Dubrava. I området kring Šibenik har 222 fågelarter sin hemvist och 
här finns Kroatiens enda falkcenter. Vi åker vidare mot Skradin där 
vi tar en båttur till Krka nationalpark. På Krka finns över tusen olika 
växtarter och sju vattenfall. Under vår promenad ser vi bland annat 
Skradinski Buk, det största vattenfallet i parken. Pris fr. 395:-

Etnoland och vinprovning  Halvdagsutflykt där vi åker mot Skradin  
som ligger lugnt och fridfullt vid stranden av floden Krka. Här be- 
söker vi ett familjeägt företag som öppnat upp sina dörrar och ger 
oss möjlighet att lära oss mer om deras vin och likörer. Besöket 
avslutas med vin- och likörprovning tillsammans med andra 
kroatiska specialiteter. Vi åker vidare mot Drniš för ett besök på 
en gård. Här provsmakar vi lufttorkad skinka tillsammans med ost 
samtidigt som vi får en presentation av gården. Pris fr. 495:-

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Trogir och Baćulov dvor  Heldagsutflykt som tar oss till Trogir där 
vi gör en guidad tur genom den lilla staden som är med på listan 
över Unescos världsarv. Trogirs gamla stad ligger på en liten ö 
mellan fastlandet och ön Čiovo. Tillsammans promenerar vi genom 
marknaden och på de smala gatorna. Sedan fortsätter vi mot 
Primošten och Baćulov dvor där vi får en inblick i hur man levde förr. 
I en charmig, enkel och genuin miljö äter vi först lufttorkad skinka 
med ost innan middag serveras i form av den lokala maträtten peka. 
Pris fr. 395:-

Båttur till två öar  Heldagsutflykt till de två öarna Zlarin och Kra-
panj. Det sägs att de skickligaste korallfiskarna bor på Zlarin, och vi 
gör ett gemensamt besök i en korallbutik. Efter lunch fortsätter vi 
mot Krapanj som även kallas för tvättsvampsön. Här besöker vi en 
lokal tvättsvampstillverkare. Båtturen inleds och avslutas i Vodice, 
och för de som bor i Primošten ingår busstur t/r. Lunch serveras på 
båten denna dag. Pris fr. 425:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · reseledare
Tillägg:  Enkelrum från 1 525:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 3/5, 14/5, 31/5, 9/7, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 
11/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 475:-

Dag 1. Hemorten – Makarska Vi flyger till Split och fortsätter till 
staden Makarska och vårt hotell Dalmacija. Hotellet ligger precis 
vid hamnen och en kort promenad från stranden.

Dag 2–7. Underbara Kroatien  Makarska rivieran är namnet på 
den 66 km långa kuststräcka som löper längs Kroatiens adriatiska 
kust. Området är ett populärt turistmål med sitt soliga klimat 
och sina fina stränder. Vi har nu några härliga lata dagar i trevliga 

Makarska sol och bad på den kroatiska rivieran
Vi tillbringar åtta härliga dagar på Makarska rivieran i byn med samma namn. Här njuter vi av sol, bad, sevärdheter och 
utflykter.

Makarska. Staden har bevarat sin historiska charm, med smala 
kullerstensgator och mysiga torg. Den ligger vackert mellan 
det kristallklara havet och Biokovobergen. Under vår vistelse 
här har vi halvpension bestående av frukost och middag på 
hotellet samtliga dagar. Vill du se dig om under dina dagar i Dal-
matien har vi en del trevliga utflykter som du kan följa med på.

Dag 8. Makarska – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och har tid 
att njuta på egen hand de sista timmarna innan vi åker till flyg-
platsen.

Makarska Efter frukost gör vi en stadsrundtur i Makarska. Vi går in 
mot centrum och promenerar genom gamla stan till torget och den 
lokala marknaden. Rundturen avslutas med kaffe och en traditio-
nell kaka på ett lokalt kafé. Turen ingår i resan.

Split  Split är Kroatiens näst största stad, Dalmatiens ekonomiska 
centrum och en viktig turistort, vackert belägen vid Adriatiska 
havet. På platsen för staden låg en grekisk bosättning på 300-talet 
f.Kr. Splits mest berömda historiska period är dock slutet av 
200-talet e.Kr., då den romerske kejsaren Dicoletianus lät uppföra 
ett palats dit han drog sig tillbaka när han hade abdikerat år 305. 
Palatset är idag en av de mest välbevarade och största romerska 
byggnaderna i världen. Under dagen gör vi en rundtur med guide 
i Split och får därefter egen tid att utforska staden. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 395:-

Brač och Hvar  Efter frukosten promenerar vi ner till hamnen i Ma-
karska. Här går vi ombord på en båt som ska ta oss ut i skärgården. 
Vi njuter av vackra vyer medan vi färdas till den lilla fiskebyn Jelsa 
på ön Hvar. Här gör vi en paus för en kopp kaffe. Vi fortsätter mot ön 
Brač och lunch (ingår i turen) serveras på båten. I Bračs mest kända 
badort Bol finns möjlighet till sol och bad. Vi rekommenderar ett 
besök vid den kända stranden ”Zlatni Rat” som ändrar form efter 
vinden. Från Bol seglar vi utmed Bračs södra sida med vackert och 
varierande landskap. Vi beräknas vara tillbaka i Makarska under 
tidig kväll. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 425:-

Dubrovnik  Dubrovnik är känd som en av Medelhavsområdets 
vackraste och bäst bevarade städer. Den historiska stadskärnan 
omges av en närmare två km lång och sex meter bred nästan 
intakt stadsmur och är upptagen på Unescos världsarvslista. Här 
gör vi en guidad rundtur och ser några av stadens främsta sevärd- 
heter, såsom det berömda Rektorspalatset och den storslagna 
barockkatedralen. Under eftermiddagen har vi fri tid för egna 
upptäcktsfärder. Man kan strosa längs vattnet där barer, kaféer 
och restauranger trängs eller ge sig in bland de myllrande grän- 
derna och deras stora utbud av allehanda affärer. Promenaden 
på stadsmuren ger en fin överblick över gamla stan och bjuder 
på vackra vyer. Middag på hotellet. Glöm inte passet! Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 495:-

Vi erbjuder följande utflykter:
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:- 
Avresedatum: 15/9, 10/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 475:-

Dag 1. Hemorten – Poreč  Vi flyger till Trieste i Italien och fortsätter 
till Poreč, på halvön Istrien i Kroatien. Vi checkar in på fyrstjärniga 
Valamar Parentino eller Valamar Riviera, beroende på avresedag. 
Samtliga dagar ingår frukost och middag på hotellet.

Dag 2. Bale, olivoljeprovning – Vodnjan, prsutprovning – Pula 
Vi åker söderut till byn Bale, där vi besöker en olivoljeproducent. 
Här växer olivträden under perfekta förhållanden, och oliverna 
pressas till olja med en frisk och harmonisk smak. Vi får en pre-
sentation av produktionen och provar tre oljor. Sedan fortsätter 
vi till Vodnjan och gör ett besök på en familjeägd gård som bland 
annat framställer prsut, en lufttorkad skinka. Här provar vi prsut 
och äter lunch. På eftermiddagen åker vi till Pula, som är Istriens 
ekonomiska och kulturella centrum. Vi får en guidad tur av staden 
som har flera välbevarade byggnadsminnen från romartiden och 
kan konstatera att århundraden av venetianskt, österrikiskt och ju-
goslaviskt styre har lämnat avtryck i stadens arkitektur. Vi får egen 
tid att strosa runt i den pittoreska stadskärnan innan vi återvänder 
till hotellet.

Dag 3. Motovun – Livade, tryffelspårning  Idag åker vi inåt landet 
till den medeltida bergsbyn Motovun, där det vilar en lätt, omiss-
kännlig doft av tryffel. Vi får en guidad tur av staden och sedan tid 
för egna strövtåg. Färden går vidare till närliggande Livade, där vi 
åker ut i skogen med tåg för att se hur man söker efter tryffel. Vi får 
uppleva hur tryffelspårarna och deras hundar arbetar i jakten på 
”kökets diamant”. Sedan äter vi lunch hos Zigante, som är ortens 
mest kända tryffelspecialist.

Dag 4. Poreč – Limbukten, ostronprovning – Rovinj  Vi får idag en 
guidad tur i Poreč och besöker bland annat Eufrasiusbasilikan, 
som är ett av regionens finaste exempel på tidig bysantinsk konst. 
Vi fortsätter till Limabukten, som är ett naturskyddsområde med 
ett landskap som påminner om en kanjon. Området är känt för 
sina ostronodlingar och vi provar de färska ostronen. Sedan åker vi 

Istrien mat & vin 
gastronomi och kultur i Kroatien
I härliga Istrien vid norra Adriatiska havet provar vi traktens olivolja och torkade skinka, dess vin och rakija, havets 
ostron och skogens tryffel. Vi får även följa med tryffelhundarna ut på ett arbetspass. Vi besöker små charmiga städer 
med spännande historisk bakgrund och njuter av det underbara landskapet och det glittrande havet.

vidare till staden Rovinj. Området var bebott redan på bronsåldern, 
och en stad växte fram så tidigt som under 200-talet. Guiden visar 
oss stadens historiska byggnader och monument, och i gamla stan 
kan vi strosa runt i en labyrint av smala gränder och små mysiga 
torg. Gatan Grisia med sina många trappsteg leder upp till platån 
där kyrkan Sankt Euphemia ligger.

Dag 5. Grožnjan – Buzet, rakijaprovning – Hum  Dagen börjar med 
ett besök i Grožnjan, en medeltida stad med välbevarade murar 
och monument. Den kallas numera konstnärernas stad, och här 
finns ett tjugotal konstgallerier. Sedan fortsätter vi till Buzet där vi 
besöker ett destilleri som framställer fruktbrännvinet rakija, base-
rat på vildväxande örter och frukter från trakten. Vi får en visning 
av framställningen och provsmakar dryck och tilltugg. Vår färd går 
vidare till byn Hum, som sägs vara den minsta staden i världen. Vi 
promenerar genom staden och äter lunch på en lokal konoba, en 
restaurang med traditionellt regionalt kök.

Dag 6. Poreč  Dagen är fri för egna aktiviteter. Njut av hotellets faci-
liteter, de härliga stränderna eller strosa omkring i gamla stan. 

Dag 7. Istriens vingårdar, Kabola och Veralda  Idag besöker vi 
vingården Kabola, där man har producerat vin sedan slutet av 
1800-talet. Vi får en guidad tur av vinkällaren och sedan provar vi 
tre olika viner, utvalda av sommelieren. Därefter åker vi till Veralda 
vingård, som är en av de största vingårdarna i Istrien. Här äter vi en 
trerätters lunch och provar tre olika viner. 

Dag 8. Poreč – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen för 
hemfärd.  
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r ·7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 595:- 
Avresedatum: 7/4, 22/4, 6/5, 10/9, 21/9, 5/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Aten – Tolon  Vi flyger till Aten. Från flyg-
platsen åker vi längs med Egeiska havet och gör ett stopp vid den 
imponerande Korinthkanalen som öppnades 1893. Vi fortsätter mot 
Tolon och fyrstjärniga hotell John & George med fantastisk utsikt 
över Tolonbukten. Här inkvarterar vi oss i fem nätter. Frukost och 
middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Epidauros och Nafplion Idag gör vi en utflykt till de 
grekiska städerna Nafplion och Epidauros. Under en rundtur i 
Nafplion berättar vår lokalguide om stadens brokiga historia som 
återspeglas i dess arkitektur. I Epidauros dyrkades läkekonstens 
gud Asklepios och här finns rester av hans helgedom. Epidauros 
berömda teater med plats för 14 000 åskådare är en av antikens 
mest välbevarade och fortfarande i bruk. Akustiken är unik. Under 
dagen får vi också prova nationaldrycken ouzo.

Dag 3. Mykene och Kefalari  Dagens utflykt går till den bördiga 
 Argolisslätten där vi börjar med ett besök i det arkeologiska ut- 
grävningsområdet Mykene. Under sen bronsålder var Mykene en 
befäst borg omgärdad av cyklopiska murar, som består av stora ore-
gelbundna stenblock. Vi gör en guidad tur på platsen och ser bland 
annat den berömda Lejonporten och den så kallade Agamemnons 
grav. I ett vackert grönskande odlingslandskap ligger den lilla byn 
Kefalari, där vi besöker den unika kyrkan. Den är byggd över floden 
Erasinos som här bildar en sjö, och en del av kyrkan ligger inne i en 
grotta. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell.

Dag 4. Båtutflykt Tolonbukten  Många småfiskare håller till i 
Tolonbukten. Vi åker ut i bukten med en båt. På en av de små öarna 
i bukten bjuds vi på en grillad lunch med kött eller fisk, färsk sallad, 
vin och vatten. På eftermiddagen har vi tid för egna aktiviteter innan 
det är dags för middag.

Dag 5. Korinth  Vår lokalguide tar med oss till den strategiskt beläg-
na staden Korinth, en av de största i antikens Grekland. Här finns 
betydande lämningar från grekisk och romersk tid. Vi besöker det 
arkeologiska utgrävningsområdet och ser bland annat det berömda 
Apollontemplet, byggt i mitten på 500-talet f.Kr. i dorisk stil.

Klassiska Grekland 
med halvön Peloponnesos, Tolon, Aten och Akropolis
På halvön Peloponnesos gör sig antiken påmind överallt och vi förflyttas i sinnet tusentals år tillbaka i tiden. Under vår 
resa njuter vi av ett omväxlande landskap med hänförande berg och lummiga olivlundar. Både Tolon och Aten är utmärkta 
utgångspunkter för utflykter till Greklands antika monument. Tolon erbjuder dessutom en lugn atmosfär, en underbar 
strand och gott om lokala specialiteter i tavernorna.

Dag 6. Tolon – Aten  Efter frukost checkar vi ut och åker med vår 
transferbuss till Aten, där vi gör en stadsrundtur tillsammans med 
vår lokalguide. Vi ser bland annat Zeustemplet, Hadrianus triumf-
båge och slottet som numera inhyser parlamentet. Eftermiddagen 
tillbringas på egen hand. Vi checkar in för två nätter på Hotel 
Stanley. Hotellet ligger centralt i Aten cirka två kilometer från 
Akropolis, som vi också har en fantastisk utsikt över från hotellets 
mysiga takterrass. Middag på hotellet. 

Dag 7. Stadsrundtur Aten  Vi har förmiddagen fri för egna strövtåg 
innan vi möter vår lokalguide för att fortsätta utforska Atens många 
sevärdheter. På Akropolisklippan beundrar vi bland annat det im- 
ponerande Parthenontemplet i dorisk stil, byggt på 400-talet f.Kr.  
och helgat åt gudinnan Athena. Vi ser också portbyggnaden 
Propyléerna och templet Erechteion, berömt för sina kolonner i 
kvinnogestalt, så kallade karyatider (idag kopior). Vi tar oss vidare 
till fots mot Plaka, Atens äldsta kvarter med pittoreska gränder 
kantade av tavernor, butiker och restauranger. Dagen och resan 
avrundas med en gemensam middag på en lokal restaurang. 

Dag 8. Aten – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker till 
flygplatsen för hemfärd. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattningar i dubbelrum · frukostar · 
middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 775:- · tillvalsutflykter
Avresedatum 8 dagar: 29/4, 19/5, 8/9, 22/9
Avresedatum 15 dagar: 5/5, 29/9 pris fr. 9 975:-

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8–15 dagar

fr  7 975:-

Dag 1. Hemorten – Tolon  Vi flyger till Aten och åker vidare  till 
halvön Peloponnesos. I badorten Tolon bor vi på Hotel Flisvos  
Royal under hela vår vistelse. Frukost och middag samtliga dagar. 

Dag 2–14. Avkoppling och utflykter  Vi har nu härliga dagar fram-

Tolon sol och avkoppling på Peloponnesos
På halvön Peloponnesos njuter vi av sol och bad i badorten Tolon. Här finns en avkopplande atmosfär och en fin strand. 
De som önskar kan följa med på spännande utflykter till bland annat Aten, Korinth och Nemea.

för oss till att njuta av den grekiska solen och utforska våra om-
givningar. Vi bor ett stenkast från Tolons inbjudande strand, och 
runtomkring oss finns det gott om restauranger, kaféer och barer. 
En trevlig promenad bort ligger den livliga hamnen där fiskebåtar-
na kommer in med sin fångst varje dag.

Dag 15. Tolon – Hemorten  Frukost och därefter avresa mot Aten 
och flygplatsen.

Aten  Vi reser med buss till Greklands huvudstad Aten. Vi börjar 
med ett stopp vid Akropolis som är beläget uppe på en kalk-
stensklippa 150 meter över havet och räknas som ett av världens 
vackraste monument. Här finns flera antika tempel tillägnade 
olika gudar och gudinnor. Det främsta är Parthenon, byggt på 
400-talet f.Kr. åt gudinnan Athena. Vi går sedan vidare till Plaka 
som är den gamla delen av staden. Detta charmiga kvarter är fullt 
av liv och rörelse. Här hittar man mysiga små butiker och restau-
ranger i de smala gränderna. Vi får fri tid för lunch på egen hand. 
Under eftermiddagen gör vi en stadsrundtur i buss och ser bland 
annat parlamentsbyggnaden, Olympiastadion, universitetet och 
det arkeologiska nationalmuseet. Pris fr. 625:-

Korintiska kanalen med antika Korinth  Idag ska vi göra en utflykt 
med båt på Korinthkanalen som är en viktig sjötransportled i 
Grekland. Vi färdas med buss från vårt hotell till hamnen Isth-
mia där vi går ombord på vår båt som tar oss till Korinthkanalen. 
Detta imponerande byggnadsverk kännetecknas av sina branta 
klippväggar och hängbroar. Kanalen invigdes 1893 men började 
byggas redan år 67 e.Kr. av kejsar Nero. Vi avslutar med ett besök i 
Korinth som var en av de största städerna under antiken. Här finns 
betydande lämningar från grekisk och romersk tid. Pris fr. 525:-

Mykene och Nafplion med ouzoprovning  Vi åker med vår buss till 
den bördiga Argolisslätten, där vi börjar med ett besök i det arke-
ologiska utgrävningsområdet Mykene. Under sen bronsålder var 
Mykene en befäst borg omgärdad av cyklopiska murar, som består 
av stora oregelbundna stenblock. Vi gör en guidad tur på platsen 
och ser bland annat den berömda Lejonporten och den så kallade 
Agamemnons grav, som är den bäst bevarade av de kupolgravar 
man grävt ut i Mykene. Vi fortsätter till Nafplion, som anses vara 
den mest romantiska staden i Grekland. Under en rundtur i den 

gamla stadskärnan berättar vår lokalguide om stadens brokiga 
historia som återspeglas i dess arkitektur. Vi avslutar dagen på ett 
lokalt ouzodestilleri där vi lär oss om hur tillverkningen av denna 
grekiska spritdryck går till. Självklart får vi också provsmaka. Pris 
fr. 445:-

På våra 15-dagarsresor erbjuder vi även följande utflykter:

Båttur ön Daskalio med sol och bad inklusive grillunch  Vi hämtas 
med buss under förmiddagen och åker till Tolons hamn där vi ska 
gå ombord på vår båt. Idag får vi njuta av en härlig dag med sol och 
bad. Vi lägger till vid ön Daskalio där vi besöker en avskild sand-
strand. Under dagen ingår en grillbuffé som kaptenen tillagar. Öl 
och vin samt läsk och vatten ingår till buffén. Vänligen observera 
att denna utflykt genomförs beroende på vädret. Pris fr. 295:-

Nemea med vinprovning  Vi gör en utflykt med buss till den antika 
staden Nemea, från vilken många sagor ur den grekiska mytologin 
härstammar. Här hölls vartannat år de nemeiska spelen, idrotts- 
tävlingar som var tillägnade guden Zeus. Man kan än idag se res-
ter av det doriska tempel som uppfördes till Zeus ära. Vi besöker 
också det arkeologiska museet i Nemea och därefter avslutas 
turen med en vinprovning hos en lokal vinproducent. Pris fr. 425:- 

Vi erbjuder följande utflykter: 
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 645:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och ort. Besök 
vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 1/7, 15/7, 29/7, 26/8, 11/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 575:-

Dag 1. Hemorten – Leamington Spa  Vi flyger till London. Vi reser 
sedan vidare mot vårt hotel Holiday Inn Leamington Spa och check-
ar in. Middag på kvällen.

Dag 2. Leamington Spa – Stratford-upon-Avon – Leeds  Vi börjar 
dagen med att åka till Stratford-upon-Avon där vi möter vår 
lokalguide som visar oss runt i William Shakespeares födelsestad 
innan vi reser vidare norrut genom det böljande engelska land- 
skapet till Leeds. På eftermiddagen checkar vi in på Clayton Hotel. 
Middag på kvällen.

Dag 3. Leeds – York – Whitby – Newcastle upon Tyne  Efter 
frukost reser vi vidare till York. Här möts vi av en lokalguide som 
visar oss runt i den välbevarade medeltida stadskärnan. Vi gör ett 
besök i den mäktiga York Minster som är norra Europas största 
gotiska katedral. Efter lunch på egen hand åker vi mot kustorten 
Whitby där vi får tid att strosa och kanske ta en liten fika innan vi 
åker vidare norrut till Newcastle upon Tyne. Vi checkar in på vårt 
hotell Jurys Inn där vi också äter kvällens middag.

Dag 4. Newcastle upon Tyne – Hadrianus mur – Wetheral  Efter 
frukost gör vi en rundtur i Newcastle upon Tyne som fick sitt namn 
av normanderna. Under vår tur passerar vi bland annat moderna 
sevärdheter som Millenniumbron och Norman Fosters konserthus 
Sage Gateshead.  Efter lunch reser vi västerut genom Northum-
berland och Cumbria. Längs vägen besöker vi Hadrianus mur. Den 
romerska muren som på 100-talet e.Kr. byggdes från kust till kust 
var nästan tolv mil lång. Vi besöker muren vid Housesteads Fort 
där det finns en stor utgrävning av ett romerskt fort. Vi fortsätter 
sedan västerut och passerar precis gränsen till Skottland när vi 
når Wetheral där vi checkar in på Crown Hotel Wetheral och äter 
gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Wetheral – Lake District – Liverpool  Vi reser söderut och
gör ett stopp i det populära Lake District. Området är Englands
största nationalpark och här finns sexton större sjöar. Vi gör en
båttur på sjön Windermere. Vi fortsätter sedan till Liverpool, och

England runt klassiska England och Wales
En rundresa genom England där vi besöker flera historiska landskap och städer. Under resans gång upplever vi bland 
annat York, Newcastle och Liverpool. Vi ser även Hadrianus mur i Northumberland och natursköna Lake District samt 
gör en heldagsutflykt till Wales.

under eftermiddagen möter vi en lokalguide som visar oss runt i
staden vid floden Mersey. Vi får bland annat lära oss mer om The
Beatles, stadens industriella historia och fotbollskulturen runt
Everton FC och Liverpool FC. Efter rundturen checkar vi in på vårt 
hotell för de kommande två nätterna, Jurys Inn Liverpool. Middag 
på kvällen.

Dag 6. Wales  Vi gör en heldagsutflykt till Wales tillsammans med 
en lokalguide. Wales är till största delen täckt av berg och sträcker 
sig från floden Dee i norr till Severns mynning i söder. Vi passerar 
Chester och reser utmed Liverpoolbukten mot Bangor. Söder om 
Bangor finns Wales största nationalpark Snowdonia som är en del 
av de Kambriska bergen. Under dagen får vi lära oss om landets 
keltiska historia och besöka några av kustorterna utmed Wales 
norra kust. Under tidig kväll är vi tillbaka på vårt hotell i Liverpool. 
Middag på kvällen.

Dag 7. Liverpool – London  Efter frukost har vi en ledig förmiddag i
Liverpool. Det blir tid till att shoppa eller besöka något av stadens
museer. Vid det restaurerade hamnområdet Albert Dock finns det
prisbelönta museet The Beatles Story som är värt ett besök för
den musikintresserade resenären. Efter lunch reser vi söderut mot
London. Vi övernattar på St Giles i centrala London. Middag på 
kvällen.

Dag 8. London – Hemorten  Frukost och utcheckning. Under 
förmiddagen gör vi en stadsrundtur med lokalguide. Vi passerar 
sevärdheter som Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Big Ben, 
London Eye, St Paul’s Cathedral, Towern och mycket mer. Därefter 
har vi fri tid tills bussen hämtar oss för att köra oss till flygplatsen 
för vidare färd hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:-
Avresedatum: 23/4, 8/5, 24/5, 4/6, 2/7, 9/7, 30/7, 6/8, 20/8, 
3/9, 17/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  8 875:-

Dag 1. Hemorten – Swindon  Vi flyger till London och med buss tar 
vi oss västerut genom ett grönt jordbrukslandskap till vårt hotell 
Jurys Inn i Swindon, mitt i det naturljuvliga grevskapet Wiltshire. 
Middag på kvällen.

Dag 2. Stonehenge och Salisbury  Efter frukost tar vi sikte på Stone-
henge, ett av världens mest berömda förhistoriska monument vars 
namn betyder ”de hängande stenarna”. De mäktiga stenblocken 
restes, oklart varför, troligen under yngre stenåldern för cirka  
5 000 år sedan. Vi fortsätter mot medeltidsstaden Salisbury där 
floderna Avon och Wiley förenas. Salisbury är världsberömt för 
sin katedral. Där återfinns dokumentet Magna Charta, ett av fyra 
bevarade original. Magna Charta, ett avtal som skrevs i början av 
1200-talet, är bland annat grunden till Englands parlament. Därtill har 
delar av det skänkt inspiration till FN:s stadga om de mänskliga 
rättigheterna. Vi besöker katedralen, bestående av över 70 000 ton 
sten, 28 000 ton ek och 420 ton bly. Under den guidade turen får vi 
veta mer om konst, klockor och kyrkans spira, som är Storbritan-
niens största. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 3. Oxford  Efter frukost reser vi till Oxford. Staden är mest 
känd för sitt universitet, som anses ha grundats redan 1096. 
Många av byggnaderna känns igen från tv-serierna Kommissarie 
Morse och Kommissarie Lewis. Under vår stadspromenad med lo-
kalguide ser vi bland annat floden Themsen, i folkmun kallad Isis. 
På vårterminen äger roddtävlingar rum mellan universiteten Cam-
bridge och Oxford, en stolt tradition med anor från 1829. Under 
eftermiddagen besöker vi Blenheim Palace, ett av Storbritanniens 
största slott, där vi får en rundvisning. På detta 1700-talsslott 
föddes statsmannen Winston Churchill 1874. Slottsparken är ett 
skolexempel på 1700-talets ideal rörande ”engelska parker”, där 
naturens vilda charm skulle råda istället för den symmetri som 
var utmärkande för barockens strikta trädgårdsanläggningar. 
Gemensam middag på hotellet. 

Engelska höjdpunkter 
med Cotswolds, Oxford och Bath
Grevskapet Wiltshire bjuder på klassisk, vacker engelsk landsbygd med historiska minnesmärken. Under vår resa färdas 
vi genom ett böljande landskap och ser mytomspunna platser som Stonehenge. Vi besöker klassiska städer som Oxford 
och Salisbury, Winston Churchills födelsehem Blenheim Palace och Bath. Det blir en resa genom tid och rum med 
hänförande natur.

Dag 4. Cotswolds  Vi gör en heldagstur i den kuperade regionen 
Cotswolds nordväst om Swindon. Med sina över 2 000 kvadratki-
lometer ängar, bokskogar, åsar och gröna dalar bjuder Cotswolds 
stor ögonfägring. På vår tur ser vi romantiska engelska byar där 
kaféer, kyrkor och små honungsfärgade stenhus avlöser varandra. 
Landskapet är en böljande idyll, tillika ett levande jordbrukssam-
hälle med drygt 3 000 lantbrukare och väldigt många får. Under 
medeltiden blev Cotswolds rikt på ullhandel. Pengarna användes 
för att bygga otaliga av områdets herrgårdar, kyrkor och stadshus i 
lokal kalksten. Middag på kvällen. 

Dag 5. Bath  Efter frukost reser vi mot den välkända orten Bath, 
Englands första kurort. Under dagen besöker vi det kända romer-
ska badhusmuseet. Redan romarna upptäckte de varma källorna un-
der första århundradet e.Kr. Under 1700-talet skedde ett uppsving 
då välbärgade familjer drogs till vattnet som sades vara hälso- 
bringande. Vi promenerar med en lokalguide och hör bland annat 
om Jane Austen, författaren till boken ”Stolthet och fördom”. Det 
blir även tid till att strosa runt på egen hand innan vi återvänder 
till vårt hotell där vi äter middag på kvällen.

Dag 6. Swindon – Windsor – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell 
och reser mot den trevliga staden Windsor. Här finns Storbritanniens 
största och kanske mest berömda slott, Windsor Castle, att besöka 
för de som vill. Men att bara strosa runt och insupa atmosfären i denna 
charmiga stad är även det ett härligt sätt att tillbringa resans sista 
timmar. Vi reser sedan vidare till London för att flyga till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:- 
Avresedatum: 16/5, 25/6, 23/7, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  7 975:-

Dag 1. Hemorten – Sittingbourne  Vi flyger till London där vår buss 
kör oss till vårt första mål på resan, Hever Castle med sina vackra 
trädgårdar. Senare under eftermiddagen checkar vi in på Holiday 
Inn Sittingbourne där vi också äter gemensam middag under 
kvällen.

Dag 2. Sissinghurst Castle Garden och Chartwell House  Efter att 
ha intagit frukost beger vi oss mot en av Englands mest berömda 
trädgårdar, Sissinghurst Castle Garden med sina karakteristiska 
trädgårdsrum som skapades av författaren Vita Sackville-West 
och hennes make Harold Nicolson. De vackra byggnaderna på om-
rådet blir extra spännande att besöka när man vet att de genom  
tiderna använts som både slott och fängelse. Under eftermiddagen  
åker vi vidare till Westerham där vi besöker vackra Chartwell 
House som var Winston Churchills sommarbostad. När vi åter-
vänder till vårt hotell väntar gemensam middag. 

Dag 3. Dover  Efter frukost reser vi till Dover och besöker Dover 
Castle, Englands största befästning, som även beskrivits som 
Nyckeln till England tack vare dess betydelse för Englands försvar 
genom tiderna. Vi gör där en guidad rundtur med vår lokalguide 
som även tar med oss till Dovers vita klippor. Vi fortsätter sedan 
till orten Ramsgate, mest känd för sin kustlinje, där vi äter en ge-
mensam fish & chips-lunch. Vi gör en kortare rundtur i byn och har 
sedan fri tid. fri tid. På eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell 
och äter gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Canterbury  Efter frukost blir det avfärd mot Canterbury 
där vi besöker den berömda katedralen och Goods Shed Farmers 
Market. Marknaden erbjuder lokalt producerade varor och vi får en 
stund att se oss omkring. Lunch intas på egen hand. Katedralen 
grundlades redan år 597 och är därför Englands äldsta kyrka som 
fortfarande är i bruk, även om den både eldhärjats och byggts 
om sedan dess. Den mest kända händelsen som utspelats här 
är förmodligen mordet på ärkebiskop Thomas Becket 1170. Då 
denna martyrdöd sägs ha lett till att mirakel sker på platsen har 
katedralen blivit ett välbesökt mål för pilgrimsvandrare. På vägen 

Sydengland med Dover och Canterbury 
På denna resa upptäcker vi den historierika och natursköna södra delen av England. Många av oss känner säkert igen 
den typiska engelska stilen som påminner oss om alla de brittiska tv-serier och filmer som blivit så populära hemma 
i Sverige. Under resan njuter vi av en ölprovning och besöker betydelsefulla Dover Castle och den mäktiga katedralen i 
Canterbury.

tillbaka till hotellet stannar vi till på ett lokalt ölbryggeri där vi 
bjuds på både rundvisning och ölprovning. Av miljöskäl behöver vi 
ha stängda skor under besöket. Vi återvänder sedan till vårt hotell 
där vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Sittingbourne – Hemorten  Under förmiddagen checkar vi 
ut från vårt hotell. Vi reser mot London och flyger till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 845:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 6/5, 13/5, 27/5, 10/6, 15/7, 22/7, 29/7, 26/8, 
2/9, 9/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Brighton – Edenbridge  Vi flyger till London. 
Vi beger oss söderut till badorten Brighton, som blev populär 
när prinsen av Wales, senare Georg IV, flyttade hit och byggde 
lustslottet Royal Pavilion. Vi besöker Royal Pavilion och gör en 
rundvandring med audioguide. Under eftermiddagen återvänder vi 
norrut till Edenbridge där vi checkar in för en natt på Best Western 
Plus Hever Hotel. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Edenbridge – Salisbury  Efter frukost reser vi västerut
mot den medeltida staden Salisbury i grevskapet Wiltshire. Vi når
Salisbury under förmiddagen och får tid att äta lunch i centrum
av staden. Under eftermiddagen besöker vi stadens berömda
katedral som hyser en av endast fyra kopior av fördraget Magna 
Charta från 1215. Sedan checkar vi in på Best Western Red Lion 
Hotel där vi också äter middag på kvällen.

Dag 3. Salisbury – Stonehenge – Exeter  Efter frukost beger vi oss  
till Stonehenge som ligger en dryg mil norr om Salisbury. Sten- 
sättningen från yngre stenåldern är omgärdad av mystik och hi- 
storiker tror att den har haft betydelse både inom astronomi och 
som kultplats. Därefter fortsätter vi västerut mot vårt hotell Jurys 
Inn i Exeter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Exeter – Tintagel – Plymouth Efter frukost möter vi vår 
lokalguide som följer med oss under hela dagen. Vi reser till 
Tintagel i Cornwall. På vägen passerar vi Dartmoor, den berömda 
heden som även är nationalpark. Det mytomspunna landskapet 
har inspirerat många författare, bland annat Sir Arthur Conan 
Doyle som skrev om Baskervilles hund. I Tintagel har vi tid för 
lunch på egen hand. På klipporna ligger ruinerna av Tintagel Castle 
som enligt legenden ska ha tillhört kung Artur. Under dagen får 
vi även lära oss mer om Cornwalls keltiska historia. När romarna 
invaderade England trängde de undan de keltiska folkslagen till 
bland annat Cornwall. Än idag finns det invånare som behärskar 
det keltiska minoritetsspråket korniska. Under sen eftermiddag 
når vi Plymouth där vi checkar in för två nätter på vårt hotell Jurys 
Inn. Middag på kvällen. 

Dag 5. Cornwall  Efter frukost ger vi oss ut på en heldagstur i 
Cornwall tillsammans med vår lokalguide. Vi besöker bland annat 

Cornwall med Torquay och Stonehenge
En rundresa genom sydvästra England där vi bor två nätter i Newquay i grevskapet Cornwall. I denna idylliska del av 
England besöker vi bland annat Tintagel, Land’s End och St. Ives. Under vår resa ser vi även det mäktiga Stonehenge och 
övernattar i badorten Torquay på engelska rivieran.

Land’s End. Udden med den storslagna klintkusten markerar 
Englands västligaste punkt. Vi fortsätter till närliggande St. Ives 
för lunch. Den pittoreska lilla staden var en gång en livlig fiske-
hamn men är idag främst en välbesökt sommarstad. Två gånger 
om dygnet är hamnen torrlagd då tidvattnets inverkan är mycket 
stor utmed Cornwalls kuster. Efter tid på egen hand återvänder vi 
under eftermiddagen till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 6. Plymouth – Torquay  Efter frukost reser vi österut till bad- 
orten Torquay som ligger på den så kallade engelska rivieran. Det 
var här som Agatha Christie föddes 1890. Efter William Shake-
speare är hon världens bäst säljande författare med cirka fyra 
miljarder sålda böcker. Det är även i Torquay som tv-serien Pang 
i bygget utspelar sig. Karaktären Basil Fawlty baserades på ho-
tellägaren Donald Sinclair som drev hotellet Gleneagles i 
Torquay. Under eftermiddagen checkar vi in på Best Western 
Livermead Cliff Hotel. Middag på kvällen.

Dag 7. Torquay – Hemorten  Under förmiddagen checkar vi ut från 
vårt hotell. Vi reser mot London och flyger till hemorten.
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8 dagar

fr  12 575:-

England historia och populärkultur

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 495:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information
Avresedatum: 3/6, 9/7, 10/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Cheltenham  Vi flyger till London under dagen. 
När vi landat åker vi med vår buss mot Cheltenham. På vägen 
stannar vi till på Hampton Court Palace, det ståtliga slottet strax 
utanför London. Vi tillbringar eftermiddagen med att utforska 
det flerhundraåriga slottet och dess imponerande trädgårdar. 
Strax utanför Cheltenham checkar vi sedan in på det moderna, 
fyrstjärniga hotellet Jurys Inn Cheltenham för tre nätter. Efter 
incheckning äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Cotswolds  Efter frukost gör vi tillsammans med en 
lokalguide en utflykt i Cotswolds. På vår tur genom det böljande 
landskapet ser vi romantiska engelska byar där pubar, kyrkor och 
små honungsfärgade stenhus avlöser varandra. Vi passerar även 
flera platser där filminspelningar har gjorts, så den som har sett 
Harry Potter, Morden i Midsomer, Downton Abbey eller Kommissa-
rie Morse känner troligen igen sig. Vår dag i Cotswolds innehåller 
också ett stopp för den typiskt engelska traditionen afternoon 
tea. Vi njuter av teer, scones och andra tillbehör som ett mättande 
mellanmål. Efter vår heldagstur återvänder vi till hotellet och äter 
gemensam middag under kvällen.

Dag 3. Oxford  Efter frukost reser vi till Oxford. Staden är kanske 
mest känd för sitt universitet, som anses ha grundats redan 1096. 
Många av byggnaderna känns igen från tv-serierna Kommissarie 
Morse och Kommissarie Lewis. Vår lokalguide visar oss runt i sta-
den och berättar om både stadens historia och dess populärkult- 
ur. Under sen eftermiddag återvänder vi till vårt hotell där vi äter 
gemensam middag.

Dag 4. Cheltenham – Liverpool  Efter frukost checkar vi ut och 
åker vidare till Liverpool, många fotbollsfantasters och Beatles-
entusiasters drömresmål. Under eftermiddagen samlas vi för en 
guidad tur på Liverpools gator och avenyer. Vi checkar in på vårt 
hotell i Liverpool.

Dag 5. Liverpool  Dagens förmiddagstur tillägnas Liverpools största 
kändisar. Vi besöker Beatles-museet, där vi gör en intressant resa 

På denna rundresa upptäcker vi det natursköna området Cotswolds, tillbringar en heldag i Oxford och känner av 
storstadspulsen i huvudstaden London. Resan bjuder på historiska monument, platser som känns igen från filmer och 
tv-serier samt Beatles spännande väg till världsberömdhet.

i bandets fotspår och får reda på mer om hur de nådde framgångar 
som nästan inget band tidigare gjort. Resten av dagen har vi tid för 
egna strövtåg i Liverpool. 

Dag 6. Liverpool – London  Efter frukost och utcheckning reser vi 
tillbaka mot London, och på vägen passar vi på att besöka Bletchley 
Park. Detta var under andra världskriget ett högkvarter där britterna 
arbetade med att knäcka tyska kodade radio- och telefonmeddel- 
anden. Under vårt besök får vi lära oss mer om Bletchley Parks till- 
komsthistoria, vilken påverkan det hade på andra världskriget 
och hur själva dechiffreringen gick till. Vi fortsätter vår resa mot 
London där vi checkar in på centralt belägna Central Park Hotel. 

Dag 7. Stadsrundtur London  Efter frukost gör vi en guidad tur i 
London där vi ser stadens populäraste sevärdheter, såsom Big 
Ben, London Eye, Buckingham Palace och Tower Bridge. Resten 
av dagen tillbringas på egen hand, och det är inte svårt att hitta 
sysselsättningar i denna fantastiska stad. På kvällen rundar vi av 
resan med gemensam middag på restaurang. Utöver vår stads-
rundtur finns det många möjligheter att ta sig runt på egen hand. 
Vi rekommenderar sightseeingturen ”Hop-on Hop-off”, som ger 
er möjlighet att kliva av och på vid Londons många sevärdheter. I 
teatertäta West End finns ett stort antal teatrar som sätter upp 
världsberömda musikaler. Biljetter kan förköpas hemifrån till 
fullpris eller samma dag som musikalen spelas till rabatterade 
priser, med reservation for slutförsäljning. Besök vår hemsida för 
mer information.

Dag 8. London – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från hotellet. 
Vi har fri tid tills bussen kör oss till flygplatsen för vidare färd hemåt.
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6 dagar

fr  9 475:-

Engelska slott och lummiga trädgårdar

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:-
Avresedatum: 3/5, 7/6, 12/7, 9/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – East Grinstead  Vi flyger till London. Vi åker 
sedan med buss vidare till orten East Grinstead där vi checkar in på 
fyrstjärniga Crowne Plaza Hotel Felbridge för fem nätter. Samtliga 
dagar har vi frukost och gemensam middag på vårt hotell.

Dag 2. Sissinghurst och Great Dixter House  Efter frukost är det 
dags att upptäcka de första två trädgårdarna på vår resa. Under 
dagen färdas vi huvudsakligen på idylliska landsvägar genom 
grevskapen Kents och Sussex lummiga landskap och passerar 
typiska små engelska byar och städer. Vi inleder med ett besök på 
berömda Sissinghurst Castle, där författaren Vita Sackville-West 
och hennes make Harold Nicolson började skapa sin trädgård på 
1930-talet. Trädgårdsrum efter trädgårdsrum med olika karaktär 
länkar samman husen. Här finns vårträdgården, rosenträdgården, 
hassellunden och den stilbildande vita trädgården med buxboms-
häckar, vita blommor och silvergrå lövverk. På eftermiddagen 
besöker vi Great Dixter House där det vildvuxna står i kontrast mot 
det formklippta i trädgårdslegendaren Christopher Lloyds högst 
personliga och mycket färgstarka trädgård.

Dag 3. Chelsea Physic Garden och Fulham Palace House & Garden  
Vi inleder dagen med en guidad rundtur på Chelsea Physic Garden, 
en lite undangömd oas i centrala London. Bakom murar i närheten 
av Themsen finns denna apotekarträdgård från 1673 med runt  
5 000 olika sorters medicinalväxter och växthus med tropiska och 
subtropiska växter. Trädgårdens unika mikroklimat möjliggör odling 
av växter och träd som normalt inte trivs utomhus i England; här 
finns till exempel landets största fruktbärande olivträd. Efter lunch 
på egen hand besöker vi vackra Fulham Palace House & Garden 
med tillhörande guidning.

Dag 4. Arundel Castle  Denna dag beger vi oss söderut mot kusten. 
En knapp mil från havet på en kulle med utsikt över floden Arun 
tronar det imponerande slottet Arundel. Detta sagoslott med 
tinnar och torn och massiva murar grundades redan på 1000-talet 

Under denna resa stiftar vi närmare bekantskap med några av södra Englands högreståndshem och inte minst deras 
fantastiska trädgårdsanläggningar. Vi får dessutom njuta av afternoon tea och prova lokalproducerade viner.

men fick sitt nuvarande utseende efter en restaurering i slutet av 
1800-talet. Här ser vi de olika rummen och salarna i slottet, som 
fortfarande är säte för hertigarna av Norfolk. Vi har också möjlighet 
att strosa runt i den vackra slottsträdgården med överraskningar 
runt varje hörn. Berömt är the stumpery, det vill säga ett arrange-
mang av trädstubbar och döda stammar. På eftermiddagen avnjuter 
vi en typisk cream tea. Denna brittiska sedvänja introducerades av 
den sjunde hertiginnan av Bedford på 1840-talet och blev snabbt 
på modet inom överklassen. Kännetecknande för denna tetradition 
är nybakade scones med sylt och clotted cream, ett slags tjock 
grädde.

Dag 5. Leeds Castle och vingård i Kent  Leeds Castle, beläget utan-
för staden Maidstone, är ett av grevskapet Kents mest välbesökta 
utflyktsmål. Det 900-årsjubilerande slottet ligger på en ö, omgiven 
av vallgravar där svarta svanar importerade från Australien simmar 
runt. Under förmiddagen besöker vi slottet med sina många rum 
i olika stilar och de omgivande trädgårdarna där det är lätt att gå 
vilse i den berömda labyrinten, vars höga häckar utgörs av 2 400 
idegranar. Grevskapet Kent brukar kallas Englands trädgård och 
har tack vare det milda klimatet gott om frukt-, grönsaks- och 
humleodlingar. Här finns också många av Englands ledande vin- 
producenter, och på eftermiddagen gör vi ett besök på en av vin- 
gårdarna. Under en rundvisning får vi en inblick i tillverkningen,  
och turen avslutas med en vinprovning.

Dag 6. East Grinstead – Hemorten  Frukost och utcheckning. Vi 
njuter av våra sista timmar i England innan vi beger oss mot flyg-
platsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 295:-
Avresedatum: 19/5, 26/5, 23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 1/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn – Edinburgh  Vi åker med buss via
Öresundsbron till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Edinburgh 
och tar oss sedan vidare till Edinburgh Grosvenor Hotel. Under 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Edinburgh – Inverness  Efter frukost gör vi en rundtur med 
lokalguide. I den skotska huvudstaden finns sevärdheter som 
det mäktiga Edinburgh Castle, huvudgatan The Royal Mile och St 
Giles-katedralen. Efter lunch reser vi norrut mot Inverness som 
vi når under tidig kväll. Här checkar vi in för två nätter på Premier 
Inn Inverness Centre som ligger mitt i centrum nära floden Ness. 
Middag på kvällen.

Dag 3. Whisky Trail  Efter frukost gör vi en utflykt till floden Spey 
som flyter norr om bergskedjan Cairngorms. I flodens närområde 
finns närmare 50 whiskydestillerier som tillverkar sin egen Single 
malt whisky. Speyside utgör en egen whiskyregion. Vi besöker ett 
av destillerierna där vi får en visning samt tillfälle att provsmaka 
deras whisky. Under eftermiddagen återvänder vi till Inverness och 
får tid att uppleva högländernas huvudstad på egen hand. Middag 
på kvällen.

Dag 4. Inverness – Dunrobin Castle – Thurso  Efter frukost korsar
vi Beauly Firth och följer kusten till Dunrobin Castle. Slottet var
högsäte för hertigen av Sutherland och brukar kallas ”Skottlands
Neuschwanstein”. Inträdet ingår och vi går i egen takt genom ett
tjugotal av slottets 189 rum. Sedan får vi tid att besöka de
underbara trädgårdarna. Efter en tidig lunch fortsätter vi norrut
förbi Helmsdale och Wick till Thurso. Här inkvarterar vi oss på
Royal Hotel där vi bor två nätter. Middag på kvällen.

Dag 5. Orkneyöarna  Efter frukost reser vi med Pentland Ferries 
färja från Gills Bay över Pentlandsundet till St Margaret’s Hope 
som ligger på ön South Ronaldsay. Vi möts av en lokalguide som 
visar oss Orkneyöarnas huvudö Mainland. Vi besöker bland annat 
den välbevarade förhistoriska bosättning-en Skara Brae där 
människor tros ha bott cirka 3200–2500 f.Kr. Denna bosättning 
bildar tillsammans med den mystiska Ring of Brodgar, Maeshowe 
och Stones of Stenness världsarvet Heart of Neolithic Orkney. Vi 

Skottland med Orkneyöarna
En rundresa i Skottland där vi flyger till och från Edinburgh. Vi färdas med buss och njuter av underbara naturscenerier 
i ett nästintill orört landskap. Under en heldag besöker vi Orkneyöarna utanför Skottlands norra kust. Naturligtvis får vi 
även prova Skottlands mest kända produkt, whiskyn.

besöker även huvudorten Kirkwall och Sankt Magnuskatedralen 
som är ett av de två mest betydande norska byggnadsverken 
som finns bevarade från medeltiden. Under sen eftermiddag tar 
vi färjan tillbaka till Gills Bay och vårt hotell i Thurso. Middag på 
kvällen.

Dag 6. Thurso – Ullapool  Efter frukost åker vi västerut mot Durness. 
Vägen går genom Skottlands mest glesbefolkade områden. Vi passerar 
bland annat viken Loch Eriboll. Under eftermiddagen når vi fiskebyn 
Ullapool som ligger på en liten halvö i Loch Broom. Vi checkar in på 
vårt hotell i området och vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Ullapool – Edinburgh  Efter frukost reser vi sydost mot
Edinburgh. Under förmiddagen passerar vi Inverness och
Cairngorms. Vi stannar för lunch på egen hand i naturskönt
belägna byn Pitlochry. Under sen eftermiddag når vi Edinburgh där 
vi återigen tar in på Edinburgh Grosvenor Hotel. Middag på kvällen.

Dag 8. Edinburgh – Köpenhamn – Hemorten  Frukost och fri tid innan 
vi samlas för avfärd mot flygplatsen utanför Edinburgh. Vi flyger till 
Köpenhamn där vi möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.
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7 dagar

fr 20 475:-

Skottland med Shetland och Orkney

Dag 1. Hemorten – Shetland  Vi flyger till Skottland och tar oss 
sedan vidare till Aberdeen där vi under kvällen går ombord på 
nattfärjan till Shetland. När vi har installerat oss i våra hytter med 
våningssäng, serveras middag i fartygets restaurang. Ombord 
finns butiker samt en bar med ett brett ölutbud.

Dag 2. Shetland – Orkney  Vi äter frukost ombord och ankommer 
därefter till Shetland. Här möts vi av vår lokalguide som under 
dagen visar oss runt bland Shetlands fascinerande sevärdheter. 
Under rundturen tar vi oss till den södra spetsen av huvudön 
Mainland där vi finner Jarlshof, som är känt för sina förhistoriska 
och vikingatida boplatser. Det finns fortfarande synliga spår 
efter vikingarna som vistades här. När det är dags för lunch åker 
vi till Shetlandsöarnas huvudort Lerwick, där det finns många 
restauranger och kaféer. Vid huvudgatan Commercial Street, av 
lokalborna kallad ”Da Street”, ligger poliskommissarie Jimmy 
Perez pittoreska stenhus i den populära tv-serien Shetland. På 
eftermiddagen fortsätter vi till den säregna ruinen Scalloway 
Castle, som har kommit att bli en symbol för en mörkare tid i öarnas 
historia. Senare på eftermiddagen återvänder vi till färjeläget där 
vi tar färjan över till Orkney. Vi äter gemensam middag ombord på 
båten och checkar sedan in på vårt hotell The Ferry Inn i Stromness.

Dag 3. Orkney  Vi njuter av en härlig frukost och möts sedan av 
vår lokalguide. Idag besöker vi ett par platser som är listade som 
världsarv av Unesco. Vi börjar med Skara Brae, en förhistorisk 
bosättning som dateras så långt tillbaka i tiden som till 3100 f.Kr.  
I närheten finns även Stenness-stenarna, som restes för ungefär 
5 100 år sedan och ursprungligen bildade en stencirkel. Till samma 
världsarv hör även den närliggande stencirkeln vid namn Ring of 
Brodgar, som dateras till samma tid. Vi fortsätter till Churchill-
barriären, en väg som förbinder huvudön Mainland med den 
sydligaste ön South Ronaldsay. Hela tiden omges vi av den vackra 
naturen, men vi får särskilt tillfälle att njuta när vi ger oss ut till 
Scapa Flow, som är en cirka tre mil lång fjärd som fungerade som 
den brittiska flottans viktigaste bas under andra världskriget. Vi 
fortsätter sedan till det pittoreska lilla kapellet La Bella Cappella 
Italiana, som även det byggdes av krigsfångarna. På kvällen åter-
vänder vi till vårt hotell där det serveras middag.

Dag 4. Orkney – Dornoch  Vi äter en lugn frukost på hotellet och 
har därefter dagen fri att upptäcka omgivningarna på egen hand. 

Följ med på en resa som går genom Skottlands gröna, bergiga landskap till Shetlands och Orkneys vindpinade, vackra 
öar med nordiska rötter. Under vår resa får vi ta del av dramatisk natur, blodiga legender och mytomspunna monument. 
Vi fördjupar oss i skotska traditioner och erbjuds bland annat att prova lokal whisky på anrika bryggerier. 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · en övernattning 
i dubbelhytt med våningssäng · 6 frukostar · 6 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 545:-  
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 4/6, 2/7, 6/8, 3/9

Passa på att njuta lite extra av den vackra naturen som präglas av 
gröna vidder, branta klippor och dramatiskt hav. När man befinner 
sig på Orkneyöarna måste man självfallet ta tillfället i akt att 
prova lokalproducerad whisky, så under dagen deltar vi i en whis-
kyprovning och får lära oss om whiskyproduktionen på Highland 
Park Whisky Distillery. Sent på eftermiddagen tar vi båten tillbaka 
till det skotska fastlandet. Under färden håller vi utkik efter den 
berömda Old Man of Hoy, som är en 137 meter hög klippforma-
tion i röd sandsten. Vi ankommer till Scrabster och kör vidare till 
Dornoch, där vi checkar in på Dornoch Hotel och äter gemensam 
middag i restaurangen.

Dag 5. Dornoch – Inverness – Newtonmore  Vi äter frukost på hotellet 
och kör därefter ner till det skotska höglandets huvudstad Inverness, 
där vi får lite tid på egen hand. På eftermiddagen fortsätter vi till 
Speyside, som är ett område känt för sina skotska traditioner. Vi gör 
ett stopp vid Walkers Shortbread, där det finns mycket traditionellt, 
lokalt och gott att köpa hem, inte minst de berömda mördegskakorna. 
Vi fortsätter till Cragganmore Distillery där vi får smaka den lokala 
whiskyn innan vi kör vidare genom Cairngorms nationalpark, som 
är Storbritanniens största nationalpark. På kvällen checkar vi in på 
Balavil Hotel i Newtonmore och äter gemensam middag.

Dag 6. Newtonmore – Perth  Efter frukost besöker vi Highland 
Folk Museum, som är ett friluftsmuseum med över trettio historiska 
och traditionellt inredda byggnader. Vi fortsätter sedan till Blair 
Castle, vars äldsta delar går tillbaka till 1200-talet. Vi avslutar da-
gen i Perth där vi checkar in på centralt belägna Salutation Hotel. 
På kvällen äter vi gemensam avskedsmiddag.

Dag  7. Perth – Hemorten  Vi äter frukost och har därefter fri tid innan 
vi samlas för avfärd mot flygplatsen utanför Aberdeen för vidare färd 
hemåt.
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6 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn – Inverness  Vi åker med buss via 
Öresundsbron till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Skottland 
och tar oss sedan vidare norrut genom det natursköna skotska 
landskapet till Inverness där vi checkar in på Royal Highland Ho-
tel. Vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Inverness – Stornoway  Efter frukost åker vi till Ullapool, 
den hamnstad som båten till Yttre Hebriderna utgår från. Vid 
lunch når vi huvudorten Stornoway efter cirka två och en halv 
timmars båtfärd. I Stornoway checkar vi in på hotell Caladh Inn där 
vi bor de kommande tre nätterna. Under eftermiddagen har vi fri 
tid att upptäcka mer av pittoreska Stornoway som är Hebridernas 
största stad och administrativa centrum. På kvällen äter vi middag 
på vårt hotell.

Dag 3. Yttre Hebriderna  Idag möter vi vår lokalguide för en heldag i 
de magiska karga miljöer som Yttre Hebriderna erbjuder. Vårt första 
fotostopp blir vid Butt of Lewis där vi, om vi har tur, kan se några av 
de ovanliga fågelsorter som finns i området. Vi fortsätter sedan till 
St Molaugkyrkan och Port of Ness innan vi når dagens höjdpunkt 
Gearranan Blackhouse med de traditionsenligt byggda svarthusen,  
låga stenhus med halmtak där människorna och djuren förr sam-
sades om samma ingång men bodde i varsin ände av samma hus. 
Här finns också vävare som visar oss vad Harris Tweed är. Under 
eftermiddagen besöker vi Callanish Stones, en stensättning som 
påminner om Stonehenge och är från ungefär samma tidsålder 
några tusen år f.Kr. Det finns ett flertal stenformationer i samma 
område och sägnerna kring deras innebörd är många. Vi återvänder 
sedan till vårt hotell och äter gemensam middag.

Dag 4. Yttre Hebriderna  Efter frukost är det dags att återigen möta 
vår lokalguide och bege oss mot den södra delen av ön, Isle of Har-
ris. Vi inleder med ett besök i områdets största ort Tarbert och åker 
sedan vidare mot den fantastiska stranden Luskentyre, där miljön 
och det turkosa vattnet kan förvirra oss kring vilken del av världen vi 

Yttre Hebriderna 
den natursköna skotska ögruppen 
På Yttre Hebriderna utanför Skottlands västkust är den gaeliska kulturen och historien ständigt närvarande, och här 
talas fortfarande skotsk gaeliska i stor utsträckning. Det finns runt femtio obebodda öar och en mängd lämningar från 
tiden långt före vår tideräkning. Följ med på en underbar resa till denna unika ögrupp.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
faktiskt befinner oss i. Efter lunch på egen hand åker vi till de allra 
sydligaste delarna av Isle of Harris och ser St Clemenskyrkan. Åter-
färden norrut går längs Golden Road som vägen kallas eftersom den 
var så kostsam när den byggdes i slutet av 1800-talet. På kvällen 
äter vi middag tillsammans på hotellet.

Dag 5. Stornoway – Perth  Idag blir det tidig avfärd mot fastlandet.
När vi stigit i land åker vi söderut mot Cairngorms nationalpark.
Här besöker vi ett lokalt ölbryggeri där vi får en rundtur och prov- 
smakar deras öl. Vi äter gemensam lunch innan vi fortsätter denna 
dag i de goda dryckernas tecken. Nästa stopp blir på ett av traktens 
alla destillerier där vi  får en rundvisning och provsmakar den skots-
ka nationaldrycken whisky. Under tidig kväll ankommer vi till Best 
Western Queens Hotel i Perth där vi checkar in och äter gemensam 
middag.

Dag 6. Edinburgh – Köpenhamn – Hemorten  Efter frukost och
utcheckning har vi fri tid till avfärd mot flygplatsen. Vi flyger till 
Köpenhamn där vi möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · en 
lunch · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 29/4, 13/5, 31/5 11/7, 21/9, 28/9
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 095:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 1/5, 15/5, 29/5, 5/6, 26/6, 10/7, 17/7, 24/7, 28/8, 
4/9, 11/9, 18/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Glasgow  Vi flyger till Skottland och tar oss 
sedan vidare till Glasgow där vi checkar in på Ibis Glasgow City 
Centre. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Glasgow – Oban  Efter frukost möter vi vår lokalguide som 
tar oss med på en stadsrundtur i Skottlands största stad Glasgow. 
Staden ligger vid floden Clyde och har varit en av Storbritanniens 
viktigaste hamnstäder. Här finns sevärdheter som George Square, 
Gallery of Modern Art, Glasgow School of Art och köpcentret 
Buchanan Galleries. Efter lunch åker vi vidare mot Oban. Vi passerar 
Skottlands största sjö Loch Lomond och gör en paus i den charmiga 
byn Inveraray vid Loch Fyne. Under kvällen når vi Oban och Muthu 
Alexandra Hotel där vi bor de kommande två nätterna. Middag på 
kvällen. 

Dag 3. Oban  Efter frukost har vi en heldag till eget förfogande. 
Staden brukar kallas ”porten till öarna”. Härifrån utgår färjeturer 
till ögruppen Inre Hebriderna. Mitt i staden finns bland annat 
Oban Distillery som är känt för sin Single malt whisky. Middag på 
kvällen. 

Dag 4. Oban – Inverness  Efter frukost reser vi mot Inverness. 
Vi passerar Fort William och The Great Glen och stannar sedan för 
lunch i Fort Augustus. Här finns den mytomspunna sjön Loch Ness 
och vi följer sjöns västra strand till Inverness. Mitt i centrum vid 
floden Ness finns det röda sandstensslottet Inverness Castle. Här 
finns även The Scottish Kiltmakers Centre med utställningar om 
kilttillverkning och en välsorterad butik. Vi övernattar två nätter 
på centrala Royal Highland Hotel. Middag på kvällen.

Dag 5. Cawdor Castle  Efter frukost gör vi en utflykt till Cawdor 
Castle. Vi gör en rundtur med audioguide i detta välbevarade 
1300-talsslott, och om vädergudarna är med oss finns även en 
trevlig trädgård att strosa i innan vi vänder åter mot Inverness. 
Under eftermiddagen har vi sedan tid att på egen hand se mer av 
Inverness innan vi samlas åter för gemensam middag.

Dag 6. Inverness – Crieff – Edinburgh  Efter frukost reser vi 
genom bergsområdet Cairngorm Mountains. På väg till Edinburgh 

Skottland slott, höglandskap och whisky
På vår fina rundresa i Skottland besöker vi bland annat kulturstaden Glasgow och den skotska huvudstaden Edinburgh. 
Vi passerar sägenomspunna Loch Ness-sjön, beundrar tropiska växter i Inverewe Garden och provar whisky i Crieff. Vi 
flyger till och från Edinburgh.

stannar vi i Crieff på whiskydestilleriet Glenturret där vi får en gui-
dad rundtur. Efter lunch reser vi vidare till Edinburgh och checkar 
in på Ibis Edinburgh Centre South Bridge. Kvällens middag äter vi 
på en närliggande restaurang.

Dag 7. Stadsrundtur Edinburgh  Efter frukost tillbringar vi tid 
tillsammans med vår lokalguide. Edinburgh har varit Skottlands 
huvudstad sedan 1437 och i staden finns sevärdheter som 
Edinburgh Castle, The Royal Mile, St Giles-katedralen och Calton 
Hill. Staden var en av de främsta under upplysningstiden, tack 
vare universitetet som grundades 1582. Både Old Town- och New 
Town-distrikten är med på Unescos världsarvslista och har över 4 
500 bevarade historiska byggnader. Gemensam middag.

Dag 8. Edinburgh – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och åker 
sedan till flygplatsen för hemfärd.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare · biljett till 
Edinburgh Military Tattoo 
Tillägg: Enkelrum från 4 095:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 9/8, 11/8, 13/8, 15/8, 17/8, 19/8, 
21/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  15 375:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn – Glasgow  Vi åker med buss via 
Öresundsbron till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Edinburgh 
och tar oss sedan vidare till vårt hotell Ibis Glasgow City Centre 
där vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Glasgow – Oban  Efter frukost möter vi en lokalguide som 
tar oss med på en stadsrundtur i Skottlands största stad Glasgow. 
Staden ligger vid floden Clyde och har varit en av Storbritanniens 
viktigaste hamnstäder. Här finns sevärdheter som George Square, 
Gallery of Modern Art, Glasgow School of Art och köpcentret 
Buchanan Galleries. Efter lunch åker vi mot Oban. Vi passerar 
Skottlands största sjö Loch Lomond och gör en paus i den char- 
miga byn Inveraray vid Loch Fyne. Under kvällen når vi Oban och 
Royal Hotel. Här bor vi två nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Oban  Efter frukost har vi en heldag till eget förfogande. 
Staden brukar kallas ”porten till öarna”. Härifrån utgår färjeturer 
till ögruppen Inre Hebriderna. Mitt i staden finns bland annat Oban 
Distillery som är känt för sin Single malt whisky. Middag på kvällen.

Dag 4. Oban – Inverness  Efter frukost reser vi mot Inverness. 
Vi fortsätter förbi Fort William och in i The Great Glen. Vi stannar 
för lunch i Fort Augustus. Här finns den mytomspunna sjön Loch 
Ness och vi följer sjöns västra strand till Inverness. Mitt i centrum 
vid floden Ness finns det röda sandstensslottet Inverness Castle. 
Här finns även The Scottish Kiltmakers Centre med utställningar 
om kilttillverkning och en välsorterad butik. Vi övernattar två 
nätter på centrala Royal Highland Hotel. Middag på kvällen.

Dag 5. Culloden  Efter frukost gör vi en utflykt till slagfältet i 
Culloden där det sista fältslaget på brittisk mark utkämpades 
1746 och över 1 500 människor dog. Idag finns här ett välutvecklat 
besökscenter som vi besöker, och tillsammans med vår lokalguide 
får vi lära oss mer om jakobiterna och deras kamp för att befria 
Skottland från engelsmännen. Under eftermiddagen återvänder vi 
sedan till Inverness och har tid att på egen hand se mer av denna 
mysiga stad.  

Dag 6. Inverness – Crieff – Edinburgh  Efter frukost reser vi
genom bergsområdet Cairngorm Mountains. På väg till Edinburgh
stannar vi i Crieff på whiskydestilleriet Glenturret där vi får en gui-
dad rundtur och provsmakar whisky. Efter lunch reser vi vidare till 

Skottland med Military Tattoo
En rundresa i Skottland där vi bland annat besöker Glasgow, Inverness och skottarnas huvudstad Edinburgh. Resan 
avslutas med den spektakulära militärorkesterföreställningen Military Tattoo.

Edinburgh och checkar in på Ibis Edinburgh Centre South Bridge.
På kvällen äter vi middag på egen hand, kanske är det dags för en 
middag på någon närliggande pub.

Dag 7. Stadsrundtur Edinburgh och Military Tattoo  Efter frukost 
tillbringar vi tid tillsammans med vår lokalguide. I staden finns 
sevärdheter som Edinburgh Castle, The Royal Mile, St Giles-kate- 
dralen och Calton Hill. På kvällen äter vi en tidig middag och där- 
efter är det dags för en av resans stora höjdpunkter. Vi promenerar 
upp till borggården vid Edinburgh Castle där Edinburgh Military 
Tattoo genomförs. Militärorkestrar uppträder med säckpipor och 
trummor i en rad spektakulära musikstycken. Dessa blandas med 
akrobatik och soloframträdanden. Med det upplysta slottet som 
kuliss blir detta ett minne för livet.

Dag 8. Edinburgh – Köpenhamn – Hemorten  Frukost och avfärd mot 
flygplatsen utanför Edinburgh. Vi flyger till Köpenhamn där vi möts av 
vår buss som tar oss vidare till Göteborg.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 395:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6, 13/6, 
20/6, 27/6, 4/7, 11/7, 18/7, 25/7, 1/8, 8/8, 15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 
12/9, 19/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 575:-

Dag 1. Hemorten – Dublin  Vi flyger till Dublin där vår buss väntar 
för att ta oss in till centrum. Vi får tid till att bekanta oss med 
staden. Under sen eftermiddag beger vi oss till The Rochestown 
Lodge Hotel & Spa som ligger vid kusten i sydöstra utkanterna av 
Dublin. Här checkar vi in för två nätter. Middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Dublin  Efter frukost gör vi ett besök på 
Teeling Distillery, som byggdes upp som ett litet hantverksbryg-
geri i centrala Dublin av Walter Teeling 1782. Vi får en guidad 
visning som avslutas med provsmakning av whisky. Under dagen 
gör vi även en stadsrundtur. Dublin ligger vid floden Liffey och är 
landets största stad. Här finns den georgianska arkitekturen från 
1700-talet, två katedraler, Trinity College och mycket intressant 
historia. I stadsdelen Temple Bar hittar man de traditionella 
irländska pubarna och många trevliga lunchrestauranger. Middag 
på kvällen.

Dag 3. Dublin – Galway – Lisdoonvarna  Efter frukost reser vi mot 
västkusten och besöker gemytliga Galway. Här talar hälften av 
befolkningen gaeliska och tvåspråkiga skyltar syns överallt. I cent-
rum finns stadens kullerstensbelagda huvudgata Shop Street med 
bra shopping och goda möjligheter för lunch. Under eftermiddagen 
fortsätter vi vår resa en liten bit längs kusten till den mindre orten 
Lisdoonvarna för övernattning på Whites Hotel. Middag på kvällen.

Dag 4. Lisdoonvarna – Killarney  Efter frukost går resan söderut
och vi stannar till vid en av Irlands mest berömda och natursköna
utsiktsplatser, Cliffs of Moher. Här stupar klipporna 200 meter rakt 
ner i Atlanten. Vi åker vidare genom det vackra landskapet för att 
nå Bunratty Castle & Folk Park. Här får vi en guidad visning av
slottet som har en tusenårig historia även om dagens tornhusslott
är byggt på 1400-talet. Efter slottsvisningen ges tid för lunch i den 
gamla parkbyn och under eftermiddagen fortsätter vi söderut till 
Killarney, där vi övernattar två nätter på Innisfallen Hotel. Middag på 
kvällen.

Dag 5. Ring of Kerry  Efter frukost gör vi en utflykt runt den na-
tursköna halvön Iveragh. Den arton mil långa landsvägen som går 
runt hela halvön kallas Ring of Kerry och är en populär turistväg. 
Tack vare Golfströmmen är klimatet milt och subtropiska växter 
trivs här. Vi gör ett besök vid Kerry Bog Village som visar hur en 

Irland den gröna ön
Den gröna ön Irland är känd för sin storslagna natur och vackra landsbygd. På vår rundresa bor vi tre nätter i huvud-
staden Dublin och får guidade visningar på både Guinness bryggeri och Teelings destilleri. Vi besöker även slott och 
trädgårdar samt reser den vackra kustvägen Ring of Kerry.

irländsk by kunde se ut på 1700-talet. Här finns möjlighet att 
prova äkta Irish Coffee. Utmed vägen runt halvön stannar vi för 
lunch och det blir även några stopp för fotografering. Under sen 
eftermiddag når vi åter vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 6. Killarney – Kilkenny  Efter frukost lämnar vi Killarney och 
reser norrut till Kilkenny, där vi checkar in på Hotel Kilkenny. Idag 
besöker vi ett av Irlands största och bäst bevarade medeltidsslott 
Cahir Castle som ligger på en liten ö i floden Suir. Middag på kvällen.

Dag 7. Kilkenny – Dublin  Efter tidig frukost reser vi mot centrala 
Dublin för att göra ett besök på Guinness Storehouse där det 
världsberömda ölet tillverkas. Här ingår inträde och rundprome- 
nad i egen takt som avslutas med ett smakprov av ”det svarta 
guldet”.  Idag besöker vi trädgårds- och slottsegendomen Powers- 
court Estate Garden. Den ägs och drivs av golfsläkten Slazenger. 
Här får vi på egen hand besöka trädgårdarna, slottets butiker 
och slottskaféet som erbjuder en varierad lunchmeny.  Ikväll bor 
vi på Clayton Hotel Dublin Airport. Vi äter gemensam middag på 
hotellet.

Dag 8. Dublin – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och reser till flygplatsen.
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4 dagar

fr  7 275:-

Dag 1. Hemorten – Holland  Vi flyger till Amsterdam och tar oss 
sedan vidare till respektive hotell. Mer information om hotellen 
finns på vår hemsida. Under kvällen äter vi gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 2. Amsterdam  Idag tar vi oss med kollektivtrafik in till de 
centrala delarna av Amsterdam för att se mer av den nederländs-
ka huvudstaden. En historisk atmosfär i kombination med menta- 
liteten hos en modern storstad skapar en vänlig och avslappnad 
miljö. Vi gör en båttur på stadens charmiga kanaler där vi upplever 
stadens vackra arkitektur på ett helt annat sätt än från gågatorna. 
Vi har sedan fri tid att uppleva staden vidare på egen hand.

I Amsterdam finns en stor mängd museer. Allt från de klas-
siska konstmuseerna såsom Riksmuseet och Stedelijk Museum 
till kattmuseum, museum för handväskor och så klart både Anne 
Franks och Rembrandts hus. Biljetter till många av de populära 
museerna måste bokas i förväg på respektive museums hemsida. 
Vid bokning online väljer man ofta en tidpunkt för inträde vilket 
har minskat de köer som varit ett stort problem i staden. För infor-
mation om passande tid för museibesök för just er avresa vänligen 
se er bokningsbekräftelse.

Under eftermiddagen återvänder vi tillsammans med vår rese- 
ledare till hotellet. De som vill kan självklart stanna och uppleva 
den pulserande kvällen i centrum och tar sig sedan tillbaka till 
hotellet på egen hand.

Dag 3. Keukenhof  Idag beger vi oss till Keukenhof, Europas ledan-
de blomsterpark. Här möts vi av de tulpan- och hyacintfält som 
ofta avbildas på vykort. Under några timmar beundrar vi på egen 
hand blomsterprakten i den 32 hektar stora parken. Parkens namn 
betyder ”köksträdgården” och här finns bland annat ett orkidéhus 
och en rad paviljonger. Vi stannar även till hos en av de lokala 
blomsterhandlarna innan vi återvänder till vårt hotell. 
 
Dag 4. Holland – Hemorten  Frukost och fri tid till avfärd mot 
flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Holland i tulpanernas rike
Holland på våren förknippas med färgsprakande blomsterprakt och ljuva dofter. Det är precis som man drömt om när 
man kommer till blomsterområdet fullt av väderkvarnar och kanaler. Låt drömmen bli sann och följ med på denna resa 
till Holland där du upplever tulpanerna i full blom.

Blomstertåget 2020  Lördagen 25/4 går Blomstertåget av stapeln 
i Holland och på våra resor med avresa 22–25/4 får vi se detta som 
en del av resans program. Varje år tar detta praktfulla tåg sig fram 
den 42 kilometer långa sträckan mellan Noordwijk och Haarlem. 
De färgrika och doftfyllda ekipagen är gjorda av blommor och 
blomsterlökar och formgivna på ett givet tema som under 2020 är 
”Freedom”.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i olika ordning. 
Vissa avresor ingår inte någon middag. Besök vår hemsida 
för aktuell information.
Avresedatum: 19/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4
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6 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Schwetzingen  Vi flyger till Frankfurt. Vi fortsätter 
resan med buss till Schwetzingen utanför Heidelberg och checkar 
in på Achat Comfort Hotel Heidelberg/Schwetzingen, där vi ska bo i 
fem nätter. Hotellet ligger intill slottet i Schwetzingens stora och rikt 
utsmyckade trädgård. Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Heidelberg och Heppenheim  Efter frukost åker vi till Heidel-
berg, som ligger vackert vid floden Neckar. Här följer vi med en lokal- 
guide som visar oss runt i staden i tre timmar. I den pittoreska stads- 
kärnan med anor från 1200-talet finns många sevärdheter, som till 
exempel studentfängelset från 1500-talet där studenterna fick ta 
time-out efter mindre förseelser. Vi besöker också den välbevarade 
slottsruinen i röd sandsten. Vi äter lunch på egen hand och fortsätter 
sedan drygt tre mil norrut till Heppenheim, som är huvudorten i ett av 
de mindre vindistrikten i Tyskland, Hessische Bergstrasse. Heppen-
heim har en bilfri innerstad med charmiga kullerstensgränder och 
här besöker vi Viniversum, ett modernt upplevelsecentrum för vin, som 
drivs av en lokal vinproducent. Vi får en guidad tur av vinkällarna, och 
sedan provsmakar vi sex viner. På kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 3. Neustadt an der Weinstrasse och Bad Dürkheim  Idag åker vi 
cirka fem mil västerut till slottet Hambacher i utkanten av Neustadt 
a.d. Weinstrasse. Här fanns bosättningar redan under romartiden, 
och spår efter en byggnad från 1000-talet har hittats på platsen där 
slottet finns idag. I modern tid har slottet renoverats för betydande 
summor och är numera ett nationellt minnesmärke med museum 
och kongresscenter. Vi får en guidad visning av en lokalguide. På ef- 
termiddagen fortsätter vi längs den tyska vinvägen till Bad Dürkheim. 
Nu befinner vi oss i Pfalzregionen som är Tysklands näst största 
vinregion. Här heter den vanligaste druvan riesling, och det varma 
klimatet ger vinet en fylligare karaktär än vinet från rieslingdruvan 
som odlas i Mosel. Vi besöker vingården Zumstein där vi gör en rund-
vandring och provar fem viner. På hemvägen gör vi ett stopp i Speyer, 
där vi får tid att utforska staden på egen hand. Speyers historia 
sträcker sig långt bakåt i tiden och här finns inte minst ett påtag-
ligt judiskt arv. Längs Maximilianstrasse finns gott om intressanta 
byggnader och mysiga restauranger och kaféer. Kanske blir det ett 
besök på tekniska museet eller i den vackra domkyrkan som är ett av 
Unescos världsarv. Middag på hotellet

Tyska höjdpunkter  
historiska landskap, vinprovningar och tysk teknologi
Resan tar oss till sydvästra Tyskland och bjuder på ett omväxlande program. Vi besöker både små genuina städer med 
medeltida anor och en storstad med industrier i världsklass. Färden går också längs tyska vinvägen där vi njuter av det 
kuperade landskapets vinstockar och det för druvorna så gynnsamma klimatet.

Dag 4. Stuttgart  Dagens utflykt går till storstaden Stuttgart, där vi 
får en rundtur av en lokalguide på två timmar. Staden grundades 
på 1200-talet, men här är arkitekturen betydligt modernare än i 
de städer vi tidigare har besökt, på grund av andra världskrigets 
bombningar. Här finns ett stort utbud av kultur, shopping och nöjen. 
När det gäller näringslivet domineras Stuttgart av två huvudsakliga 
grenar: vetenskap och forskning samt bilindustri. Här satsas mest i 
hela Tyskland på forskning och utveckling och de flesta patent- 
ansökningar som görs i landet kommer härifrån. I Stuttgart finns 
också bilindustrins tungviktare Mercedes-Benz och Porsche samt ett 
stort antal underleverantörer till dessa, och Stuttgart betraktas som 
en av världens fyra bilhuvudstäder. Efter egen tid för lunch samlas vi 
igen på eftermiddagen för ett besök på Mercedes Benz-museet. Här 
får vi se 160 gamla och nya bilmodeller i en snygg inramning, dess- 
utom tänkvärt placerade i sitt sammanhang ur tekniskt, vardagligt 
och socialt perspektiv. Audioguide finns tillgänglig på engelska. På 
kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 5. Maulbronn  Efter frukost åker vi till Maulbronn, där vi besöker 
det bäst bevarade medeltida klostret norr om Alperna. Cisterciens- 
munkarna började bygga klostret i mitten av 1100-talet, och under 
århundradena fortsatte det att växa till en hel stad i olika byggnads- 
stilar. Efter reformationen blev klostret ett lärosäte för poeter och 
filosofer. Munkarna är även kända för sin uppfinningsrika vatten- 
hantering och hur de kopplade samman ett tjugotal sjöar och dam-
mar med ett nätverk av diken och kanaler. Vi får en guidad tur på 
engelska. Därefter har vi egen tid att utforska mysiga Maulbronn och 
kanske promenera i den vackra naturen kring sjöarna. Det finns flera 
trevliga restauranger och kaféer i byn. Middag på hotellet.

Dag 6. Schwetzingen – Hemorten  Efter utcheckning har vi egen tid 
fram tills det är dags att åka till flygplatsen.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 275:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i olika ordning.
Avresedatum: 17/8, 25/9, 13/10
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6 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Győr  Vi flyger till Wien. Vi åker sedan in i Ungern 
till staden Győr och centralt belägna hotell Ibis Győr. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 2. Bratislava  Efter frukost reser vi i nordvästlig riktning till Slo-
vakiens huvudstad Bratislava. Vi anländer till Bratislava vid lunchtid 
och får fri tid för lunch. Under eftermiddagen gör vi en stadsrundtur 
i buss tillsammans med vår lokalguide. Vi ser bland annat rådhuset, 
Mikaelsporten, Nationalteatern och Sankt Martinsdomen. Därefter 
har vi fri tid att på egen hand strosa runt i staden och äta middag 
innan vi åker tillbaka till Győr under kvällen.

Dag 3. Wien  Frukost och sedan reser vi västerut mot Wien. Efter 
cirka en och en halv timmes färd når vi Österrikes huvudstad där 
vår lokalguide möter oss för en stadsrundtur. Vi ser bland annat det 
kejserliga slottet Hofburg, Stefansdomen, Spanska ridskolan och 
Burgteatern. Vi har sedan fri tid att äta lunch och upptäcka staden 
innan vi under eftermiddagen åker tillbaka till vårt hotell i Győr. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Győr  Frukost. Hela dagen är fri för egna upptäcktsfärder 
i Győr, som har en mysig stadskärna med fina gator och torg och 
sevärdheter som rådhuset och biskopspalatset.

Dag 5. Budapest  Efter frukost reser vi sydost till Budapest. Vi 
möter vår lokalguide som tar oss med på en stadsrundtur i Ungerns 
huvudstad. Under vår rundtur får vi bland annat se Mattiaskyrkan, 
Fiskarbastionen, Gellértberget, broarna, Hjältarnas torg, parla-
mentsbyggnaden och operan. Efter en innehållsrik och intressant 
guidning har vi sedan eftermiddagen fri för egna aktiviteter innan vi 
återvänder till Győr. Middag på kvällen.

Dag 6. Győr – Hemorten  Frukost och transfer till flygplatsen för 
hemfärd.

Budapest & Wien med Bratislava
Följ med oss och upplev tre huvudstäder i Centraleuropa som alla ligger vid floden Donau. På denna resa besöker vi 
Donaus drottning Budapest, mysiga Bratislava och kejserliga Wien. Vi bor i ungerska Győr och gör dagsutflykter till de 
tre huvudstäderna.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Avresedatum: 15/4, 13/5, 16/9, 7/10
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6 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Salzburg  Vi flyger till Wien, och fortsätter 
därifrån västerut till Mozarts födelsestad Salzburg. Här checkar vi 
in på hotell Mercure Salzburg City. På kvällen bekantar vi oss med 
varandra över en gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Salzburg  Vi inleder dagen med en guidad 
rundtur i den fina staden Salzburg, känd för sin barockarkitektur. 
Eftermiddagen är fri för egna strövtåg, till exempel i Altstadt, gamla 
stan, som är upptagen på Unescos världsarvslista. Vår reseledare 
hjälper gärna till med tips på aktiviteter och sevärdheter.

Dag 3. Salzburg – Krems an der Donau – Wien  Efter frukost 
och utcheckning åker vi med vår buss till den lilla orten Melk vid 
Donau. Här finns benediktinklostret Stift Melk, ett av Europas mest 
spektakulära kloster byggt på en klippa ovanför samhället. Efter att 
ha ätit lunch på egen hand i Melk gör vi en båttur på Donau genom 
den vackra Wachaudalen, vars kulturella landskap finns med på 
Unescos världsarvslista. Vi stiger av båten i vinstaden Krems och 
gör en vinprovning på Weinkellerei Lenz Moser innan vi fortsätter 
österut till Wien. Väl framme checkar vi in på centralt belägna hotell 
Ibis Mariahilf, och äter middag på egen hand.

Dag 4. Stadsrundtur Wien  Idag väntar Österrikes huvudstad på 
att upptäckas, och efter frukost ger vi oss ut på en stadsrundtur till-
sammans med en lokalguide där vi får se många av stadens sevärd-
heter. Resten av dagen är fri att på egen hand upptäcka staden. Vår 
reseledare hjälper gärna till med tips på sevärdheter och aktiviteter.

Dag 5. Tillvalsutflykt Schönbrunn  Hela dagen är fri till att fortsätta 
utforska Wien på egen hand fram till kvällens gemensamma trerät-
ters middag på en lokal restaurang.  För den som önskar erbjuder vi 
också ett besök på den imponerande slotts- och parkanläggningen 
Schönbrunn. I slottet, som är en av den österrikiska barockens mest 
magnifika byggnader, gör vi en guidad rundtur. Utflykten måste för-
bokas inför resan. OBS! Antalet platser till utflykten är begränsat. 
Pris fr. 375:-  

Dag 6. Wien – Hemorten  Efter en sista frukost på vårt hotell check-
ar vi ut och beger oss mot flygplatsen för vidare färd hemåt.

Wien & Salzburg med Wachaudalen
Wien och Salzburg är två av Österrikes mest berömda platser, och på denna resa ser vi de båda städernas främsta 
sevärdheter. Vi besöker också den charmiga vinstaden Krems an der Donau och provar vin på en av stadens vingårdar. 
Dessutom gör vi en härlig båtresa på Donau genom den natursköna Wachaudalen.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- 
Avresedatum: 29/4, 13/5, 15/7, 26/8, 9/9, 7/10



www.rolfsbuss.se134

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 795:- 
Avresedatum: 17/7, 9/8, 8/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

7 dagar

fr  9 575:-

Dag 1. Hemorten – Sankt Johann  Vi flyger till München och 
fortsätter med vår buss mot Tyrolen och Sankt Johann. Under 
eftermiddagen checkar vi in på gemytliga Hotel Gasthof Park där 
vi ska bo i sex nätter. Samtliga dagar ingår middag på hotellet. 

Dag 2. Örnnästet  Efter frukost gör vi en utflykt till Hitlers Örn-
näste, Kehlsteinhaus, som ligger nära Berchtesgaden i Tysklands  
sydöstligaste hörn. Den sista vägen upp till Örnnästet är drygt 6 
km lång och ett mästerverk i sig. Under 13 månader byggdes den 
av 3 000 arbetare mellan åren 1937 och 1938. Från Örnnästet är 
det en hänförande utsikt över Bayern och Salzburgerland. Middag 
på kvällen.

Dag 3. Innsbruck  Frukost. Därefter åker vi till vackra Innsbruck, 
staden där drottning Kristina offentligt konverterade till katolicis-
men. Här möter vi vår lokalguide som visar oss stadens höjdpunk-
ter, och får sedan tid för lunch på egen hand. Middag på kvällen.

Dag 4. Sankt Johann  Frukost. Hela dagen fri för egna aktiviteter. 
I Sankt Johann är valmöjligheterna många. Här kan man till 
exempel ge sig ut på en vandring och njuta av den vackra naturen. 
Vill man ta det lite lugnare kan man strosa längs med gågatan och 
shoppa eller koppla av på en av de många restaurangerna i byns 
centrum. Middag på kvällen.

Dag 5. Salzburg  Efter frukost gör vi en heldagsutflykt till Salz-
burg, Mozarts födelsestad. Under förmiddagen får vi en guidad 
stadsrundtur med en lokalguide. Vi ser den historiska stadskärnan 
med sevärdheter som Mozartplatz, katedralen och gågatan Get-
reidegasse. Salzburg har en av de bäst bevarade stadskärnorna i 
Österrike. Middag på kvällen.

Dag 6. Salzkammergut  Efter frukost gör vi en heldagsutflykt till 
Salzkammerguts underbara sjödistrikt. Vi inleder förmiddagen 
med en båttur på Wolfgangsee. Den börjar i Sankt Gilgen och efter 
cirka en timmes färd når vi Sankt Wolfgang. Här kliver vi i land 

Tyrolen Sankt Johann
med Innsbruck och Salzburg
Upplev Alperna på sommaren! På denna resa bjuds vi på storslagen natur med fantastisk utsikt över alper och sjöar. Vi 
besöker också de pittoreska städerna Innsbruck och Salzburg.

och får uppleva den vackra byn, mest berömd för värdshuset Vita 
Hästen och operetten med samma namn som utspelar sig här. 
Under eftermiddagen fortsätter vi till Hallstatt vid Hallstätter See. 
Den lilla byn ligger vid strandkanten av sjön och klamrar sig fast 
på en avsats som omges av höga berg. Här får vi en guidad visning 
av lokalguide. Därefter återvänder vi till vårt hotell och äter en 
gemensam middag på kvällen.  

Dag 7. Sankt Johann – Hemorten  Efter en sista frukost på vårt 
hotell checkar vi ut och åker mot flygplatsen för hemresa.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 3 
middagar med fri dryck · Berninaexpressen · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 275:-
Avresedatum: 23/5, 30/5, 28/6, 11/7, 5/8, 15/8, 4/9, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  9 675:-

Dag 1. Hemorten – Feldkirch  Vi flyger till München. Därifrån reser 
vi vidare till Feldkirch i Österrike och vårt hotell Best Western 
Central Hotel Leonhard. På kvällen bekantar vi oss med varandra 
under en gemensam middag. Fri dryck ingår till middagarna på 
hotellet (husets vin/öl/vatten samt kaffe eller te).

Dag 2. Liechtenstein och Appenzell  Vi inleder dagen med ett 
besök i det lilla furstendömet Liechtenstein med cirka 38 000 
invånare. Vi gör ett stopp i huvudstaden Vaduz där vi får tid att se 
oss om i centrum. På en hög klippa ovanför staden ligger slottet 
som än idag är furstefamiljens residens. Efter besöket i Vaduz kör 
vi en sagolikt vacker väg genom de schweiziska alperna till 
Appenzell. I stadskärnan finns vackra hus med fantasifulla 
fasadmålningar. Vi besöker Schaukäserei Appenzeller där vi bjuds 
på rundvisning och provsmakning. Väl tillbaka i Feldkirch äter vi 
middag på egen hand på någon av stadens alla trevliga restauranger.

Dag 3. Berninaexpressen  Efter frukost beger vi oss till Chur där vi 
stiger ombord på Berninaexpressen. Tågresan som finns med på 
Unescos världsarvslista varar i cirka fyra timmar och tar oss med 
på en hisnande tur bland bergspass och glaciärer. Som högst når 
vi 2 253 meters höjd. Från tågets panoramafönster har vi en fan-
tastisk utsikt under resan och vi passerar flera broar och tunnlar 
på vår färd till Tirano. Nära Poschiavo passerar vi bland annat den 
berömda spiralviadukten. Väl framme i italienska Tirano får vi tid 
till lunch på egen hand innan vår buss tar oss tillbaka till Feldkirch 
och vårt hotell. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Feldkirch  Frukost och därefter är hela dagen fri för egna 
aktiviteter i Feldkirch. I denna medeltida stad där de äldsta 
delarna härstammar från 1200-talet finns flera gamla byggnader och 
museer som är väl värda ett besök, till exempel borgen Schatten-
burg, rådhuset och domkyrkan. Middag på egen hand på kvällen.

Dag 5. Mainau  Frukost och därefter åker vi till Lennart och Sonja 
Bernadottes livsverk, blomsterön Mainau. Ön ligger strax väster 
om den tyska staden Konstanz. Vi har gott om tid att vandra 
runt bland citruslundar, ädelrosor och annan tropisk växtlighet i 

Berninaexpressen storslagna vyer i Schweiz
En imponerande upplevelse i den schweiziska och österrikiska alpvärlden. En av många höjdpunkter under resan får 
vi ombord på Berninaexpressen som tar oss med på en fascinerande resa genom enastående natur från schweiziska 
glaciärer till italienska palmer.

detta blomsterparadis. I parken finns även ett palmhus och ett 
fjärilshus. Gemensam middag på kvällen.

Dag 6. Feldkirch – Hemorten  Frukost och avfärd mot München 
där vi tar flyget hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 4 mid-
dagar · Glaciärexpressen · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 9/5, 16/5, 30/5, 6/6, 28/6, 4/7, 12/7, 18/7, 25/7, 8/8, 
22/8, 4/9, 16/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6 dagar

fr  10 275:-

Dag 1. Hemorten – Feldkirch  Vi flyger till München och åker med 
vår buss genom Bayern till österrikiska Feldkirch. Här checkar 
vi in på Best Western Central Hotel Leonhard. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Feldkirch – Brig  Efter frukost och utcheckning åker vi till 
Küssnacht för att härifrån göra en båttur på den vackra Vierwald- 
stättersjön som bjuder på den största natursköna variationen 
i landet. Vår båt tar oss till den mysiga staden Luzern, vackert 
belägen med höga berg på ena sidan och sjön på andra sidan. Vi 
passar på att äta lunch på egen hand innan vår buss hämtar oss 
för vidare färd till Brig och vårt hotell Good Night Inn där vi ska bo i 
två nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Zermatt  Eftersom Zermatt är fritt från biltrafik åker vi tåg 
från Täsch till Zermatt som ligger vid foten av Matterhorn. Matter-
horn är 4 478 m ö.h. och kännetecknas av sin pyramidformade topp. 
I Zermatt tillbringar vi några timmar och njuter av de hänförande 
alpvyerna. Kanske lockar en tur med bergbanan till någon av 
toppstationerna Gornergrat eller Klein Matterhorn. Biljetten 
kostar cirka 90 schweizerfranc t/r men väl uppe belönas du av en 
panoramautsikt som är svårslagen. Vi får tid till att äta lunch på egen 
hand innan vi återvänder med tåget till Täsch. 

Dag 4. Brig – Glaciärexpressen – Laax-Murschetg  Efter frukost och 
utcheckning lämnar vi vårt hotell och stiger ombord på Glaciär-
expressen. Under fyra timmar får vi en fantastisk naturupplevelse 
genom panoramafönstren på Alpernas mest kända tågrutt. Tåget 
tar oss över Oberalppass på 2 033 meters höjd och vidare till Chur 
där vår buss möter för att ta oss till Laax-Murschetg och vårt hotell 
Laaxerhof där vi ska bo i två nätter. Middag på kvällen.

Dag 5. St. Moritz och Davos  Idag gör vi en heldagsutflykt till de 
båda orterna St. Moritz och Davos. St. Moritz ligger vackert på 
en solig platå i Engadindalen och är en av landets populäraste 
skidorter. Här har de olympiska spelen hållits hela två gånger och 
även flera andra världsmästerskap. Davos ligger på 1 560 meters 
höjd över havet och är Europas högst belägna stad. Här bor cirka 
10 000 personer. Staden har en historia som kurort och skidort och 
förknippas även med World Economic Forums årliga konferens. På 

Glaciärexpressen natursköna vyer
En enastående reseupplevelse i den schweiziska alpvärlden. En av många höjdpunkter under resan får vi ombord på 
Glaciärexpressen som tar oss genom orörd natur och vackra dalar.

mötet samlas inflytelserika företagsledare, politiska ledare, intel-
lektuella och journalister för att diskutera angelägna världsfrågor. 
Under 1990-talet deltog både Nelson Mandela och Yasir Arafat 
som gäster. Middag på kvällen.

Dag 6. Laax-Murschteg – Seefeld – Hemorten  Efter frukost är det 
dags att checka ut och påbörja vår resa mot Münchens flygplats. 
Vi åker genom Tyrolen, förbi kända orter som St. Anton am Arlberg 
och Bludenz, innan vi stannar till i vintersportorten Seefeld. Här 
får vi tid att se stadens trevliga centrum och finna ett gemytligt 
Gasthof för lunch på egen hand. Vi fortsätter sedan mot München, 
och passerar de vackra bayerska sjöarna Walchensee och Kochel-
see innan vi når flygplatsen för hemresa.  
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
middag · utflykter enligt program · lokalguide/reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 075:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 13/5, 27/5, 10/6, 1/7, 8/7, 15/7, 29/7, 5/8, 12/8, 
26/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  10 675:-

Dag 1. Hemorten – Reykjavik Vi reser med buss till Gardermoens 
flygplats norr om Oslo. Härifrån flyger vi till Reykjavik där vi möter 
vår skandinavisktalande lokalguide, som också är vår reseledare 
under vistelsen. Under dagen gör vi en guidad stadsrundtur. I 
Reykjavik bor ungefär hälften av Islands cirka 300 000 invånare och 
staden är Europas nordligaste och västligaste huvudstad. Området 
har varit bebott sedan 800-talet men en stor del av Reykjavik byggdes 
under 1900-talet. Här finns sevärdheter som Nationalmuseum, 
Hallgrimskyrkan och Arni Magnussoninstitutet. Det var i Reykjavik 
som amerikanen Bobby Fischer mötte ryssen Boris Spasskij i 
världens mest omtalade schackmatch 1972. Vi erbjuder boende på 
två olika hotell i staden. Mer information om hotellen finns på vår 
hemsida. Efter att ha checkat in på respektive hotell äter vi sedan 
gemensam middag på en av stadens restauranger.

Dag 2. Den gyllene cirkeln  Efter frukost ger vi oss ut på den 
välkända turistrutten som kallas Den gyllene cirkeln. Den inklu- 
erar några av Islands mest kända sevärdheter. Vi inleder med 
Thingvellir, vikingaplatsen där världens första riksdag grundades 
för över tusen år sedan. Här finns en ravin som är en spricka i 
kontinentalblocken och som bildats under tusentals år. Vi fortsät-
ter sedan till Gullfoss, ett imponerande vattenfall som utgör 
resultatet av smältvatten från två glaciärer. Fallet har två etapper 
och störtar ner i en 20 meter bred ravin. Dagen fulländas med ett 
besök vid det geotermiska området Geysir. Här finns Islands mest 
aktiva gejser Strokkur som sprutar en tio meter hög vattenkaskad. 
Under sen eftermiddag är vi åter i Reykjavik. För de som bor lite 
utanför stadens centrum finns möjlighet att kliva av i de centrala 
delarna och sedan ta sig tillbaka till hotellet på egen hand under 
kvällen. 

Dag 3. Tillvalsutflykt valsafari  Denna dag står till eget förfogande. 
De som vill kan, mot en extra kostnad, följa med på en oförglömlig 
valsafari som varar cirka tre till fyra timmar. I havet runt Reykjavik 
lever en rad olika arter av valar och delfiner. De vanligaste arterna 
är knölval, vikval, tumlare och vitnosdelfin. Båten har sittplatser 
inomhus i flera våningar men det går även att vistas ute på däck. 
Båten är inte chartrad för vårt sällskap så vi kommer att träffa 
andra grupper och passagerare ombord. Vid dåligt väder kan 
båtturen ställas in av säkerhetsskäl. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 495:-

Island ön av eld och is
I norra Atlanten finns norra Europas mest spektakulära ö. Vulkanön med sin säregna natur är full av gejsrar, vattenfall och 
glaciärer. Här finns även en spännande historia präglad av nordisk mytologi. Under resan bor vi centralt i Reykjavik och gör 
utflykter till öns sevärdheter. Vi badar bland annat i Den blå lagunen och kör den klassiska turistrutten Den gyllene cirkeln.

Dag 4. Reykjanes halvö och Den blå lagunen  Efter frukost åker vi 
till Reykjanes halvö. Det är ett varierat landskap med lavafält och 
geotermisk aktivitet. Här får vi möjlighet att gå över en symbolisk 
gångbro som korsar en spricka som ger tydliga bevis på klyftan 
mellan den europeiska och den nordamerikanska tektoniska 
plattan. Vi besöker flera sevärdheter innan vi framåt kvällen åker 
för bad i Den blå lagunen. Utomhusbadet ligger som en oas mitt i 
ett lavafält och är öppet året runt. Här badar vi i mineralrikt vatten 
som håller en temperatur mellan 36 och 39 grader. Hyra av hand-
duk ingår i inträdet. Efter badet återvänder vi till våra hotell där vi 
har kvällen fri.

Dag 5. Reykjavik – Hemorten  Frukost och fri tid innan vi samlas 
för avfärd mot flygplatsen. Vi flyger till Oslo där vi möts av vår buss 
som tar oss vidare till Göteborg.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 nätter i dubbelrum · 7 frukostar · 7 mid-
dagar · utflykter enligt program · lokalguide/reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 195:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 31/5, 5/7, 2/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  23 975:-

Dag 1. Hemorten – Reykjavik  Vi åker med buss via Öresundsbron 
till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Reykjavik där vi möter vår 
skandinavisktalande lokalguide, som också är vår reseledare under 
vistelsen. Vi upplever staden som har anor ända tillbaka till 800-talet 
innan vi åker vidare med vår buss till vårt boende City Park Hotel. På 
kvällen samlas vi för en gemensam välkomstmiddag.

Dag 2. Den gyllene cirkeln – Borgarnes  Efter frukost ger vi oss ut på 
den välkända turistrutten som kallas Den gyllene cirkeln. Vi inleder 
med Gullfoss, ett vattenfall som utgör resultatet av smältvatten 
från två glaciärer. Fallet har två etapper och störtar ner i en 20 
meter bred ravin. Vi fortsätter sedan till det geotermiska området 
Geysir, med Islands mest aktiva gejser Strokkur som sprutar en 
tio meter hög vattenkaskad. Dagen fulländas med ett besök vid 
Thingvellir, vikingaplatsen där världens första riksdag grundades 
för över tusen år sedan. Under kvällen checkar vi in på vårt hotell i 
området kring Borgarnes och äter en härlig middag tillsammans.

Dag 3. Borgarnes – Akureyri  Efter frukost åker vi mot Akureyri på 
nordöstra Island. Längs vägen gör vi ett besök på gården Glaumbær, 
en samling välbevarade torvhus som hyser ett folkmuseum med ut-
ställningar om isländskt liv på landsbygden under 1800-talet. Mel-
lan september och april pulserar ofta spektakulära norrsken över 
Akureyri. Atmosfären är tunnare här, vilket har gjort orten till något 
av ett norrskenscentrum. Vi checkar in på Hotel Kjarnalundur där vi 
bor två nätter. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 4. Akureyri – Húsavík med valsafari – Mývatn – Akureyri  Vi 
reser till fiskebyn Húsavík på norra Island. Här stiger vi ombord  
på en båt för att uppleva en äkta valsafari. Skjálfandibukten 
omfamnas av de majestätiska, snödoppade bergen Víknafjöll och 
Kinnarfjöll. Från båten kan vi, med tur, få se vikval, knölval, späck-
huggare, vitnosdelfiner och kanske blåval. Från Húsavík fortsätter 
vi mot Mývatn. Ett bad i 36–40-gradigt vatten på Mývatn naturbad 
är en lisa för både kropp och själ. Vi återvänder sedan till vårt 
hotell. Gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Akureyri – Egilsstaðir  Efter frukost leder turen oss till östra 
Island. Typiskt för dessa delar av Island är de smala, långa fjordarna 
som skär in i landskapet och tangerar pittoreska byar. Här finns 
dock även landets största skog och frodiga odlingslandskap. Vi bor 

Island rundresa Reykjavik, laguner och valsafari
Ta ett världsunikt fjordlandskap. Krydda med hundratals vulkaner, varma källor och dramatiska lavafält. Toppa med 
vikingar och valar. Den här turen går till legendernas och myternas ö och bjuder på hisnande naturupplevelser.

en natt i området kring Egilsstaðir. Gemensam middag på hotellet.

Dag 6. Egilsstaðir – Fáskrúðsfjörður – Höfn  Frukost. Idag beger 
vi oss först till Fáskrúðsfjörður som är det östligaste samhället på 
Island och består av flera mindre byar. Runt år 1900 fanns det  
många franska fiskare på vattnet utanför denna kust vilket de 
franska gatunamnen intill de isländska vittnar om. Vi reser sedan 
vidare mot området vid Höfn där vi övernattar på Hótel Höfn. 

Dag 7. Höfn – Hveragerði  Efter frukost kör vi västerut och kommer 
till Jökulsárlón-lagunen där vi gör ett stopp för fotografering. Vi 
fortsätter sedan in i nationalparken Skaftafell där vi når glaciären 
Vatnajökull med utsikt över Hvannadalshnjúkur, Islands högsta 
berg, 2 119 m ö.h. Därefter åker vi över ett stort område med svart 
lavasand och många floder. I Vík finns det en fin svart strand och 
lavaklippor. En annan glaciär på vägen är Sólheimajökull, som är en 
av de få glaciärer vi kan komma ganska nära med buss. Vi övernat-
tar på Hotel Örk i Hveragerði. 

Dag 8. Hveragerði – Hemorten  Frukost och utcheckning innan vi 
samlas för avfärd mot flygplatsen utanför Reykjavik. Vi flyger till 
Köpenhamn där vi möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar 
· ett lunchpaket · 4 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 495:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 26/7

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Oslo

6 dagar

fr  34 975:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn – Kangerlussuaq  Vi åker med buss 
via Öresundsbron till Kastrups flygplats i Köpenhamn. Vi flyger 
direkt till Kangerlussuaq som ligger längst in i den 160 kilometer 
långa Långfjorden. Under andra världskriget var staden en ameri- 
kansk flygbas. Idag används samma flygplats som utgångspunkt  
för resor till de olika delarna av Grönland. I det här området finns 
det gott om myskoxar, som vi spanar efter på väg till vårt hotell  
Kangerlussuaq. Efter incheckning gör vi en utflykt till inlandsisen. 
Med buss kör vi så nära isen vi kan komma. Vi kör genom ett tundra- 
landskap bestående av arktisk öken, fjällsjöar och glaciärer. Vi har 
goda förutsättningar för att se renar, polarrävar, myskoxar och ark-
tiska fåglar. Vi återvänder sedan till hotellet där vi äter gemensam 
middag.

Dag 2. Kangerlussuaq – Ilulissat  Frukost och avfärd till flygplatsen 
för att flyga vidare till Ilulissat. Stadens namn betyder isberg på 
grönländska, och anledningen till denna benämning blir tydlig för 
oss när vi flyger in över detta mäktiga landskap. Ilulissat är vackert 
beläget vid mynningen av den 50 kilometer långa Isfjorden. Ilulissat, 
eller Jakobshavn som staden heter på danska, grundades 1741 och 
är idag Grönlands tredje största stad med runt 5 000 invånare. Vi 
gör en stadsvandring tillsammans med en guide som berättar om 
stadens historia, den grönländska kulturen och om livet här idag, 30 
mil norr om polcirkeln. Vi besöker fiskarna i hamnen och försäljarna 
på ”brättet”, den lokala marknaden för stadens jägare och fiskare. Vi 
checkar sedan in på hotell Hvide Falk där vi bor de kommande fyra 
nätterna. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Båttur till Isfjorden  Efter en god frukost har vi förmiddagen 
till eget förfogande. På eftermiddagen är det dags att göra en båttur 
på Isfjorden. De enorma isbergen vi ser kommer från glaciären Kan-
gia där det skapas cirka 20 miljoner ton isberg per dygn, året runt. 
Det är en mäktig känsla när vi kommer tillräckligt nära isbergen 
för att verkligen förstå hur stora de är. Vi återvänder sedan till vårt 
hotell för middag.

Dag 4. Ilulissat  Efter en god frukost har vi dagen till eget förfogan-
de. Om så önskas, kan man följa med på någon av följande utflykter. 
Dessa bokas före avresa. Vi besöker en hundgård där vi bland annat 
får ett föredrag om den grönländska slädhunden samt jakt- och 
matkulturen på Grönland. Pris fr. 395:-

Grönland mäktiga isberg i midnattssolens sken
Följ med oss på en oförglömlig resa till världens största ö. Här möter vi en urtida kultur och ett fantastiskt djurliv trots 
att landytan till cirka 80 procent är täckt av inlandsisen.

För dem som hellre vill det, finns möjlighet att följa med på en 
paddlingstur i kajak där vi verkligen kan njuta av lugnet, närheten 
till naturen och havet på nära håll. Pris fr. 2 295:-

För den som vill göra något riktigt extraordinärt denna dag erbju-
der vi även en flygtur över inlandsisen med helikopter eller små 
flygplan. Denna utflykt är dock beroende av yttre omständigheter 
såsom väder, och vi reserverar oss därför för att det finns risk att 
turen blir inställd med kort varsel. Pris fr. 3 895:-

Dag 5. Ilulissat  Idag gör vi tillsammans med en lokalguide en lätt 
vandring på cirka två kilometer till den gamla boplatsen Sermer-
miut, vackert belägen med en fantastisk utsikt över Isfjorden. 
Denna plats har varit befolkad i cirka 4 000 år och man kan än idag 
se ruiner och inuitgravar från denna tid. Vi har med oss lunchpaket 
på turen. Gemensam middag på kvällen.

Dag 6. Ilulissat – Köpenhamn – Hemorten  Efter frukost och ut-
checkning beger vi oss till flygplatsen för hemresa. Vi mellanlandar 
i Kangerlussuaq på vår resa mot Köpenhamn. På Kastrup väntar vår 
buss för att ta oss till hemorten. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg 
cirka 01.00.
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5 dagar

fr  14 675:-

Färöarna naturupplevelser utöver det vanliga

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 2 
luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · lokalguide/
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8, 11/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tórshavn  Vi åker med buss via Öresundsbron 
till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Färöarna och den nordväst-
liga ön Vágar där ögruppens enda flygplats finns. Här möter vi vår 
skandinavisktalande lokalguide, som också är vår reseledare under 
vistelsen och som tar oss till vår buss för vidare färd till Kirkjubøur. 
Här fanns tidigare biskopssätet, och vi ser ruinerna efter Magnus-
katedralen och den lilla Olavskyrkan från medeltiden. Den gamla 
kungsgården som också är belägen här sägs vara världens äldsta 
bebodda trähus och inhyser nu den sjuttonde generationen i samma 
familj. Vi åker vidare till huvudstaden Tórshavns centrum för en 
stadsvandring som inkluderar Tinganes, gamla stan, där de första 
vikingarna bodde. Vi ser den vackra byn med de gräsklädda bygg-
naderna och får veta allt om Tórshavns historia. Vi checkar sedan in 
på Hotel Tórshavn eller Hotell Føroyar och avslutar dagen med en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Nordöstra öarna  Efter frukost ger vi oss ut i närliggande 
Toftir, där vi bland annat finner butiken Navia som säljer lokalpro-
ducerat färöiskt hantverk. Vi fortsätter till Gøta, där vi ser statyn 
av Tróndur í Gøtu, en av de berömda figurerna i Färingasagan. 
Genom vacker natur åker vi vidare till Färöarnas näst största tätort 
Klaksvík. Här gör vi en liten promenad och får tid att äta lunch. På 
eftermiddagen utforskar vi mer av de nordöstra öarna. Bland annat 
stannar vi vid en av de gamla kyrkorna längs vägen innan vi åter-
vänder till hotellet och äter middag tillsammans.

Den som vill uppleva Färöarna på ett mer intimt sätt kan följa 
med hem till en färöisk familj och äta middag. Paret Durita och Fróði 
bjuder in till en kväll med spännande traditionellt fermenterad 
färöisk mat som tema. Vi får en meny med 10–12 olika rätter där 
exempelvis torkad fisk, val och torrsaltat valspäck ingår. Det bjuds 
även på lite mildare traditionella rätter och efterrätt. Till maten 
serveras en färöisk nubbe och öl. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 995:-

Dag 3. Båttur till Vestmanna fågelklippor  Vi tar oss med buss till 
Vestmanna där dagens oförglömliga utflykt startar, båtturen till 
de berömda fågelklipporna. Vi färdas genom detta spektakulära 
landskap av vassa klippor som reser sig högt över havsytan och 
grottor som havet skapat. Här trivs havsfåglarna och varje år bygger 
tusentals av dem sina bon här. När vi stigit i land äter vi lunch till-
sammans. Under eftermiddagen besöker vi de mindre byarna Bøur 
och Gásadalur innan vi åker tillbaka till hotellet för middag.

Den fascinerande ögruppen Färöarna är belägen mellan Norge, Island och de brittiska öarna. Här går färgerna i grönt, 
gult och brunt, och vegetationen hålls kort av de tusentals betande fåren som har dessa branta små öar som sitt hem. 
Här finner vi traditionell kultur i ett modernt samhälle med utomordentlig gästfrihet.

Dag 4. Eysturoy  Efter frukost är det dags att upptäcka mer av ön 
Eysturoy och under dagen finns flera tillfällen för att ta en paus 
och fotografera de storslagna miljöerna. I Fuglafjørður besöker vi 
den lokala turistbyrån där vi kan se både hantverk och konst från 
Färöarna. Vi kör längs med kusten till Eiði och Färöarnas högsta 
berg Slættaratindur, 882 m ö.h. Under dagen äter vi gemensam 
lunch. Från Gjógv, som är känd för sin karakteristiska naturhamn, 
ser vi de berömda klippformationerna i havet. Under eftermiddagen 
kör vi tillbaka till hotellet för middag och övernattning.

Dag 5. Tórshavn – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid innan vi 
samlas för avfärd mot flygplatsen. Vi flyger till Köpenhamn där vi 
möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.
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5 dagar

fr  14 775:-

Dag 1. Hemorten – Oslo – Svalbard  Vi reser med buss till Garder- 
moens flygplats norr om Oslo. Härifrån flyger vi till Svalbard och 
Longyearbyen. Här möts vi av vår transferbuss, som kör oss till 
Radisson Blu Polar Hotel där vi ska bo de kommande fyra nätterna. 
Vi befinner oss nu på den 78:e breddgraden, på en plats där det 
finns fem årstider och lika många isbjörnar som invånare. 

Dag 2. Kulturhistoriskt möte med Longyearbyen  Idag utforskar vi
tillsammans med en lokalguide Svalbards största stad, Longyear-
byen, som också är ögruppens administrativa centrum. Vi färdas
med buss genom staden och får lära oss mer om dess historia,
flora och fauna och inte minst om livet på Svalbard idag. Vi avslutar 
dagen på Svalbards Museum och Galleri. Här får vi en inblick i
naturen, kulturen, landskapet, teknologin och miljön på Arktis.
Eftermiddagen står till eget förfogande och det går bra att stanna
längre på museet för dem som vill. På kvällen samlas vi för en 
gemensam middag på Restaurang Nansen. Det finns även möjlighet 
att följa med på en utflykt till Svalbards bryggeri. Ölet bryggs på 
vatten från glaciärer och vi får ett litet smakprov av fem sorter. 
Besöket varar cirka 1,5 timmar. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 445:-

Dag 3. Båttur Pyramiden  Idag beger vi oss ner till hamnen för 
en naturskön båttur med eldrivna MS Bard  och kan njuta av den 
arktiska stillsamheten. Vi åker till Pyramiden, orten som fick sitt 
namn från det närliggande berget av svenskarna som grundade den 
i början av 1900-talet. Vi kryssar i fjorden mot Nordenskiöld och 
med lite tur ser vi säl och isbjörn. En lunch serveras ombord innan vi 
når Pyramiden. Efter att ryssarna köpt detta område av Sverige bröt 
de kol här till 1998 då hela staden övergavs. Vi insuper känslan av 
att tiden stått stilla här sedan dess, allt är intakt trots att gatorna 
ligger öde och det ligger en nästan magisk stämning i luften. Vår 
lokalguide visar oss runt och berättar mer om platsen och dess 
historia. När vi är åter i Longyearbyen avrundar vi dagen med en 
gemensam middag på Restaurang Nansen.

Dag 4. Longyearbyen  Denna dag står till eget förfogande och avslu-
tas med gemensam middag på Restaurang Nansen. De som vill kan 
följa med på en oförglömlig tur med hundspann på hjul i Advent-
dalen. I Camp Barentz får vi låna tåliga kläder. Den som önskar får 
hjälpa till att sela hundarna innan vi får en kort introduktion i hur 
man kör hundspannet. Utflykten behöver  förbokas inför resan. Pris 
fr. 1 190:- 

Det finns även andra utflykter att göra på Svalbard som kan 
bokas hemifrån. Besök vår hemsida för mer information.

Dag 5. Longyearbyen – Isfjordssafari – Oslo – Hemorten  Frukost  
på hotellet. Fri förmiddag innan vi checkar ut och beger oss mot 

Svalbard 78° nord
Mitt emellan Nordnorge och Nordpolen ligger Svalbard som en arktisk pärla. Här finns storslagen natur, orörd vildmark 
och isfria fjordar. Upplev Svalbard när mörkret viker undan och ljuset återkommer.

vårt eftermiddagsäventyr. Fundera gärna en extra gång över kläd- 
valet till eftermiddagen då det kan det bli både blött och kyligt när 
vi beger oss med öppna båtar ut på Isfjorden. Vi styr kosan mot 
Fuglefjellen där tusentals fåglar häckar om sommaren. Det är en 
imponerande syn när det reser sig som en 500 meter lodrätt vägg 
ur havet. När vi landstiger upptäcker vi Grumant som är ytterligare 
en, av ryssarna, övergiven stad belägen i en av ravinerna här vid 
Fuglefjellen. Innan vi återvänder hinner vi även se gruvbyn Hiort- 
hamn. Observera att denna tur är olämplig för personer med rygg-
problem, var god kontakta oss senast fyra veckor innan avresa för 
mer information. Under eftermiddagen äter man middag på egen 
hand, och sedan samlas vi på kvällen för att bege oss till flyg-
platsen. Vi flyger till mot Oslo där vi möts av vår buss som tar oss 
vidare till Göteborg.

OBS! Trots att vi flyger inrikes inom Norge krävs det giltigt pass på 
resan. Då medeltemperaturen på sommaren är cirka 6 grader och 
kan slå om mycket snabbt bör varma kläder, rejäla skor samt mössa 
och vantar medtas.
 Arrangemangen kan komma att byta ordningsföljd liksom rutt 
beroende på rådande väderförhållanden och andra yttre faktorer.  

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 475:- · tillvalsutflykter
Speciellt: På avresan 20/7 bor och äter vi på Funken Lodge.
Avresedatum:  22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 (5) övernattningar i dubbelrum · 6 (5) fru- 
kostar · 5 (4) middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell, program och 
reslängd. Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 15/2, 9/10, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

6–7 dagar

fr  15 575:-

Dag 1. Hemorten – Longyearbyen  Vi reser med buss till Garder-
moens flygplats norr om Oslo. Härifrån flyger vi till Svalbard och 
Longyearbyen. Väl framme möts vi av vår transferbuss, som kör oss 
till Radisson Blu Polar Hotel där vi bor de kommande nätterna. På 
plats intar vi en värmande soppbuffé. Vi befinner oss nu halvvägs 
mellan Nordpolen och Norge, på en plats där det finns fem årstider 
och lika många isbjörnar som invånare.

Dag 2. Longyearbyen  Idag utforskar vi Longyearbyen, Svalbards 
största stad, tillsammans med en lokalguide. Longyearbyen är ett 
färgstarkt samhälle som har utvecklats till en modern ort med ett 
oväntat utbud av kulturella aktiviteter. Tidigare var kolgruvorna och 
valjakten stora industrier på Svalbard, men idag satsar man stort 
på turism, hållbarhet och skyddade naturområden. Vi färdas med 
buss genom Longyearbyen och får lära om stadens historia och 
om hur livet ser ut idag. På kvällen njuter vi av en härlig trerätters 
middag i hotellets restaurang.

Dag 3. Longyearbyen  Idag kan de som vill följa med på en kultur- 
historisk tur till Svalbards kolsvarta gruvhistoria och Gruve 3. 
Gruvan ligger i Platåfjället ovanför flygplatsen med vy över Advent-
fjorden. Vi blir upphämtade av vår lokala guide på samma sätt som 
gruvarbetarna blev upphämtade förr i tiden, och under dagen får vi 
höra historier och anekdoter om arbetet och gemenskapen i gruvan. 
Gruvan är fortfarande relativt orörd, trots att det nu är 20 år sedan 
det sista guldet bröts ur fjället. Vi tar på oss hjälmar, pannlampor 
och skyddskläder innan vi vandrar längre in i fjället och verkligen 
upplever hur kallt och mörkt arbetet i gruvan var. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 740:-

För de som väljer att inte följa med på utflykten är dagen fri 
för egna strövtåg i Longyearbyen. Det är till exempel en god idé att 
besöka något av stadens fina museer, såsom Svalbard Museum 
eller North Pole Expedition Museum. På kvällen tar vi oss gemen- 
samt med buss till restaurangen Coal Miners’ Bar & Grill där vi äter 
middag i de lokaler som också var gruvarbetarnas kantin.

Dag 4. Longyearbyen  Idag ger vi oss ut på en spännande färd med 
bandvagn till en av de stora glaciärerna som finns alldeles utanför 
staden. Vi kliver in i den dolda isvärlden genom en isgrotta som 
formats av sommarens smältvatten. Här kan vi beskåda märkliga 
formationer som vattnet har format i isen – en fascinerande upp- 
levelse, som dock bör undvikas av personer som lider av klaustro-
fobi. Våra erfarna guider tar oss säkert genom tunnlarna, men var 
medveten om att du kanske måste krypa på vissa ställen. Resten 
av dagen är fri för egna aktiviteter och på kvällen äter vi en väl-
smakande middag på hotellet.

Svalbard vinter i jakt på det magiska norrskenet
Följ med på en resa till arktiska Svalbard, en fascinerande plats där norrskenet inte sällan dansar över himlen. Under vår resa 
upplever vi den moderna staden Longyearbyen, storslagen vildmark och magiska glaciärer. En sak är säker, Svalbard lämnar 
ingen oberörd.

Dag 5. Longyearbyen  Idag är det dags för en av resans absoluta 
höjdpunkter då vi ger oss ut med hundspann genom de storslagna 
landskapen. Vi får låna det yttersta lagret med kläder men se gärna 
till att ha varma kläder att ha under. När vi fått på oss kläderna 
hjälper vi till att sela hundarna som alltid är exalterade och hög- 
ljudda inför avfärd, men när vi väl far iväg tystnar de och har fullt 
fokus på sitt arbete med att dra oss fram genom mörkret. En nästan 
magisk känsla uppstår när det enda som hörs är hur släden skär 
genom snön och hundarnas flåsande. Efter turen får vi tacka våra 
fyrbenta vänner för deras hårda arbete och sedan återvända till 
hotellet. 

Under kvällen kan de som vill ge sig ut på norrskensjakt med 
snöskoter. Till Svalbard kommer människor från hela världen för 
att få se när norrskenet dansar över himlen, och det är faktiskt den 
enda platsen på jorden där man till och med kan uppleva norrske-
net även mitt på dagen. Under turen stannar vi till på utvalda plats-
er för att njuta av naturen, lyssna på Svalbardhistorier och dricka 
något varmt som vår guide bjuder på. För att delta i snöskoterturen 
krävs medhavt körkort för bil. Utflykten bokas hemifrån. Pris fr.  
1 995:- (säkerhetsutrustning och skyddsklädsel ingår). För de 
som vill följa med på turen men inte vill eller kan köra själv finns 
även möjlighet att åka med som passagerare. Turen kostar då fr. 
1 095:- och behöver bokas tillsammans med någon som ska köra 
snöskotern, kontakta kundtjänst för bokning.

Dag 6. Longyearbyen  Det här blir vår sista dag i vackra, fasci- 
nerande Svalbard och på kvällen ger vi oss ut på en sista norrskens-
jakt. Som alla ljusfenomen upplevs norrskenet allra bäst i mörker. 
Så för att komma långt bort från stadens artificiella ljus tar vi 
bussen ut till vårt norrskensläger, Camp Barentz, som ligger cirka 
10 kilometer utanför Longyearbyen. I lägret serveras vi en härlig 
middag med varm mat, dessert och kaffe. Vi får också ta del av ett 
föredrag där vi lär oss mer om detta magiska ljusfenomen och hur 
det uppstår. För att säkerställa att eventuella isbjörnar håller sig 
borta är våra lägervärdar självklart beväpnade med gevär.

Dag 7. Longyearbyen – Hemorten  Efter frukost på hotellet checkar 
vi ut och åker till flygplatsen. Flyget mot Gardermoen i Oslo lyfter på 
eftermiddagen och väl där väntar vår buss på oss för vidare trans-
port hemåt. Vi beräknas vara åter i Göteborg sen kväll.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 645:- · inträde till Nordlyskatedralen 
cirka 40 NOK
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och ort. Besök 
vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 29/5, 10/6, 26/6, 8/7, 15/7, 24/7, 5/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  14 275:-

Dag 1. Hemorten – Kiruna – Svolvær  Vi flyger till Kiruna, där vi 
möts av vår buss som tar oss mot den norska gränsen. Längs vä-
gen följer vi Malmbanan och passerar bland annat Torneträsk och 
Abisko nationalpark. Under kvällen når vi det vackra Lofoten och 
Svolvær. Vi bor två nätter på Thon Hotel Lofoten. Middag på kvällen.

Dag 2. Lofoten  Efter en god frukost möter vi vår lokalguide som 
tar oss med på en fantastisk utflykt bland Lofotens öar. Vi får 
bland annat uppleva spetsiga bergstoppar, fiskebyar och vackra 
sandstränder. Här kretsar mycket kring den viktiga fiskeindustrin. 
På särskilda ställningar, så kallade hjellar, torkas fisk som sedan 
benämns torrfisk och är en stor exportvara. I början av kvällen 
återvänder vi till hotellet för en gemensam middag.

Dag 3. Svolvær – Tromsö  Efter frukost lämnar vi Svolvær och 
reser mot Tromsö. På vägen passerar vi bland annat Setermoen 
och Andselv. Under sen eftermiddag når vi Tromsö där vi 
övernattar på Radisson Blu Hotel Tromsö. Middag på kvällen.

Dag 4. Tromsö – Kvænangsfjellet  Efter frukost gör vi en guidad
rundtur med lokalguide. ”Nordens Paris” har cirka 65 000 invånare.
Tromsö är en stad med stora kontraster då sommarnätterna
är ljusa medan solen aldrig går upp under vintern. Från Tromsö
utgick flera nordpolsexpeditioner ledda av upptäcktsresande som
Amundsen och Nansen. Vi gör även ett besök i Ishavskatedralen,
en av stadens främsta sevärdheter som invigdes 1965. Under 
eftermiddagen lämnar vi Tromsö och reser österut till Kvænangs-
fjellet. Vi bor på en natt på Kvænangsfjell Gildetun som håller
enklare standard men vid klart väder bjuder på en magnifik utsikt.
Middag på kvällen.

Dag 5. Kvænangsfjellet – Honningsvåg  Frukost och avresa mot 
Honningsvåg. Under sen eftermiddag når vi den lilla staden 
Honningsvåg. Staden ligger på europeiska kontinentens nordligaste 
ö och här har vi nått den 71:a breddgraden. Hit kommer varje år 
mer än 250 000 turister. Här övernattar vi på Scandic Nordkapp 

Lofoten & Nordkap naturälskarens paradis
En resa där vi får uppleva det vackra Nordnorge med sin storslagna natur. Vi besöker bland annat Tromsö som brukar
kallas Nordens Paris och som stoltserar med sin Ishavskatedral. Vi bor en natt i Honningsvåg och får uppleva midnattssolen 
vid Nordkapsklippan. Under resan hinner vi även med ett besök på det spännande hällristningsmuseet i Alta.

eller Scandic Honningsvåg. Efter middagen beger vi oss till Nord-
kapsklippan några mil norr om Honningsvåg. Här finns Nordkaps- 
hallen som ligger på 300 meters höjd över havet. Inträdesavgiften 
samt Nordkapscertifikat och en filmvisning ingår. En spektakulär 
panoramafilm tar oss med på en resa genom Nordkaps fyra 
årstider. Vid klart väder är det vid midnatt lika ljust som på dagen. 
Midnattssolen och vyn över Ishavet på Europas nordligaste plats 
blir för många ett minne för livet. 

Dag 6. Honningsvåg – Alta  Avresa mot Alta genom Finnmark. När
vi når Alta har vi tid att inta lunch innan vi under eftermiddagen
beger oss mot Alta Museum. Här gör vi bland annat en guidad tur 
bland de mest betydande klippmålningarna norr om Alperna.
Vi checkar sedan in på Thon Hotel Alta där vi även äter middag på 
kvällen.

Dag 7.  Alta – Oslo – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och har 
sedan tid att upptäcka mer av Alta på egen hand. I närheten av vårt 
hotell finns bland annat Nordlyskatedralen som inte bara är en mycket 
speciell kyrkobyggnad. Här finns nämligen även en utställning som 
berättar mer om det fascinerande norrskenet som på vintern är 
vanligt förekommande i området vi befinner oss i (inträde tillkommer).  
Vi reser sedan till flygplatsen utanför Alta varifrån vi flyger till Oslo 
och möter vår buss som tar oss till Göteborg. Resenärer från 
Stockholm och Köpenhamn flyger till sina respektive hemorter. 
Resenärer som reser med buss till Göteborg har möjlighet att bli 
avsläppta vid någon av våra ordinarie påstigningsplatser utmed 
E6:an. Bussen fortsätter efter Göteborg vidare mot Landvetters 
Bilhotell, Landvetters flygplats, Bollebygd, Borås och Ulricehamn.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
stadsrundtur 
Tillägg: Enkelrum från 1 095:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 21/5, 25/6, 16/7, 8/8

Avreseorter: Göteborg, Stockholm

4 dagar

fr  4 995:-

Dag 1. Hemorten – Visby  Vi flyger till Gotland. När vi anländer möts 
vi av en buss som tar oss till  Best Western Solhem Hotel, perfekt 
beläget alldeles intill ringmuren mitt i världsarvsstaden Visby. Vi har 
sedan fri tid för egna upptäcktsfärder i rosornas och ruinernas stad. 
Det är härligt att promenera genom de smala gränderna med de 
karakteristiska rosorna, njuta av den medeltida miljön och shoppa i 
de små butikerna. Eller hyra en cykel och cykla längs med strand-
promenaden och kanske ta ett dopp vid någon strand.

Dag 2. Stadsrundtur Visby  Dagen inleds med en stadsrundtur 
i Visby. Vår lokalguide berättar om stadens historia och visar 
oss sevärdheter, restauranger och butiker. Vi besöker rikskända 
Almedalen, vackra Botaniska trädgården, imponerande S:ta Maria 
domkyrka och tittar även närmare på den välbevarade ringmuren. 
Under eftermiddagen har vi fri tid för egna strövtåg i staden.

Dag 3. Tillvalsutflykt Norra Gotland  Frukost. Idag väljer man 
själv om man vill tillbringa dagen på egen hand eller följa med oss 
på en heldagsutflykt till den norra delen av ön. Vår lokalguide tar 
med oss mot Slite med buss. Vi fortsätter sedan mot färjeläget 
i Fårösund där vi tar vägfärjan över till Fårö. Vi åker längs med 
Digerhuvud, Sveriges längsta raukfält. Vid Langhammars rauk- 
område stannar vi för att beskåda denna typiskt gotländska sym-
bol. Vi avnjuter sedan en gemensam lunch på Fårögården (ingår i 
utflykten). Under eftermiddagen återvänder vi till Visby. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 745:-

Dag 4. Visby – Hemorten  Frukost och utcheckning. Fri tid tills bussen 
hämtar och kör oss till Visby flygplats. Vi flyger till vår hemort.

Besök medeltidsveckan med oss på Rolfs!  Under resan med 
avgång 8/8 pågår Visbys medeltidsvecka. Det är ett evenemang 
som lockar med sin stora medeltida marknad, eldshow, torner-
spel, gycklare, tidsenliga klädedräkter, en fantastisk stämning och 
autentisk miljö.

Gotland med flyg till Visby
En weekend på underbara Gotland är som att vara utomlands fast i Sverige! Med sin säregna natur och spännande 
historia, sitt rika kulturliv och sina fantastiska stränder har ön något för alla.
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7 dagar

fr  11 675:-

Georgien kultur, natur och vin

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
4 luncher · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 095:-
Avresedatum: 7/4, 5/5, 22/5, 25/8, 11/9, 29/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tbilisi  Vi flyger till Tbilisi.

Dag 2. Ankomst Tbilisi  Vi anländer till Tbilisi, Georgiens huvud- 
stad, under de tidiga morgontimmarna och checkar in på Hotel  
Astoria. Efter frukost ger vi oss ut på en stadsrundtur. Staden lig-
ger i floden Kuras dalgång och är på tre sidor omgiven av höga berg. 
I Tbilisi möts flera av världens stora religioner. Ingen annanstans lig-
ger synagogor, moskéer och ortodoxa och katolska kyrkor så nära 
varandra. Under rundturen besöker vi stadens gamla baddistrikt 
Abanotubani, som är känt för sina svavelbad, och tar spårvagnen 
upp till Nariqalafortet där vi har en fantastisk vy över staden. 
Turen fortsätter till Metechikyrkan som är belägen på de höga 
klipporna intill Kuraflodens strand, vilket ger ett ypperligt tillfälle 
att fotografera och beundra de gamla delarna av Tbilisi. Lunch intar vi 
på en lokal restaurang. Vi besöker även Sionikatedralen, Shardeni- 
gatan och Fredsbron. Vi avslutar rundturen med den fantastiska vyn 
från berget Mtatsminda. På kvällen avnjuter vi en gemensam middag 
med georgisk mat på en restaurang i Tbilisi.

Dag 3. Tbilisi – David Gareja – Sighnaghi – Telavi  Vi checkar ut 
efter frukost och gör oss redo för att upptäcka Georgiens vackra 
och vilda landskap. Först ut är ett stopp vid grottbyn och kloster-
komplexet David Gareja, på berget Gareja några mil sydöst om 
Tbilisi. Klosterkomplexet, som ligger i den karga halvöknen på 
gränsen till Azerbajdzjan, innehåller ett flertal kloster med 
hundratals grottor, kyrkor och kapell. Vi besöker det restaurerade 
klostret Lavra samt klostret Udabno, som är dekorerat med vackra 
fresker. Lunch på lokal restaurang. Vi fortsätter till den befästa staden 
Sighnaghi och besöker Bodbeklostret. Framåt kvällen checkar vi 
in på Hotel Savaneti som ligger i närheten av staden Telavi. Vi äter 
gemensam middag.

Dag 4. Telavi – Qvareli – Tbilisi  Efter frukost besöker vi Telavis 
pittoreska mat- och fruktmarknad. Därefter åker vi ut i det vackra 
vindistriktet. Georgisk vintillverkning är en uråldrig tradition som går 
åttatusen år tillbaka i tiden, och det finns runt 500 inhemska druvor. 
Vi gör ett stopp på vingården Twins Old Cellar, som ligger drygt två 
mil norr om Telavi. Här provar vi några av deras utsökta viner och 

Georgien är ett land med vidunderlig natur och ett rikt kulturarv, ett land som med sin tusenåriga vinhistoria även kallas 
vinets vagga. Vi rör oss över Kaukasus hisnande bergstoppar, bland uråldriga städer och imponerande kloster. Vi besöker 
Tbilisi och den historiska huvudstaden Mtscheta. Vi provar vin i världsklass och njuter av mat från regionen.

besöker gårdens vinmuseum. Under dagen äter vi lunch på en lokal 
restaurang. Vi åker vidare till det fascinerande 1500-talsslottet 
Gremi med dess magnifika utsikt över Alazanidalen. Sedan besöker vi 
staden Qvareli, vackert belägen nära foten av Stora Kaukasusbergen. 
Här gör vi en vinprovning i Qvarelis vintunnel, en 7,7 kilometer lång 
vinkällare som lagrar Georgiens finaste viner. Vi fortsätter mot 
Tbilisi där vi återigen checkar in på Hotel Astoria. På kvällen äter vi 
en härlig middag. 

Dag 5. Mtscheta – Gori – Uplistsiche – Tbilisi  Efter frukost åker vi 
mot Mtscheta, en av Georgiens äldsta städer. Staden var huvudstad 
i dåvarande Iberien från 200-talet f.Kr. till 400-talet e.Kr. innan 
Tbilisi tog över. Här återfinns många historiskt betydelsefulla 
monument som idag är klassade som världsarv. Vi besöker det 
arkitektoniska mästerverket kyrkan Jvari som byggdes i slutet 
av 500-talet och den majestätiska katedralen Svetitschoveli från 
1000-talet. Vi fortsätter till industristaden Gori, mest känd som Josef 
Stalins födelseplats. Här besöker vi Stalinmuseet, som innehåller 
föremål från hans liv, samt hans barndomshem. Lunch på lokal 
restaurang i Gori. Under dagen besöker vi även den uråldriga 
bergsbyn Uplistsiche. Bostäder, tempel och offentliga byggnader 
är direkt uthuggna i klipporna som sluttar ner mot Kura. På efter-
middagen återvänder vi till vårt hotell och äter middag i Tbilisi.

Dag 6. Tbilisi  Efter frukost har vi dagen fri att utforska Tbilisi på 
egen hand. Vandra runt och njut av stadens fascinerande arkitektur 
som är inspirerad av såväl öst som väst. Utforska gamla stan 
med färgglada träbalkonger och vindlande gränder, och besök på 
något av alla de mysiga kaféer som erbjuder lokala specialiteter. 
Gemensam lunch och middag i Tbilisi.

Dag 7. Tbilisi – Hemorten  Frukost. Vi checkar ut och blir upphämtade 
av vår buss som tar oss till flygplatsen i Tbilisi. Vi flyger till vår hemort.
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12 dagar

fr  15 595:-

Georgien & Armenien kulturskatter i Kaukasien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
6 luncher · 5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 495:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information. 
Avresedatum: 19/5, 1/9, 15/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tbilisi  Vi flyger till Tbilisi.

Dag 2. Ankomst Tbilisi  Vi landar i Georgiens huvudstad Tbilisi under 
de tidiga morgontimmarna och checkar in på Hotel Astoria. Vi gör 
en rundtur i stadens gamla stadskärna, besöker medeltidskyrkan 
Metechi och passerar ett av stadens badhus, byggt ovanpå en av de 
varma källorna i området som gett staden dess namn: tbili betyder 
”varm” på georgiska. Vi besöker också Sionikatedralen och Tbilisis 
äldsta bevarade kyrka Anchischati. Nu finns tid för egna strövtåg. 
Gemensam middag på kvällen med typisk georgisk mat på en 
restaurang.

Dag 3. Tbilisi – Jerevan, Armenien  Idag åker vi söderut till Armenien  
och den pittoreska bergsbyn Dilijan, som under sovjettiden var 
populär bland konstnärer och musiker. Vi fortsätter till Armeniens 
största sjö, bergssjön Sevan. Området har en fascinerande historia 
och här ligger många helgedomar. Efter gemensam lunch tar vi oss 
vidare till Sevanavank-klostret från 800-talet. I Jerevan checkar vi 
in för fyra nätter på centrala Ani Plaza. Kvällen är fri.

Dag 4. Stadsrundtur Jerevan  Armeniens huvudstad Jerevan är 
en av världens äldsta städer och har bebotts kontinuerligt sedan 
bronsåldern. Vi gör en stadsrundtur och besöker Historiska museet, 
minnes-monumentet och det underjordiska museet som uppförts 
till minne av det armeniska folkmordet i början av 1900-talet. 
Turen tar oss sedan till Armeniens största matmarknad, Gumi 
Shuka, innan det är dags att upptäcka mer av staden på egen hand. 
Jerevan har många mysiga kaféer och bra shopping. Gemensam 
middag på en lokal restaurang.

Dag 5. Etjmiadzin  Vi åker till Etjmiadzin som är den armeniska 
kyrkans huvudsäte och besöker katedralen och katedralmuseet. 
Efter gemensam lunch fortsätter vi till kyrkan Khor Virap. Tillbaka i 
Jerevan besöker vi en lokal mattfabrik. Kvällen är fri. 

Dag 6. Geghard, Garni och Jerevan  Dagen utflykt inleds med ett 
besök på det världsarvslistade klostret Geghard. I närliggande Garni 
finns Armeniens enda hellenistiska tempel, tillägnat den armeniske 
solguden Mihr. Vi äter lunch i ett privat hem, där vi får lära oss hur 
tunnbrödet lavash bakas. Sedan återvänder vi till Jerevan där vi 
på museet Matenadaran kan se den första bibeln som skrivits 
på armeniska. På eftermiddagen besöker vi ett brandydestilleri. 
Kvällen är fri.

I Kaukasus möts urgamla myter, tidig kristendom och mörk nutidshistoria. Vi besöker några av de äldsta kyrkorna i 
världen, upptäcker Georgiens och Armeniens huvudstäder och lär känna en fortfarande relativt okänd region.

Dag 7. Jerevan – Tbilisi, Georgien  Vi åker norrut mot Georgien 
och Tbilisi. På vägen stannar vi till vid ruinerna av den medeltida 
Amberdfästningen. I Tbilisi checkar vi återigen in på Hotel Astoria. 
Egen tid resten av dagen. Middag på kvällen. 

Dag 8. Tbilisi  Idag njuter vi av dagen på egen hand. Vår reseledare 
ger gärna förslag på utflykter och aktiviteter.

Dag 9. Tbilisi – Mtscheta – Gori – Uplistsiche – Gudauri  Vårt första 
stopp på vägen norrut mot Gudauri är Mtscheta, där vi besöker den 
majestätiska Svetitschovelikatedralen från 1000-talet. Färden går 
vidare till Gori, där vi äter gemensam lunch och upplever Stalins 
barndomshem samt Stalinmuseet. Vi fortsätter till den forntida 
staden Uplistsiche som var ett religiöst centrum under förkristen 
tid. Vi anländer till skidorten Gudauri där vi checkar in på Gudauri 
Inn. Middag på kvällen.

Dag 10. Gudauri – Stepantsminda – Kazbek – Tbilisi  Vi åker 
mot Kaukasusbergen och gör en kort promenad i vackert belägna 
bergsstaden Stepantsminda. Den branta vägen härifrån gör att vi 
byter till jeep innan vi fortsätter mot Treenighetskyrkan, som är 
Georgiens nationalsymbol. I Kazbek äter vi lunch hos en familj och 
provsmakar områdets vodka, chacha. På vägen mot Tbilisi besöker 
vi Jvariklostret i Mtscheta. I Tbilisi har vi resten av dagen och 
kvällen på egen hand. Vi bor återigen på Hotel Astoria i två nätter.

Dag 11. Signagi  Dagens utflykt går till en av Kathekiregionens 
vackraste byar, Signagi, med utsikt över Alazanidalen och 
Kaukasusbergen. I området har det funnits vinodlingar i över 7 000 
år och vi besöker en vingård. Sedan äter vi äter lunch, lär oss hur 
det georgiska tunnbrödet bakas i underjordiska ugnar och hur 
man gör den traditionella sötsaken tjurtjchela. På kvällen blir det 
avskedsmiddag med traditionell georgisk underhållning.

Dag 12. Tbilisi – Hemorten  Vi flyger till hemorten.
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8 dagar

fr  8 975:-

Montenegro Europas oupptäckta pärla

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 945:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 17/4, 8/5, 19/5, 14/9, 28/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Budva  Vi flyger till Dubrovnik i Kroatien. Härifrån 
fortsätter vi med vår buss till Budva och fyrstjärniga Hotel Square. 
Nu har vi en härlig vecka framför oss med sol och bad och trevliga 
utflykter. På vårt hotell finns utomhuspool, wellnesscenter med gym 
och bastu. Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Budva, Cetinje och vinprovning  Efter frukost gör vi en 
heldagsutflykt tillsammans med en lokalguide. Vi börjar med ett 
besök i Budva, där delar av filmen ”Pippi på de sju haven” spelades 
in. Staden sägs ha grundats redan på 400-talet f.Kr., men det är 
medeltiden som präglar den pittoreska stadskärnan. Här gör vi en 
promenad bland de smala gränderna kantade av affärer, kaféer och 
vacker arkitektur. Efter besöket i Budva lämnar vi kusten och styr 
kosan inåt landet. På snirkliga vägar reser vi genom det natursköna 
landskapet till den gamla kungliga huvudstaden Cetinje, belägen 
på 670 meters höjd över havet. Här gör vi ett besök i kung Nikolas 
imponerande palats som idag är museum. Palatset byggdes på 
1860-talet som residens för kungafamiljen och hyser bland annat 
de montenegrinska kronjuvelerna. Sedan fortsätter vi på hisnande 
serpentinvägar till den lilla byn Njeguši, som ligger på berget 
Lovćens sluttningar på 1 100 meters höjd över havet. Byn är känd 
för att ätten Petrović, Montenegros kungafamilj, härstammade här- 
ifrån samt för sin speciella ost och skinka. Här gör vi en vinprovning 
av tre viner med tilltugg innan vi framåt sen eftermiddag återvänder 
ner till kusten och vårt hotell. 

Dag 3. Budva  Idag har vi hela dagen ledig för egna strövtåg. Vår 
reseledare kommer gärna med tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 4. Perast och Kotor  Efter frukost är det dags att under en 
heldagsutflykt med en lokalguide utforska den vackra Kotor-
bukten norr om Budva. Vi åker först till den lilla Unescolistade 
staden Perast, vars många barockpalats påminner om stadens 
blomstringsperiod under Venedigs styre. Utanför Perast ligger 
två öar och vi tar båten ut till den mest berömda, Our Lady of 
the Rock. Ön är konstgjord, skapad av stenar som sjömän på 
1400-talet släppte ner i havet på den plats där de hade hittat en 
ikon föreställande Jungfru Maria och Jesusbarnet. Dagens kyrka 
byggdes på 1600-talet och inhyser även ett litet museum. Efter 

Montenegro är landet där bergen möter havet. Detta relativt okända lilla land erbjuder sina besökare fantastiska natur- 
och kulturupplevelser och en kulinarisk tradition med italienska inslag, då landet under lång tid lydde under Republiken 
Venedig. Vi bor alldeles vid havet i orten Budva och gör utflykter till bland annat Kotor och Skadarsjön.

vårt besök på ön fortsätter vi till staden Kotor, som också finns 
med på Unescos världsarvslista. Staden har en mycket välbevarad 
medeltida kärna, omgiven av ett imponerande befästningssystem. 
Under vår promenad i labyrinten av gränder, kyrkor, palats och torg 
besöker vi bland annat stadens berömda katedral, som byggdes 
på 1100-talet och är tillägnad helgonet Trifon. Under sen eftermiddag 
återvänder vi till Budva.

Dag 5. Budva  Hela dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 6. Skadarsjöns nationalpark  Sydöst om Budva ligger en av 
Montenegros mest betagande platser, Skadarsjön på gränsen 
mellan Montenegro och Albanien. Hit gör vi en heldagsutflykt till-
sammans med en lokalguide. Vi följer till att börja med den vackra 
kustvägen söderut och viker sedan av inåt landet. Skadarsjön är 
den största sjön på Balkanhalvön, och med sina kringliggande 
våtmarker är den skyddad som nationalpark. Här finns en mycket 
rik flora och fauna, och området är en fågelskådares paradis. Vi 
gör en härlig båttur på sjön och njuter av de vackra naturscenerierna. 
Under dagen äter vi gemensam lunch i den lilla orten Virpazar, belägen 
alldeles intill sjön. Framåt sen eftermiddag är vi tillbaka i Budva.

Dag 7. Budva  Hela dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 8. Budva – Dubrovnik – Hemorten  Efter frukost och utcheck- 
ning åker vi mot Dubrovnik i Kroatien, känd som en av Medelhavs- 
områdets vackraste och bäst bevarade städer. Den historiska 
stadskärnan omges av en närmare två km lång och sex meter bred 
nästan intakt stadsmur och är upptagen på Unescos världsarvs- 
lista. Här gör vi en guidad rundtur och ser några av stadens främs-
ta sevärdheter, såsom det berömda Rektorspalatset och den 
storslagna barockkatedralen. Efter lunch på egen hand beger vi 
oss till Dubrovniks flygplats och flyger till vår hemort.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar · 
14 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 575:- · tillvalsutflykter 
Avresedatum: 23/5, 4/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Albanien  Vi flyger till Skopje i Nordmakedonien 
och fortsätter till Albaniens riviera. Här checkar vi in på något av 
våra strandnära, fyrstjärniga hotell där vi ska bo de kommande 
tretton nätterna. Frukost och middag ingår under hela vistelsen. 

Dag 2–15. Albanien  Nu väntar härliga och avkopplande dagar på 
den behagliga Dürresrivieran. Här njuter vi av den genuina och 
avspända atmosfären som råder längs den milslånga sandstran-

Albanien Dürresrivieran
Albanien är ett relativt nytt resmål som har mycket att erbjuda. En stor del av landets yta täcks av berg och här finns 
många små pittoreska byar med slingriga kullerstensgator och slott, kyrkor och moskéer från olika epoker. Vi bor på ett 
bekvämt hotell alldeles vid stranden där vi kan njuta av sol, bad och avkoppling vid Albaniens riviera.

den. En promenad på strandpromenaden leder till många trevliga 
restauranger, barer och kaféer, och för den som vill se mer av 
Albanien erbjuder vi flera intressanta utflykter under resan. 

Dag 14. Albanien – Skopje  Efter frukost lämnar vi Albanien och 
åker till Nordmakedoniens livliga huvudstad Skopje. Väl framme 
checkar vi in på centralt belägna hotell Ibis City Center, som erbju- 
der ett utmärkt läge för att utforska staden på egen hand. På kväl-
len rundar vi av resan med en gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 15. Skopje – Hemorten  Vi åker till flygplatsen för hemresa. 

Berat med vinprovning  Vi gör en rundtur i den Unescolistade 
staden Berat som domineras av den medeltida fästningen Kalasa. 
Innanför dess murar ligger den äldsta delen av staden, Kala. Här 
finns många historiska monument från olika kulturer bevarade, 
däribland moskéer och kyrkor från olika epoker samt åtta myck-
et gamla stenbroar. I det ikonografiska museet finns en samling 
föremål från albanska kyrkor och kloster. De små husen som tätt 
intill varandra klättrar uppför bergssidan mot fästningen har gett 
Berat smeknamnet ”staden med tusen fönster”. Vi avslutar dagen 
med en provsmakning av lokala delikatesser och viner.  Pris fr. 735:-

Ardenica och Apollonia  Vi börjar dagen med ett besök på det orto- 
doxa klostret vid Ardenica, med anor från 900-talet. Här gifte sig 
Albaniens stora nationalhjälte Skanderbeg med sin Andronike  
1451. Inne i kyrkan finns en fantastisk samling fresker och ikoner. 
Klostret fick länge stå och förfalla, och under en period användes 
det som vapenlager. På 1990-talet restaurerades det och en hand-
full munkar flyttade in. Det är idag det enda bebodda klostret i 
Albanien. Vi åker sedan vidare till Apollonia som är en av landets 
mest kända sevärdheter och nyligen har utnämnts till arkeologisk  
nationalpark. Den forntida staden Apollonia anlades som en grek-
isk koloni omkring 600 f.Kr. Här får vi se vi ruiner från den eran med 
fin skyltning som visar hur byggnaderna såg ut i sin forna prakt. 
Här ligger också ett kloster med en kyrka i bysantinsk stil från 
1400-talet, tillägnat jungfru Maria, som också är väl värt ett besök. 
Under dagen äter vi gemensam lunch. Pris fr. 575:-

Shkodër och Krujë  Shkodër är en av landets äldsta städer. Vi 
besöker den historiska stadskärnan och upplever stadens fängs-
lande arkitektur med gamla hus, kyrkor och moskéer. Vi tar oss 
sedan upp till fästningen Rofaza. Här har vi tillfälle att njuta av en 
fantastisk utsikt, och på en av dess slottets borggårdar finns  

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

ett museum som berättar om slottets historia. Vi äter en gemen- 
sam lunch innan vi fortsätter till staden Krujë, belägen cirka 600 
meter över havet. Staden kallas tack vare detta ofta för ”balkongen 
över Adriatiska havet”, och härifrån får vi en spektakulär utsikt 
över omgivningarna. Vid klart väder ser man ända ut till kusten. 
Kombinationen av natur, historia och arkitektur gör Krujë till en 
av Albaniens mest spännande platser. Vi börjar vår rundtur på 
Skanderbegs slott, vars äldsta delar är från 400– 500-talen. På 
1400-talet användes slottet som bas under Skanderbegs krig mot 
Osmanska riket. Numera är slottet ett museum, tillägnat Albaniens 
stora nationalhjälte. Strax intill, inrymt i ett ståtligt osmanskt hus 
från 1700-talet, ligger etnografiska museet. Vi avslutar dagens 
utflykt med lunch på egen hand och en tur till basaren för att få lite 
känsla av albansk tradition och livsstil. Det är en affärsgata med 
en härlig blandning av små kaféer och butiker med souvenirer och 
antikviteter. Pris fr. 575:-

Tirana  Idag utforskar vi Albaniens huvudstad Tirana. Platsen är be-
bodd sedan antiken och staden grundades 1614. Numera är det en 
pulserande storstad som kombinerar kultur, historia och samtida 
arkitektur med en stor gästfrihet gentemot turister. Vi gör en guidad 
stadsrundtur längs huvudgatan där vi bland annat ser det det 
väldiga Skanderbegtorget och Moder Teresas torg. Vi besöker också 
Historiska museet. Den gamla basaren är en träffpunkt för både 
lokalbefolkning och turister, och här finns en livlig marknad med 
all sorts mat, små butiker och restauranger. Lunch under dagen 
ingår. Pris fr. 475:-
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RESFAKTA
Ingår:  Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 295:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.  
Avresedatum: 5/5, 20/5, 2/6, 15/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Ohrid  Vi flyger till Nordmakedoniens livliga 
huvudstad Skopje och blir upphämtade av vår buss som tar oss 
till den vackra nordmakedonska staden Ohrid och Hotel SU, där 
vi checkar in för en natt. På kvällen äter vi gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 2. Ohrid – Berat  Efter frukost gör vi tillsammans med vår loka-
la guide en rundtur i Ohrids pittoreska stadskärna med smala och 
slingrande gator. Staden finns med på Unescos världsarvslista och 
är bland annat känd för sina många kyrkor. Här finns också en del 
antika monument, såsom den hellenistiska teatern från cirka 200 
f.Kr. Efter rundturen fortsätter vi dagen med ett besök på klostret 
S:t Naum, vackert beläget på en klippa med utsikt över Ohridsjön. 
Klostret har fått sitt namn efter munken som grundade det i början 
av 900-talet och är särskilt känt för sina många ikoner och fresker. 
Vi tar en båttur över den djupa Ohridsjön och fortsätter sedan mot 
albanska staden Berat. Vi checkar in på Grand White City där vi ska 
bo två nätter. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Berat  Efter frukost gör vi ett besök på vingården Çobo 
Winery. Under rundvisningen får vi en inblick i vinproduktionen, och 
därefter provsmakar vi några av deras viner inklusive tilltugg. 1945 
var man tvungen att sluta producera vin på grund av kommunist- 
regimens restriktioner, men i slutet av 1990-talet återupptog man 
den gamla traditionen. Familjen Çobos vin är till hundra procent 
albanskt, från druva till flaska. På kvällen serveras gemensam 
middag på hotellet.

Dag 4. Berat – Tirana  Efter frukost upptäcker vi Berat som är 
Albaniens äldsta stad och ett av landets Unescolistade världsarv. 
Staden är vackert belägen vid foten av Tomorriberget och genom-
flyts av floden Osum. Högt uppe på berget tronar Berats medeltida 
fästning som med sin magnifika utsikt är väl värd ett besök. Vi 
besöker också det ikonografiska museet Onufri, uppkallat efter 
en albansk 1500-talskonstnär. På eftermiddagen åker vi vidare till 
Albaniens huvudstad Tirana, där vi checkar in på Hotel Tirana Inter-
national  för två nätter. Gemensam middag på hotellet.

Dag 5. Tirana – Shkodër – Tirana  Efter frukost gör vi en guidad  
rundtur i dynamiska Tirana. Vårt hotell ligger nära det stora Skan- 

Natursköna Albanien 
med Nordmakedonien
Följ med på en resa till två spännande länder på Balkanhalvön, vars storslagna natur och vackra världsarv lockar allt  
fler besökare. Vi upptäcker bland annat Albaniens trendiga huvudstad Tirana och den kyrktäta staden Ohrid i Nord-
makedonien. Dessutom får vi en inblick i albansk vinproduktion.

derbegtorget, uppkallat efter den albanske nationalhjälten Skan-
derbeg som står staty på torget. Vid torget ligger också den beröm-
da Et’hem Bej-moskén och Kulturpalatset, uppfört på 1960-talet. 
Vi fortsätter mot Shkodër som är en av landets äldsta och historiskt 
mest betydande städer, vackert belägen vid sjön med samma 
namn. Här promenerar vi i stadens fina centrum och besöker den 
medeltida fästningen Rozafa. Framåt sen eftermiddag återvänder vi 
till Tirana. Gemensam middag.

Dag 6. Tirana – Durrës – Krujë  Efter frukost checkar vi ut och åker 
till Durrës där vi får en guidad rundtur. Durrës är Albaniens största 
hamnstad och ett riktigt semesterparadis. Här finns Balkans störs-
ta romerska amfiteater, byggd på 100-talet e.Kr. Utanför Dürres 
besöker vi Kantina Skënderbeu för en vinprovning. Vi fortsätter 
mot nationalhjälten Skanderbegs födelsestad Krujë, där vi besöker 
Skanderbegmuseet som är inrymt i stadens gamla slott. I Krujës 
basar har vi möjlighet att handla alla typer av lokalt hantverk. Där- 
efter ser vi en show med folkdans. Vi checkar in på Hotel Panorama 
och på kvällen äter vi gemensam middag i hotellets restaurang.

Dag 7. Krujë – Skopje  Vår resa fortsätter till Nordmakedoniens 
huvudstad Skopje där vi får en guidad rundtur. Skopje är känt för att 
vara Moder Teresas födelseort. På platsen för kyrkan hon döptes i 
finns idag ett museum till hennes minne. På basaren i gamla stan 
kan man köpa allt  från grönsaker och frukt till färdiga maträtter, 
smycken och kläder. Vi checkar in på Sultan Modern Hotel och äter 
en gemensam middag i hotellets restaurang.

Dag 8. Skopje – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen och 
flyger till hemorten.
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8 dagar

fr  10 775:-

Bosnien–Hercegovina 
Sarajevo, Trebinje och Mostar

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 4 luncher · 4 middagar · en vinprovning · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 335:-
Avresedatum: 22/4, 14/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Sarajevo  Vid flygplatsen i Sarajevo möts vi 
av vår buss som tar oss till vårt fyrstjärniga Hotel President – ett 
modernt hotell som ligger i den gamla stadskärnan. På hotellet får 
vi en välkomstdrink och middag i den trevliga restaurangen.

Dag 2.Stadsrundtur Sarajevo  Efter frukost tar vår lokala guide 
med oss på en rundtur bland Sarajevos sevärdheter. Sarajevo är en 
mångkulturell stad där moskéer, katedraler och synagogor ligger 
sida vid sida. På den historiska basaren Baščaršija har vi tid att 
själva strosa runt och kanske provsmaka lokala specialiteter. 
Under rundturen besöker vi även Sarajevotunneln som byggdes av 
den bosniska armén under kriget. Vi äter middag och serveras lokalt 
öl på Pivnica HS intill Sarajevos bryggeri som grundades 1864. Efter 
middagen återvänder vi till hotellet.

Dag 3. Sarajevo – Trebinje  Efter frukost åker vi till nationalparken 
Sutjeska, Bosniens äldsta nationalpark som ligger ungefär sju mil 
sydost om Sarajevo. Vi äter lunch i nationalparken och fortsätter 
sedan till staden Trebinje, en liten lantlig by med typiska gamla 
stenhus och en vacker stenbro. Här checkar vi in på  Hotel Nar där 
vi äter middag på kvällen.

Dag 4.Stadsrundtur Trebinje  Efter frukost möts vi av vår lokala 
guide för en guidad tur i Trebinje, som sägs vara en av de vack-
raste städerna i Bosnien–Hercegovina. Vi äter lunch på en lokal 
restaurang som ligger precis intill stranden vid den kristallklara 
floden Trebišnjica som flyter genom Trebinje. Efter lunch finns det 
lite tid att på egen hand utforska staden innan vi beger oss till klostret 
Tvrdoš. Klostrets vinproduktion går långt tillbaka i tiden, och under en 
vinprovning får vi smaka några av deras främsta viner. På kvällen äter 
vi middag på en lokal restaurang som serverar traditionella rätter från 
Hercegovina. Efter middagen återvänder vi till vårt hotell i Trebinje.

Dag 5. Trebinje – Dubrovnik – Mostar  Efter frukost beger vi oss 
till Dubrovnik i Kroatien där vi möts av en lokal guide som tar 
oss med på en stadsrundtur. Kyrkor, palats och befästningar i 
Dubrovniks gamla stad är välbevarade och tar andan av besökarna 

Bosnien–Hercegovina är ett land med gröna berg, slingrande floder och storslagna världsarv. I mångfaldens Sarajevo 
samsas muslimska, ortodoxa och judiska helgedomar sida vid sida, men samtidigt är spåren från kriget fortfarande 
många. Vi smakar på mat och vin från regionen och besöker Mostar och den världsberömda bron Stari Most.

med sin skönhet. Under lunchen har vi tid att slå oss ner på en val-
fri restaurang innan det är dags att fortsätta resan. Vi åker längs 
med Adriatiska havets kust innan vi svänger in mot landet och 
färdas längs med den smaragdgröna floden Neretva till Mostar. Vi 
checkar in på Hotel Mostar där vi bor två nätter.

Dag 6. Stadsrundtur Mostar  Efter frukost ger vi oss ut på en 
guidad tur i Mostar. Staden ligger inträngd i en vacker dal som 
delas i två delar av Neretvafloden och är en av Hercegovinas mest 
attraktiva turistorter. Mostar är känt för de hårda striderna under 
Bosnienkriget i det som kom att kallas slaget om Mostar. Efter 
rundturen stannar vi till vid ännu ett världsarv – Radimlja, som 
är en stor gravstenssamling från medeltiden. Därefter fortsätter 
vi till byn Stolac, där vi äter lunch och går på en guidad tur. Den 
pittoreska staden karakteriseras av osmansk arkitektur och är en 
riktig skatt för de som är intresserade av arkeologi och historia. Ef-
ter rundturen återvänder vi till Mostar där vi har resten av dagen fri.

Dag 7. Mostar  Efter frukost åker vi på en heldagstur i vackra 
Hercegovina. Under dagen besöker vi bland annat dervischklostret 
Blagaj tekke som ligger intill floden Buna i den lugna byn Blagaj. Vi 
åker vidare till det vackert belägna klostret Žitomislić. I charmiga 
Počitelj som ligger i Neretvaflodens dalgång får vi se exempel på 
osmansk arkitektur från 1500- och 1600-talen, innan vi lagom till 
lunch stannar till på en lokal restaurang där vi serveras traditionell 
mat och lokalt vin. Under eftermiddagen tillbringar vi några timmar 
vid de fantastiska Kravicefallen, där vi kan sola, bada och njuta av 
den intagande naturen. Vi återvänder till Mostar där vi har kvällen fri.

Dag 8. Mostar – Sarajevo  Efter frukost blir vi upphämtade av vår 
buss som tar oss till flygplatsen i Sarajevo. Vi flyger till hemorten.
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6 dagar

fr  7 875:-

Tjeckiska pärlor  
med Olomouc och Ceský Krumlov

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:-
Avresedatum: 7/5, 27/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Olomouc  Vi flyger till Prag och fortsätter sedan 
till Olomouc. Här checkar vi in för två nätter på Clarion Congress 
Hotel Olomouc. På kvällen serveras vi middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Olomouc  Efter frukost gör vi en guidad rund-
tur i Olomouc. Staden som ligger vid floden Morava, en biflod till 
Donau, växte fram runt en borg på 1000-talet och blev kunglig stad 
från 1233. Här ser vi bland annat Sankt Wenzels katedral, Trefaldig- 
hetskolonnen, inskriven på Unescos världsarvslista som ett av de 
mest enastående exemplen på den barockstil som utvecklades 
i Mähren på 1700-talet, och stadshuset med sitt unika astrono-
miska ur. Efter förmiddagens rundtur har vi egen tid för lunch och 
shopping för den som vill. Olumouc har också två konstmuseer och 
en stor mängd gallerier för den konstintresserade. På kvällen tar 
vi spårvagnen ner till centrum och äter en gemensam trerätters 
middag på en lokal restaurang.

Dag 3. Olomouc – Mikulov – České Budějovice  På morgonen 
checkar vi ut och styr mot nästa tjeckiska pärla, Mikulov. Denna 
pittoreska lilla stad är mest känd för sina viner, så här besöker vi en 
vingård och gör en vinprovning. Efteråt har vi ett par timmar till att 
äta lunch och strosa omkring på egen hand. Trots sin relativt ringa 
storlek bjuder Mikulov på flera charmiga små kaféer och butiker. På 
eftermiddagen fortsätter vi till České Budějovice, som räknas som 
södra Böhmens huvudstad. Vi checkar in på Clarion Congress Hotel 
České Budějovice och äter här en gemensam middag.

Dag 4. Český Krumlov  Efter frukost åker vi till den sagolikt vackra 
lilla staden Český Krumlov, som finns på Unescos lista över världs-
arv. Här går vi en guidad rundtur på de slingriga kullerstensgatorna 
kantade av små pittoreska hus i olika färger och ser bland annat 
slottet, Tjeckiens näst största, och Sankt Vituskatedralen. Efter den 
guidade turen har vi möjlighet att på egen hand äta lunch och ut-
forska Český Krumlov. En liten juvel är marionettmuseet, Fairytale 
House. På eftermiddagen återvänder vi till České Budějovice där vi 
har resten av dagen och kvällen för oss själva. Gamla staden ligger 
cirka femhundra meter från hotellet och i den charmiga stadskärn-

Tjeckien har många oupptäckta smultronställen. På denna resa utforskar vi såväl större som mindre städer och njuter 
av vacker arkitektur från olika epoker. Dessutom provar vi tjeckiskt vin och har en hel dag i huvudstaden Prag.

an finns många exempel på medeltida arkitektur. Staden är också 
känd för sina bryggerier och det serveras utmärkt öl på varenda 
krog. Ölmärket Budweiser eller Budvar, som inte ska förväxlas med 
sin amerikanska namne, kommer ursprungligen härifrån.

Dag 5. České Budějovice – Prag  Efter frukost och utcheckning från 
hotellet åker vi till Prag och checkar in på hotell Olympik. Här har 
vi sedan resten av dagen på egen hand. En kort promenad från ho-
tellet ligger en spårvagnsstation och på cirka tio minuter tar du dig 
till gamla stan. Den tjeckiska huvudstaden har något för alla. Gör 
en båtresa på floden Moldau eller gå en runda till fots i den vackra 
gamla staden vars torg anses vara ett av världens vackraste. Här 
hittar du bland annat Rådhuset med sitt astronomiska ur, gotiska 
Týnkyrkan och barockkyrkan S:t Nikolaus. Runt torget och i de små 
gränderna däromkring finns gott om butiker och restauranger att 
upptäcka. Här finns också ett rikt utbud av museer.

Dag 6. Prag – Hemorten  När vi har ätit frukost och checkat ut från 
hotellet beger vi oss till flygplatsen för hemfärd.
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8 dagar

fr  10 575:-

Bulgarien & Rumänien  
överraskande Östeuropa

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 1/5, 20/5, 19/8, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Bukarest  Vi flyger till Bukarest, Rumäniens hu-
vudstad och landets kulturella och ekonomiska centrum. Vi checkar 
in på fyrstjärniga Hotel Ambasador nära huvudgatan Calea Victoriei. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Bukarest – slottet Peleș – Brașov  Efter frukost gör vi en 
stadsrundtur i Bukarest, som med sin eleganta arkitektur och sina 
pampiga boulevarder kallas ”lilla Paris”. Vi ser revolutionsplatsen 
med det kungliga slottet och parlamentspalatset. Bukarest är 
också känt för sin gamla stadskärna med romantiska gränder och 
trendiga restauranger. Efter lunch på egen hand reser vi till slottet 
Peleș, som var den rumänska kungafamiljens residens. Vi får en 
guidad rundtur i det vackra 1800-talsslottet innan vi fortsätter mot 
staden Brașov. Här finns en av Europas smalaste gator, Strada Sforii 
(Repgatan), bara drygt en meter bred. Vi ser även den svarta kyrkan, 
Biserica Neagră. Vi checkar in på Hotel Capitol och äter gemensam 
middag.

Dag 3. Brașov – slottet Bran – Bukarest  Idag besöker vi en av re- 
sans höjdpunkter, nämligen slottet Bran från 1200-talet. Slottet har 
blivit en av Rumäniens mest populära turistattraktioner tack vare 
Bram Stokers skräckroman Dracula. Karaktären är baserad på den 
valakiska fursten Vlad III Dracul. Han ska enligt legenden ha spetsat 
sina fiender levande på pålar, vilket ska ha gett honom smeknamnet 
Dracula som på rumänska betyder djävulens son. På eftermiddagen 
upptäcker vi mer av Bukarest på egen hand. Vid Enighetens boule-
vard finns några av stadens mäktigaste byggnader. Bukarest har 
även flera vackra parker och en egen triumfbåge. För bokälskaren 
rekommenderas varmt den vackra bokhandeln Carturesti Carusel. 
Kaféerna och restaurangerna är många och inkluderar bland annat 
den hyllade Pizza Colosseum med sitt härliga paraplytak. Vi check-
ar återigen in på Hotel Ambasador och äter middag tillsammans.

Dag 4. Bukarest – Ruse – Veliko Tǎrnovo  På vägen till Bulgarien 
gör vi ett stopp i staden Ruse vid Donaus strand. Vi fortsätter sedan 
mot Veliko Tǎrnovo, och längs vägen stannar vi till i den historiskt 
viktiga byn Arbanasi där vi kan äta lunch. På eftermiddagen når vi 
den före detta huvudstaden Veliko Tǎrnovo, med sin vackra utsikt 
från kullen där vi ser fortet Tsarevets. Vi kan strosa runt på kuller-

På vår resa genom denna, ännu ganska okända, del av Europa ser vi både Bukarests storslagna boulevarder och några 
av de mystiska slotten i Transsylvanien. Vi besöker även en stor mängd historiskt intressanta platser, som Plovdiv med 
sin välbevarade amfiteater och Rilaklostret utanför Sofia. 

stensgatorna och kanske handla något av de lokala hantverkarna. 
Det finns också gott om restauranger och kaféer. Vi checkar in på 
Hotel Panorama. Gemensam middag.

Dag 5. Veliko Tǎrnovo – Etar – Kazanlăk – Plovdiv  I dag kör vi till 
Etar, ett friluftsmuseum tillägnat områdets kultur och historia. 
Sedan åker vi till Kazanlăk i Rosdalen och besöker en rosodlare för 
att se och dofta på de bulgariska rosorna. Här får vi lära oss mer om 
hur man tillverkar rosolja. Vi åker vidare till Bulgariens näst största 
stad Plovdiv, där vi checkar in på Hotel Imperial. Under romartiden 
var Plovdiv en strategiskt viktig stad, och från denna period finns 
den välbevarade amfiteatern kvar. I gamla stan finns vackra bygg-
nader från olika epoker. Gemensam middag.

Dag 6. Plovdiv – Koprivsjtitsa – Sofia  Vi åker till den lilla staden 
Koprivsjtitsa i Sredna Gora-bergen. Här finns byggnader från den 
bulgariska renässansen, och staden är Bulgariens främsta histo- 
riska och arkitektoniska kulturarv. Flera av 1800-talshusen är idag 
museer, och vi besöker två av dem. Efter lunch åker vi till Bulgariens 
huvudstad Sofia där vi checkar in på Best Western Hotel Expo för de 
sista två nätterna. Gemensam middag.

Dag 7. Rilaklostret  Dagens utflykt går till världsarvet Rilaklost-
ret utanför Sofia i bergskedjan Rila. Klostret grundades redan på 
900-talet av Ivan Rilski, Bulgariens nationalhelgon. Tillbaka i Sofia 
gör vi en rundtur med en lokalguide. I denna miljonstad ser vi bland 
annat den pampiga Alexander Nevskij-katedralen, uppförd i slutet 
av 1800-talet till minne av de ryska soldater som dog i ryskturkiska 
kriget. En annan sevärdhet är rundkyrkan Sankt Georg med rötter 
från 300-talet. På kvällen äter vi gemensam middag.
 
Dag 8. Sofia – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen för 
hemfärd.
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12 dagar

fr  12 575:-

Stora Balkan sex länder, fem huvudstäder

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
3 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 325:-
Avresedatum: 14/4, 12/5, 8/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Belgrad – Novi Sad  Vi flyger till Serbiens 
huvudstad Belgrad och fortsätter med buss norrut till Novi Sad, 
Serbiens andra största stad. Här gör vi en kort rundtur i centrum. Vi 
övernattar på Hotel Novi Sad. Middag på kvällen.

Dag 2. Novi Sad – Sarajevo  Idag åker vi  mot Sarajevo, huvudstad i 
Bosnien och Hercegovina. Vi besöker Sarajevotunneln som byggdes 
av den bosniska armén 1993 för att transportera förnödenheter och 
krigsmateriel till den belägrade staden. Sedan fortsätter vi in till 
Sarajevos historiska kärna och platsen för de beryktade skotten i 
Sarajevo. Vi tar in på Hotel Holiday. Middag på hotellet.

Dag 3. Sarajevo – Konjic – Mostar  I Konjic får vi en guidad visning 
av det forna Jugoslaviens största militära hemlighet – Titos bunker. 
Vi fortsätter sedan till Mostar där vi gör en rundtur och får se den 
historiska bron Stari Most, sönderbombad under kriget 1993 men 
återuppbyggd 2004. Vi checkar in för två nätter på centralt belägna 
Hotel Bristol. Middag på hotellet.

Dag 4. Međugorje och Blagaj  Vi åker till Međugorje, där jungfru 
Maria 1981 ska ha uppenbarat sig, vilket gjort staden till en katolsk 
vallfartsort. Vi fortsätter till Blagaj, där vi besöker ett dervischkloster 
från 1500-talet. Gemensam lunch innan vi återvänder till Mostar. 
Egen tid resten av dagen och kvällen. 

Dag 5. Mostar – Dubrovnik – Budva  Idag åker vi ut mot Medelhavet 
till kroatiska Dubrovnik. Den historiska stadskärnan omges av en 
välbevarad stadsmur som vi kanske känner igen från tv-serien 
”Game of Thrones”. Vi gör ett besök i det vackra franciskanklostret 
från 1300-talet. På eftermiddagen fortsätter vi till Budva, en populär 
semesterort i Montenegro. Vi övernattar på Hotel Bracera. Middag på 
kvällen.

Dag 6. Budva – Kotor – Cetinje – Podgorica  Vi åker till charmiga 
staden Kotor där vi promenerar i den medeltida labyrinten av gränder 
och tittar in i katedralen från 1100-talet. Sedan åker vi till den gamla 
kungliga huvudstaden Cetinje där vi besöker kung Nikolas palats 
från 1860-talet. Under dagen äter vi gemensam lunch. Framme i 
Montenegros huvudstad Podgorica checkar vi in på Hotel Ramada. 
Kvällen är fri.

Dag 7. Podgorica – Kolašin  Dagen inleds med en rundtur i Podgorica, 
vars arkitektur präglats av stadens olika styren under historiens 

På Balkan är historien alltid närvarande, och under denna resa får vi möjlighet att bekanta oss med de olika ländernas skiftande 
öden både i nutid och under äldre dagar. Dessutom njuter vi av storslagen natur, medeltida städer och lokal mat och dryck.

gång. Vi får se det kända klocktornet Sahat Kula från den osmanska 
perioden. Efter ett besök vid ”Niagarafallet” tar vi tåget till turistorten 
Kolašin, en färd med hisnande vackra vyer över de skogklädda 
bergen. Vi övernattar på Hotel Four Points by Sheraton. Gemensam 
middag.

Dag 8. Kolašin – Pristina – Skopje  Vi åker österut mot Kosovo, 
som utropade sin självständighet från Serbien 2008. Vi stannar 
till vid monumentet över Adem Jashari, en av grundarna av 
Kosovos befrielsearmé, som mördades av serbiska styrkor 1998. 
I huvudstaden Pristina gör vi en rundtur och ser bland annat 
1400-talsmoskén Sultan Mehmet Al-Fatih. Sedan åker vi till 
Nordmakedoniens huvudstad Skopje. Här checkar vi in för två nätter 
på Holiday Inn Skopje. Gemensam middag på kvällen.

Dag 9. Stadsrundtur Skopje och båttur Matka-ravinen  Idag 
utforskar vi Skopje. För att stärka den nationella identiteten inleddes 
2010 ett kontroversiellt projekt, som bland annat resulterade i en 
enorm staty av Alexander den store. Strax utanför Skopje ligger 
Matka-ravinen. Här gör vi en båttur genom det vackra landskapet. 
Under dagen äter vi gemensam lunch. Tillbaka i Skopje har vi tid för 
egna strövtåg under resten av dagen och kvällen.

Dag 10. Skopje – Niš – Belgrad  På vägen till Serbiens huvudstad 
Belgrad gör vi ett stopp vid en vingård för en provning av lokala 
viner. Sedan fortsätter vi mot Serbiens tredje största stad Niš. På 
eftermiddagen når vi Belgrad där vi checkar in för två nätter på Hotel 
Amsterdam, med närhet till shopping och restauranger. Kvällen är fri.

Dag 11. Stadsrundtur Belgrad  Idag gör vi en rundtur i Belgrad och 
besöker Den helige Savas kyrka, en av den ortodoxa världens största 
kyrkor, och Museum of Yugoslavia, med den forne jugoslaviske 
presidenten Titos mausoleum. Eftermiddagen är fri för egna aktivi- 
teter. En promenad i det bohemiska kvarteret Skadarlija kan rekom-
menderas. Gemensam middag på hotellet.

Dag 12. Belgrad – Hemorten  Vi flyger tillbaka till hemorten.
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7 dagar

fr  8 375:-

Ukraina med Kiev och Lviv

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
en lunch · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 095:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Giltigt pass behövs tas med för utflykten till 
Tjernobyl.
Avresedatum: 20/5, 16/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Kiev  Vi flyger till Kiev och tar oss sedan till 
centralt belägna Hotel Premier Rus, där vi bor i fyra nätter. Resten 
av dagen är fri för egna aktiviteter. 

Dag 2. Stadsrundtur Kiev  Vi inleder dagen med en härlig frukost på 
hotellet och ger oss därefter ut för att upptäcka staden tillsammans 
med vår lokala guide. Kiev är en vacker stad med en rik kultur och 
en historia som går tillbaka till tidig medeltid. Under turen besöker 
vi bland annat Sofiakatedralen, där vi får tillfälle att beskåda några 
av världens största fresker och mosaiker. Vi fortsätter därefter till 
Sankt Andreas kyrka, byggd i barockstil av den italienske arkitekten 
Bartolomeo Rastrelli under mitten av 1700-talet. Vi besöker även 
Gyllene porten, en passage som går genom den gamla stadsmuren. 
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3. Tillvalsutflykt Tjernobyl  Efter frukost har vi möjligheten att  
följa med på en heldagsutflykt till Tjernobyl, som drabbades av den  
kända kärnkraftskatastrofen 1986. Vi besöker bland annat ”spök-
staden” Prypjat, som när Tjernobylkatastrofen var ett faktum över-
gavs av sina 50 000 invånare på mindre än 24 timmar. I den numera 
tysta och övergivna staden finns många skyltar och symboler som 
vittnar om den forna Sovjettiden, och mitt i stadsparken står det 
stora pariserhjulet som aldrig hann ta emot några besökare. Vi 
besöker några av de högsta husen, såsom Polissya Hotel, samt en 
skola och några bostadshus. Vi åker även runt det havererade kärn-
kraftverket, där vi får möjlighet att fotografera vid reaktor 4. Under 
dagen äter vi gemensam lunch inne på området. Framåt kvällen 
återvänder vi till Kiev. Utflykten behöver förbokas inför resan.  Pris 
fr. 1 195:-

Dag 4. Pyrohiv  Idag gör vi en utflykt till Pyrohiv och utomhusmu-
seet Ukrainian Museum of Folk Architecture and Rural Life. Museet 
är uppdelat i sju olika små byar, där man kan se exempel på 
trähus, kyrkor och väderkvarnar som var typiska för Ukraina under 
1600-talet och fram till 1900-talet. Byarna ligger vackert utspridda 
bland träd och kullar i det böljande landskapet. Eftermiddagen är 
fri för egna aktiviteter.

I kontrasternas Ukraina upplever vi välbevarad konst och arkitektur i kulturella Kiev och Lviv och ödesmättad nutidshistoria 
i Tjernobyl. Under vår resa besöker vi flera av Ukrainas mest välkända sevärdheter, såsom den romantiska ”kärlekstunneln” 
och fortet Tarakaniv.

Dag 5. Kiev – Lviv  Vi äter frukost på hotellet och ger oss därefter av 
mot Lviv. På vägen stannar vi först till i Klevan och besöker en gam-
mal järnvägstunnel som även kallas ”kärlekstunneln”. Denna tunnel 
är förmodligen en av de mest romantiska upplevelserna i Ukraina, 
och smeknamnet har den fått tack vare alla de nyförälskade par  
som besöker den varje år. Järnvägstunneln är ungefär en kilometer 
lång och användes tidigare av tåg som levererade virke till en fabrik 
i området, men är nu övertagen av vegetationen som bildat gröna 
”väggar och tak” kring spåret. Vi besöker också fortet Tarakaniv, 
som byggdes under den politiskt och militärt komplexa tid som 
rådde i Ukraina under 1800-talet och som har gett upphov till en 
mängd sägner och legender. Dess huvudsakliga uppgift var att 
skydda järnvägen som gick mellan Lviv och Kiev. Väl framme i Lviv 
checkar vi in på Hotel Premier Dnister och har kvällen fri.

Dag 6. Stadsrundtur Lviv  Lviv, ”Lejonstaden”, beskrivs ofta som 
landets själ och hjärta. Staden grundades under 1200-talet av furst 
Danylo Halytskyj och döptes till Lviv för att hedra hans son Lev. 
Under flera århundraden var Lviv ockuperat av Polen, Österrike och 
sedan Sovjet och fungerade som porten mot öst respektive väst. 
Men sedan Ukrainas självständighet 1991 har staden fått möjlighet 
att utveckla sin egen identitet. Under förmiddagen gör vi en guidad 
rundtur i stadens arkitektoniska landskap med monument från 
olika tidsepoker – från gotiska 1300-talskatedraler till renässans- 
kloster och armeniska kyrkor. Vi besöker några av stadens viktigaste 
landmärken, såsom det imponerande operahuset, stadshuset och 
Frihetsavenyn. Under eftermiddagen har vi tid att utforska den 
charmiga staden på egen hand.

Dag 7. Lviv – Hemorten  Vi äter frukost på hotellet och hämtas av 
vår buss som tar oss till flygplatsen. Vi flyger till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 2 175:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 14/5, 30/7, 11/9, 18/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 375:-

Dag 1. Hemorten – Bukarest  Vi flyger till Bukarest. Bukarest är 
Rumäniens huvudstad och landets kulturella, industriella och 
ekonomiska centrum. Staden är vackert vid med floden Dâmbo-
vița. Vi checkar in på vårt hotell i centrala Bukarest. Fri eftermid-
dag före middag på kvällen.

Dag 2. Bukarest – Sibiu  Efter frukost gör vi en stadsrundtur i 
Bukarest. På 1400-talet var staden säte för furstar från regionen 
Transsylvanien. På 1800-talet kallades Bukarest för ”lilla Paris” och 
blev en populär turistort. Vi ser den karakteristiska blandningen av 
boulevarder i parisisk stil och höghus i betong. Under dagen reser 
vi vidare till Sibiu, en av Transsylvaniens största städer. I Sibiu var 
tyskar i majoritet till slutet av 1930-talet. Det tyska namnet för den 
bergsomgivna staden, Hermannstadt, ses alltjämt. Vi checkar in för 
två nätter på Continental Forum Sibiu. Middag på kvällen.

Dag 3. Stadsrundtur Sibiu  Efter en god frukost gör vi en stads- 
promenad i Sibiu tillsammans med vår lokalguide. Staden har ett 
välbevarat medeltida centrum med många vackra kyrkor och var 
2007 Europas kulturhuvudstad. På eftermiddagen finns möjlighet 
att strosa runt på egen hand. På kvällen beger vi oss till landsbyg- 
den för vår gemensamma middag. Här smakar vi lokalt producer- 
ade råvaror.

Dag 4. Sibiu – Cluj-Napoca  Efter frukost åker vi till Alba Iulia, som 
under romartiden hette Apulum. Vi besöker fästningen Vauban 
i stadens övre del tillsammans med en lokalguide. Drygt tio mil 
ytterligare norrut finner vi Cluj-Napoca, Transsylvaniens störs-
ta stad som låg i Ungern innan den 1920 blev del av Rumänien. 
Under den rumänska revolutionen 1989 var staden en viktig plats 
för oppositionen. Vi checkar in på Hotel Golden Tulip Ana Dome. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 5. Cluj-Napoca – Poiana Braşov  Frukost. Vi åker till kultur-
skyddade Sighisoara. Här föddes Vlad Ţepeş som stått som 
förlaga till Bram Stokers vampyrgreve Dracula. Vi fortsätter till 
Braşov och tar in på Ana Hotels i Poiana Braşov där vi bor i två 
nätter.

Dag 6. Stadsrundtur Braşov  Efter frukost är det dags att utforska 
Braşov med Svarta kyrkan, stadens hjärta. Kyrkan byggdes på 

Transsylvanien med Bukarest, Sibiu och Brașov
Fantasieggande slott, vampyrgreven Dracula, dramatisk natur och en fängslande historia – välkommen till Rumänien! 
Vår resa tar oss till huvudstaden Bukarest och vidare på upptäcktsfärd i det mytomspunna Transsylvanien.

1300-talet och hyser en unik mattsamling. Vår lokalguide berättar 
om Rumäniens första skola i S:t Nicholas-kyrkan från 1500-talet. 
I Prejmer ser vi den befästa kyrkan, byggd av en tysk riddarorden, 
och fortsätter sedan till det så kallade Draculaslottet Bran. På 
kvällen besöker vi en lokal restaurang för en gemensam middag 
med folkmusik.

Dag 7. Poiana Braşov – Bukarest  Efter frukost lämnar vi vårt
hotell och reser till huvudstaden Bukarest. Under färden besöker 
vi Peleşslottet, uppfört 1873. Sen eftermiddag når vi Bukarest och 
checkar återigen in på vårt centrala hotell. Kvällens gemensamma 
middag har folkloristiskt tema och intas på en restaurang i gamla 
stan.

Dag 8. Bukarest – Hemorten  Frukost och därefter fri tid att utforska 
Bukarest på egen hand. Transferbussen tar oss sedan ut till flyg-
platsen för hemresa. Vi flyger till hemorten.
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6 dagar

fr  7 575:-

Ungern med Eger, Lillafüred och Tokaj

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 675:- · inträde till wellnessavdel- 
ningen på Hotel Eger · tillvalsutflykt
Avresedatum: 8/5, 2/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Eger  Vi flyger till Budapest och tar oss sedan 
vidare till Eger och Hotel Eger där vi checkar in för två nätter. Eger är 
känt för sina tempererade bad och vårt hotell ligger cirka 600 meter 
från de traditionella turkiska baden och mineralkällorna. Hotellet 
har en egen wellnessavdelning med olika typer av pooler och bastu 
samt ett saltrum och ett brett utbud av medicinska spabehand- 
lingar (inträde tillkommer). På kvällen serveras middag i hotellets 
trevliga restaurang.

Dag 2. Tillvalsutflykt vingården Thummerer Pince  Efter frukost tar 
vår guide oss med på en guidad promenad i Eger, som är landets 
vackraste barockstad. Här finns otaliga byggnader i barock och 
rokoko samt Europas nordligaste osmanska minaret. En populär 
sevärdhet är slottet, som ligger på kullen där stadens första kyrka 
en gång byggdes då området intogs av ungrarna på 900-talet. 
Eger är också känt för segern mot de ottomanska turkarna som 
belägrade staden år 1552. De lyckades dock inte inta slottet trots 
att de var många fler än försvararna.

På eftermiddagen har vi tid på egen hand och de som vill kan 
välja att följa med på vår tillvalsutflykt till vingården Thummerer 
Pince. Vingården drivs som ett familjeföretag och är känd för sina 
välsmakande viner som tillverkas av druvor från regionen. Här 
produceras såväl roséviner som vitt och rött vin. Den imponerande 
vinkällaren är delvis uthuggen för hand i tuffklippan. I utflykten 
ingår en vinprovning av sex olika viner samt en trevlig middag. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 475:-

Dag 3. Eger – Miskolc – Lillafüred  Efter frukost stiger vi ombord 
på bussen och åker mot semesterparadiset Lillafüred, som ligger 
i de skogklädda bergen i nordöstra Ungern. Orten räknas idag som 
en förort till Miskolc, som är Ungerns fjärde största stad. Innan 
vi checkar in på Hunguest Hotel Palota för två nätter beger vi oss 
till Miskolc. Vi får tillfälle att utforska den historiska stadskärnan 
och även besöka det varma källbadet Miskolctapolca. Här får vi 
möjlighet att bada i termalvattnet som sägs ha positiva effekter på 
hälsan men som också är en extraordinär upplevelse då pool-

Tempererade bad, natursköna berg och storslagen arkitektur. Ungern har mycket att erbjuda. Följ med på en resa där 
vi utforskar historia och kultur, promenerar längs pittoreska gränder och bor naturskönt i landets semesterparadis. 
Ungern har även gjort sig känt som ett spännande vinland, och under vår resa får vi bland annat smaka Tokajvin från de 
världsarvslistade vinodlingarna.

erna slingrar sig genom ett grottsystem som under tusentals år 
skapats av naturen. Efter badet åker vi till vårt hotell i Lillafüred för 
incheckning och gemensam middag i hotellets restaurang under 
kvällen.

Dag 4. Vindistriktet Tokaj  Efter frukost styr vi kosan mot Tokaj. Vi 
lär känna staden och besöker sedan den anrika vingården Híme-
sudvar i det internationellt berömda vindistriktet Tokaj, som sedan 
2002 är upptaget på Unescos världsarvslista. Här bjuds vi på 
osttallrik och vinprovning med sex olika viner. Tokajvinet är ett vitt, 
torrt till sött dessertvin, och druvorna växer på regionens gamla 
vulkaniska terroir, en jord som är rik på salt och mineraler. Enligt 
historien kom det speciella vinet till av ett misstag. När druvorna 
angreps av röta, fick vinet en säregen smak men blev ändå snabbt 
populärt som dessertvin. Vi återvänder sedan till hotellet och äter 
middag.

Dag 5. Lillafüred – Szentendre – Budapest  Efter frukost checkar 
vi ut från hotellet och reser till Szentendre, som ligger ett par mil 
utanför Budapest. Staden är känd som konstnärsstad, och den pit-
toreska arkitekturen med färgglada barockhus och krokiga gränder 
har gjort den till ett populärt turistmål. Här finns ett rikt kulturliv 
med gallerier, kaféer och museer. Besöket i Szentendre görs till 
fots. Därefter tar bussen oss vidare till Budapest, där vi checkar in 
på Hotel Hungaria City Centre. Fri eftermiddag för egna strövtåg i 
Ungerns huvudstad.

Dag 6. Budapest – Hemorten  Efter frukost blir vi upphämtade av 
vår buss som tar oss till flygplatsen. Vi flyger till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 4 
middagar · 5 behandlingar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 725: -
Avresedatum: 17/5, 1/9, 27/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  5 675:-

Dag 1. Hemorten – Riga  Vi flyger till Riga och åker till Hotel Jur-
mala Spa, där vi bor fyra nätter med frukost och middag samtliga 
kvällar.

Dag 2–4. Jurmala Spa  Kurorten Jurmala ligger cirka 25 kilometer
väster om Rigas centrum och är sedan länge en omtyckt semesterort 
med sin 26 kilometer långa vita sandstrand. Staden blev populär 
när Lettland tillhörde det ryska tsarimperiet och har idag 56 000 
invånare. Den ligger vackert i Rigabukten och kännetecknas av 
pittoresk trähusbebyggelse. Hotel Jurmala Spa erbjuder bland 
annat tre pooler med olika temperatur, jacuzzi, vattenbar, ett stort 
bastulandskap och fitnesscenter. Spaavdelningen har ett brett 
utbud av olika behandlingar och massagevarianter. I resans pris 
ingår fem behandlingar av olika slag. Behandlingar som ingår 
är: ozokerit- och paraffinapplikation, undervattensmassage, 
ansiktsmask eller manikyr, sojavaxbehandling för händer samt 
massage (rygg, nacke eller ansikte). Eventuellt byte av behandling 
sker vid ankomst och i mån av plats.

Dag 5. Riga – Hemorten  Efter frukost beger vi oss till flygplatsen 
och flyger till hemorten.

Sparesa Jurmala pittoresk kurort
Jurmala i Rigabukten är en av Baltikums mest populära kurorter. Under vår avslappnande sparesa bor vi på fyrstjärniga 
Hotel Jurmala Spa, en kort promenad från havet. Hotellet har ett stort wellnesscenter och en spaavdelning med tre 
tempererade pooler.
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6 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Pärnu  Vi flyger till lettiska Riga och åker vidare 
till Estland och staden Pärnu. Under kvällen checkar vi in på Tervis 
Medical Spa, där vi bor fem nätter.

Dag 2–5. Tervis Medical Spa  Frukost och middag samtliga dagar. 
Pärnu är Estlands största bad- och kurort, belägen i Pärnuviken. 
Där finner vi Tervis Medical Spa som är Estlands största spahotell 
och som har erbjudit professionella kurbehandlingar i 46 år. Under 
vår vistelse ingår tre behandlingar per dag som bestäms i samråd 
med svensktalande läkare vid hälsokonsultation. Vi har tillgång 
till hotellets spa- och bastuanläggning och fitnesscenter. Pärnu 
har vidsträckta vita sandstränder, en vacker strandpromenad och 
ett charmigt centrum med både historisk träarkitektur och spår 
av den långa Sovjettiden. Vi rekommenderar en promenad längs 
Vallikäär promenadstig och ett besök vid Tallinnporten och i 
Elisabetkyrkan.

Dag 6. Pärnu – Hemorten  Efter frukost beger vi oss till flygplatsen 
i Riga. Vi flyger till hemorten.

Sparesa Estland charmiga Pärnu
Vi bor på Estlands största spahotell Tervis Medical Spa, där det ingår tolv olika behandlingar under vår vistelse. 
Hotellet ligger i charmiga Pärnu som tillhörde Sverige i perioder under 1500- och 1600-talet. Staden har en mysig 
stadskärna, långa stränder och en härlig strandpromenad.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
en lunch · 5 middagar · hälsoundersökning · 12 behandlingar 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 775:-
Avresedatum: 5/4, 26/4, 20/9, 25/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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8 dagar

fr  10 775:-

Dag 1. Hemorten – Riga  Vi flyger till Baltikums största stad Riga. 
Med vår transferbuss åker vi till hotell Radisson Blu Latvija, centralt 
beläget vid Esplanadparken och Kristi Födelsekyrka. På kvällen äter 
vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Riga  Efter frukost möter vi vår lokalguide som 
tar oss med på en tre timmars stadsrundtur med buss och till fots i 
Lettlands huvudstad. I denna hansestad, som är upptagen på Unes-
cos världsarvslista, upptäcker vi både gamla stans medeltida miljöer 
och jugendarkitekturen från början av 1900-talet. Vi ser bland annat 
Frihetsmonumentet, domkyrkan, Svenskporten och Rådhustorget. 
Efter turen har vi resten av dagen till eget förfogande. Ett besök i 
Rigas saluhallar kan rekommenderas. I de fem stora och vackra 
paviljongerna som byggdes på 1920-talet finns allt mellan himmel 
och jord i matväg. Vår reseledare ger också gärna förslag på olika 
aktiviteter och utflyktsmål. Kvällen tillbringas på egen hand. Avsluta 
gärna måltiden med ett glas Riga-balsam, en traditionell likör som 
producerats sedan 1700-talet. Den innehåller 24 olika naturliga 
ingredienser och sägs ha kurerat Katarina II från magsjuka.

Dag 3. Riga – Rundale – Vilnius  Dagens första mål är slottet i Run-
dale, ett av de mest storslagna barockslotten i Lettland. Det byggdes 
på 1730-talet som sommarresidens för Ernst Johann von Biron, 
hertig av Kurland. Arkitekt var italienaren Bartolomeo Rastrelli, som 
även skapat Vinterpalatset i Sankt Petersburg och Katarinapalatset 
i Pusjkin. Vi går en guidad visning och ser slottets pampiga salar och 
dess magnifika trädgård i fransk barockstil. Därefter fortsätter vi till 
Litauens huvudstad Vilnius och checkar in för två nätter på Radisson 
Blu Hotel Lietuva, som ligger nära floden Neris. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 4. Stadsrundtur Vilnius, Trakai  Vi inleder dagen med en guidad 
rundtur i Vilnius. I gamla staden, som är klassad som världskulturarv 
av Unesco, finns många viktiga byggnader från olika epoker. Vi ser 
bland annat det enorma Katedraltorget vid den imponerande kate-
dralen i nyklassicistisk stil och stadskärnans charmiga gator kantade 
av vackra hus. Efter lunch på egen hand sätter vi oss i bussen och 
åker cirka tre mil västerut till slottet Trakai, vackert beläget på en ö i 
sjön Galvė. Via en lång träbro når vi det röda tegelslottet vars äldsta 
delar härrör från 1300-talet. Under en guidad visning får vi en inblick 
i byggnadens intressanta historia. När vi återvänt till Vilnius har vi 
kvällen fri för egna aktiviteter.

Baltikum runt 
tre nära grannar – Estland, Lettland och Litauen
Under en vecka besöker vi tre av våra grannländer på andra sidan Östersjön och får ta del av både pittoreska medeltidsstäder, 
barockslott och sovjetiska reliker. Vi avslutar resan med ett besök i en av Baltikums mest berömda badorter.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 575:-
Avresedatum: 12/5, 15/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
Dag 5. Vilnius – Bunkern i Līgatne – Cēsis  Efter frukost och 
utcheckning sätter vi kurs norrut och återvänder till Lettland. Vårt 
första mål är den hemliga sovjetiska bunkern i Līgatne. Bunkern är 
nedgrävd nio meter under mark och byggdes i början av 1980-talet 
för att i händelse av kärnvapenkrig hysa landets politiska ledning. 
Idag är den ett populärt utflyktsmål där man kan se rum med beva-
rade interiörer och autentiska utställningsföremål från den sovjetis-
ka eran. Vi fortsätter sedan till staden Cēsis där vi checkar in på Ho-
tel Cēsis, centralt beläget nära stadsparken. Före den gemensamma 
middagen på hotellet kan man ta en promenad i stadens pittoreska 
centrum med kullerstensgator kantade av färgglada trähus.

Dag 6. Cēsis – Tallinn  Vi lämnar Lettland och kör in i det nordligaste 
av de baltiska länderna, Estland. Under eftermiddagen anländer vi till 
huvudstaden Tallinn och checkar in på Park Inn by Radisson Central 
Tallinn. Hotellet ligger på bekvämt gångavstånd från gamla stan, som 
finns med på Unescos världsarvslista. Tallinn är en av Östersjöom-
rådets bäst bevarade medeltidsstäder och mycket trevlig att strosa 
runt i. Stanna gärna till på någon bar och prova ett glas kali, en estnisk 
alkoholfri öl som kan liknas vid svagdricka och som tillverkas av mörkt 
bröd. På kvällen serveras gemensam middag på hotellet.

Dag 7. Tallinn – Pärnu  Efter frukost och utcheckning gör vi en guidad 
rundtur i Tallinn. Den delvis muromgärdade staden grundades på 
1200-talet och blev snart en viktig medlem i Hansan. Gamla staden 
är uppdelad i två delar: den nedre staden, med det vackra Rådhus-
torget, och den övre staden Domberget. Här uppe ligger bland annat 
den imponerande rysk-ortodoxa Alexander Nevskij-katedralen. 
Under vår tur beundrar vi utsikten från Domberget och gör en 
promenad i den medeltida stadskärnan. Från Tallinn reser vi söderut 
till den charmiga bad- och kurorten Pärnu, där vi ska bo en natt på 
Strand Spa & Conference Hotel. Staden är känd för sina vidsträckta 
vita sandstränder och sitt mysiga centrum. Vi gör en liten tur och ser 
de viktigaste sevärdheterna. På kvällen äter vi gemensam middag på 
hotellet.

Dag 8. Pärnu – Hemorten  Frukost och avresa till flygplatsen i Riga. 
Vi flyger till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 345:- · tillvalsutflykt 
Speciellt: I saltgruvan Wieliczka som besöks på tillvals- 
utflykten är det många trappsteg ner, och väl nere i gruvan 
går vi en längre rundtur.
Avresedatum: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 
11/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

6 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Warszawa  Vi flyger till Warszawa. Vi åker till vårt 
hotell, centralt belägna Hotel Radisson Blu Sobieski där vi bor två 
nätter. Sedan har vi fri tid att upptäcka storstaden Warszawa. De 
som önskar kan göra ett besök på Chopinmuseet (inträde tillkom-
mer). Gemensam middag på hotellet på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Warszawa  Frukost och rundtur i Polens 
största stad Warszawa. Staden har cirka 1,7 miljoner invånare 
och är Polens huvudstad sedan 1596, då kungafamiljen flyttade 
dit från Kraków. Vi besöker bland annat Łazienkiparken och gamla 
stan. På eftermiddagen är det fri tid och man har möjlighet att strosa 
i gamla stan.

Dag 3. Warszawa – Częstochowa – Kraków  Efter frukost reser 
vi söderut mot Kraków. På vägen stannar vi i Częstochowa för 
att besöka klostret Jasna Góra, dit pilgrimer vallfärdar för att 
se ikonen Svarta Madonnan. Vi fortsätter sedan till Kraków där 
vi checkar in för två nätter på Ibis Krakow Centrum. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Kraków  Frukost och därefter gör vi en stads-
vandring till fots med lokalguide i en av Europas vackraste städer, 
Kraków. Vi ser bland annat Mariakyrkan, den medeltida tyghallen 
och kungaslottet Wawel. Stadens gamla kärna, Stare Miasto, är 
ett Unescovärldsarv sedan 1978. Under eftermiddagen erbjuds en 
tillvalsutflykt till saltgruvan Wieliczka söder om Kraków. Gruvan är 
en av Polens största sevärdheter och är med på Unescos världs-
arvslista. Här får vi en rundtur med lokalguide. Vi besöker bland 
annat en underjordisk kyrka som är helt uthuggen i salt. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 375:-

Dag 5. Kraków – Wrocław  Frukost. Vi besöker Auschwitz som ligger 
cirka sju mil väster om Kraków. Vi får en guidad tur med lokalguide 
i både Auschwitz och närliggande Birkenau, en skrämmande men 
lärorik upplevelse. Vi fortsätter sedan till universitetsstaden 
Wrocław, belägen vid floden Oder. Vi bor en natt på Hotel Campanile 
Wrocław Stare Miasto.

Warszawa & Kraków med Wrocław
En spännande rundresa till Polens främsta städer. Resan inleds med två nätter i huvudstaden Warszawa som fick 
återuppbyggas från grunden efter andra världskriget. Vi fortsätter sedan med två nätter i underbara Kraków, vars gamla 
stadsdel är med på Unescos världsarvslista, och avslutar med en natt i universitetsstaden Wrocław.

Dag 6. Wrocław – Hemorten  Frukost och därefter gör vi en stads-
rundtur i Wrocław och ser bland annat gamla stan, Hala Stulecia. 
Vi reser sedan till flygplatsen i Warszawa och flyger till hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program ·  vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:-
Avresedatum: 13/4, 27/4, 11/5, 16/9, 2/10, 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Cuber – Barranc de Biniaraix  Idag väntar en vandring som tar oss 
genom magnifika bergslandskap och den vackra ravinen Barranc 
de Biniaraix. I ravinen vandrar vi längs odlingsterrasser på en 
pilgrimsled från 1300-talet och når slutligen den mysiga byn  
Biniaraix. Där stannar vi till för en fika innan vår buss hämtar oss. 

Port d’Andratx – Sant Elm  Idag vandrar vi på Mallorcas västra 
kust. Vi börjar vid Port d’Andratx. Vandringen fortsätter norrut och 
längs vägen stannar vi vid stranden Cala Egos för att äta vår med-
havda lunch. Den sista sträckan av vägen till Sant Elm går nära 
havet, och slutligen når vi den pittoreska fiskebyn där vi avslutar 
dagens vandring. 

Valldemossa  Dagens vandring går i bergskedjan Tramuntanas 
norra del och börjar i den charmiga byn Esporles. Härifrån vandrar 
vi genom underbar natur och får uppleva flera magnifika vyer 
innan vi når dagens slutmål, Valldemossa. Denna pittoreska by 
är bland annat känd för att Frédéric Chopin och författarinnan 
George Sand bodde här en vinter. Vandringen är medelsvår med 
gott om höjder. 

Deià – Sóller  Vi vandrar på behagliga vägar mellan byarna Deià och 
Sóller, och har utsikt över Mallorcas nordvästra kust. Vi går längs 
flera vackra jordbruksmarker och får en inblick i det lugna, lantliga 
livet på Mallorca. 

Vandring Mallorca med underbar natur
En vandringsresa till Mallorca för dig som vill uppleva öns vackra natur på nära håll. Vi bor i Palmanova, en av öns mest 
populära badorter. Här finns flera fina stränder som kantas av väldoftande pinjeträd och förbinds med varandra genom 
en lång strandpromenad. Detta är en perfekt utgångspunkt för våra vandringar.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida. 

Under resan gör vi följande vandringar:

Dag 2–7. Mallorca  Under vår vistelse kommer vi att göra fyra 
vandringar. Under våra vandringsdagar åker vi buss till och från 
vandringarna. Vissa vandringar går utmed havet och andra i inlandet. 
Vi vandrar genom stenekskogar och olivlundar, bland berg och 
raviner och njuter av fantastiska vyer. Vi vandrar cirka 4–6 timmar 
per vandringsdag. På vandringsdagarna rekommenderar vi att ha 
med lunchpaket som kan köpas i byns livsmedelsbutik. 

Dag 8. Palmanova – Hemorten  Vi lämnar vårt hotell under 
morgonen och åker mot Palma och flygplatsen för flyg hemåt.  

Dag 1. Hemorten – Palmanova  Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare till vårt hotell Las Arenas i Ca’n Pastilla. Hotellet ligger inom 
gångavstånd till butiker, barer och har stranden Ca’n Pastilla precis 
mittemot. Samtliga dagar serveras frukost och middag på vårt ho-
tell. Vi har nu härliga dagar framför oss för att utforska omgivning-
arna runtomkring oss. 
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8 dagar

fr  8 975:-

Vandring Costa Brava 
charmiga byar, vackra vyer och vita stränder

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar · 7 frukostar · 5 picknick-
luncher under vandringsdagarna · 6 middagar · utflykter enligt 
program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:-
Avresedatum: 27/4, 11/5, 11/9, 21/9, 28/9, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Santa Susanna  Vi flyger till Barcelona och 
åker därifrån cirka sex mil norrut till Santa Susanna och Aqua 
Hotel Onabrava & Spa. Hotellet är beläget mitt på den härliga 
strandpromenaden, har pool både inomhus och utomhus, wifi, 
luftkonditionerade rum och tvättservice. 

Dag 2. Vandring Sant Pol de Mar  Efter frukost ger vi oss ut på en 
vandring söderut mot Sant Pol de Mar. Costa Brava betyder ”den 
vilda kusten” på katalanska, och här mellan Barcelona och franska 
gränsen vandrar vi längs en naturskön kuststräcka som karak-
teriseras av ett oregelbundet, dramatiskt landskap med klippor 
som störtar rakt ner i havet. De bästa stränderna finns ofta gömda i 
små, otillgängliga vikar. Under vandringen äter vi medhavd picknick, 
och väl framme i den charmiga fiskebyn Sant Pol de Mar tar vi tåget 
tillbaka till Santa Susanna. På kvällen äter vi gemensam middag på 
hotellet.

Dag 3. Vandring Montnegre – Hortsavinya  Idag väntar en vandring 
genom nationalparken Montnegres böljande landskap och skog- 
klädda berg. Här frodas ett rikt växt- och djurliv och det finns goda 
chanser att till exempel få se salamandrar och tvättbjörn. Vandringen 
avslutas i den lilla byn Hortsavinya. På kvällen serveras middag på 
vårt hotell i Santa Susanna.

Dag 4. Vandring Costa Bravas stränder till Palamós  Dagens vand-
ring tar oss längs Costa Bravas magiska stränder och avslutas i 
Palamós, en av kustens mest välbevarade fiskebyar. Förutom vita 
stränder och undangömda grottor finns här ett flertal lämningar 
som vittnar om områdets romerska förflutna. Efter vandringen blir 
vi upphämtade av buss som tar oss tillbaka till hotellet. På kvällen 
serveras middag i restaurangen. 

Dag 5. Santa Susanna  Efter frukost har vi dagen fri för egna aktiviteter. 
Kanske sova en extra timme på morgonen och ta en lugn dag på 
stranden eller bekanta oss med närområdet. Middag på hotellet.

Följ med oss på en vandringsresa som går längs Costa Bravas branta klippor, vita stränder och azurblå vatten, genom några 
av kustens charmigaste fiskebyar. Här njuter vi av det milda klimatet, salta vindar och det utsökta katalanska köket.

Dag 6. Vandring Monells gröna fält  Efter frukost stiger vi på bussen 
som tar oss till den säregna medeltida byn Monells, som ligger nära 
foten av bergskedjan Gavarres. Att ströva omkring i Monells är en 
upplevelse, och det är inte svårt att förstå varför det fantastiska 
torget mitt i byn har lockat en rad filmmakare av olika slag. Vår 
vandring går genom vackert böljande rapsfält och gröna skogar. På 
kvällen återvänder vi till vårt hotell där vi äter gemensam middag.

Dag 7. Vandring Costa Bravas stränder till Tossa de Mar  Idag tar 
vi sikte mot Tossa de Mar, tio mil söder om den franska gränsen, 
för veckans sista vandring. Vi vandrar längs med stränderna och 
det azurblå havet tills vi når målet, den medeltida staden Tossa 
de Mar. Den historiska staden, som sägs vara en av Spaniens 
vackraste städer, var en gång mötesplats för konstnärer från hela 
världen och gavs namnet ”blå paradiset” av konstnären Marc Cha-
gall. På kvällen äter vi en sista middag på vårt hotell.

Dag 8. Santa Susanna – Hemorten  Nu är det dags att lämna 
Costa Bravas fantastiska kust för denna gång. Bussen kör oss 
från hotellet i Santa Susanna till flygplatsen i Barcelona, där vi går 
ombord på vårt hemflyg.

Det är viktigt att man har normal grundkondition och är fullt frisk för 
att kunna njuta av vandringarna. För att underlätta vandringen kan vi 
rekommendera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor 
med rejäl sula eller allra bäst är vandringskängor. Vandringsstavar 
kan underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge 
extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  10 995:-

Pilgrimsvägen 
vandring Camino de Santiago, Jakobsleden

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 295:-
Avresedatum: 7/4, 21/4, 27/4, 6/5, 19/5, 26/5, 9/9, 15/9, 22/9, 
13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Burgos  Vi flyger till Madrid, och fortsätter 
till centrala Burgos och vårt hotell Abba Burgos Hotel. Efter 
incheckning äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Burgos – León  Efter frukost lämnar vi vårt hotell och under 
morgonen hinner vi med ett besök i Burgos imponerande katedral 
som byggdes redan på 1200-talet (inträde ingår). Under förmidda-
gen inleder vi vår första vandring på pilgrimsleden. På eftermidda-
gen möter vi vår buss som tar oss till León. Vårt hotell för kvällen 
blir Hotel Conde Luna. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. León – Astorga  Efter frukost beger vi oss med buss till 
starten för nästa vandring. På eftermiddagen möter vi vår buss 
som kör oss den sista biten till Astorga och vårt övernattningsho-
tell Hotel Gaudi. Gemensam middag på en restaurang som ligger i 
närheten av vårt hotell.

Dag 4. Astorga – Ponferrada  Frukost och utcheckning. Idag vandrar 
vi i något mer kuperad terräng på en del av sträckan mellan 
Astorga och Ponferrada. På eftermiddagen möter vi vår buss som 
tar oss till Ponferrada och Hotel Temple. Gemensam middag på 
hotellet.

Dag 5. Ponferrada – Lugo  Efter frukost och utcheckning påbörjar 
vi dagens vandring. Vi övernattar i Lugo på Gran Hotel Lugo. På 
kvällen äter vi gemensam middag på vårt hotell.

Dag 6. Lugo – Santiago de Compostela  Vi lämnar Lugo på morgonen 
för att åka vidare till vår dagsvandring. På eftermiddagen reser 
vi med buss den sista biten till Santiago de Compostela. Vi bor 
två nätter på Gran Hotel Los Abetos. Gemensam middag på vårt 
hotell.

Många är de gamla pilgrimsleder som går genom Europa till Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. I mer än tusen år 
har pilgrimer vandrat till Galicien för att hedra minnet av Jakob, en av Jesus tolv apostlar som tros ligga begravd här. Under 
vår resa vandrar vi delar av Camino Francés, den franska vägen som är den mest populära leden. När vi nått Santiago de 
Compostela övernattar vi två nätter i staden och avslutar vår resa med en utflykt till Finisterre, även kallat världens ände.

Dag 7. Santiago de Compostela  Frukost och därefter gör vi en 
guidad rundtur med en engelsktalande lokalguide. Vi ser bland 
annat katedralen i Santiago de Compostela där aposteln Jakob 
tros vara begravd (inträde ingår). Senare under dagen gör vi även 
en utflykt till Kap Finisterre. Halvön kallas ”världens ände” då det 
är en av Europas västligaste punkter. På kvällen äter vi gemensam 
middag på hotellet.

Dag 8. Santiago de Compostela – Hemorten  Under förmiddagen 
checkar vi ut och reser söderut till flygplatsen i Porto.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterli- 
gare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 950:-
Avresedatum: 21/3, 20/4, 5/9, 3/10, 17/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Málaga  Vi flyger till Málaga och tar oss sedan 
vidare till charmiga Alpujarra som är beläget vid Sierra Nevadas 
södra sluttningar. Här bor vi i tre nätter på trestjärniga Hotel 
Alcadima med frukost och middag alla dagar.

Dag 2. Barranco del Poqueira-leden  Efter frukost snör vi på oss 
vandringsskorna och blir upphämtade av vår vandringsledare. 
Resans första vandring tar oss genom de tre pittoreska byarna 
Capileira, Bubión och Pampaneira och bjuder på fantastisk utsikt 
över Sierra Nevadas högsta toppar med Medelhavet i bakgrunden. 

Dag 3. Trevélez-dalen  Vår vandringsledare hämtar oss efter 
frukost för en vandring djupt in i Trevélez-flodens dal. Vi vandrar 
genom det natursköna området Siete Lagunas (Sju sjöar) och över 
Río Culo de Perro innan vi når den mäktiga Trevélez-floden. Idag 
vandrar vi uppåt till cirka 2 000 meters höjd innan leden går neråt 
längs floden tillbaka till hotellet. 

Dag 4. Granada – Alhambra – Antequera  Vi äter frukost och check- 
ar ut från hotellet för att bege oss mot Granada. Här besöker vi  
Alhambrakomplexet, morernas sista fäste i Spanien som byggdes 
för att skapa ett paradis på jorden. Här får vi en guidad tur i borg- 
och palatsområdet samt i närliggande trädgården Generalife. Vi 
åker sedan till den vackra staden Antequera där vi ska tillbringa 
fyra nätter på fyrstjärniga Hotel Antequera. Middag på hotellet 
ingår samtliga kvällar. Staden är kulturellt och historiskt rik med 
rötter från bronsåldern och byggnader från såväl romartiden som 
renässansen.

Dag 5. Nationalparken Torcal de Antequera  Efter frukost tar vi på 
oss vandringsskorna igen och åker med vår buss till nationalparken 
Torcal de Antequera. Under dagens vandring får vi beskåda Europas 

Vandring Andalusien 
djupa dalar, pittoreska byar och underbart klimat
På vår vandringsresa i Andalusien vandrar vi i fantastisk natur med makalös utsikt över berg och dalar. Vi passerar 
pittoreska byar och märkliga kalkstensformationer. Vi besöker också det moriska Alhambrakomplexet och avslutar 
resan med en hisnande vandring på Caminito del Rey-leden. 

kanske mest häpnadsväckande kalkstensformationer. I parken 
finns också oräkneliga marina fossil från tiden då Tethyshavet täckte 
området samt spår av mänskliga bosättningar från 5 500 f.Kr. 

Dag 6. Antequera  Idag har vi tid att på egen hand utforska Ante-
quera. Vår reseledare kommer gärna med förslag på saker att se 
och göra.

Dag 7. El Caminito del Rey, Kungsstigen  Dagens vandring går 
längs Los Gaitanes gigantiska ravin, som är cirka 300 meter hög 
och bara tio meter bred på vissa ställen. Här vandrar vi på den 
hisnande leden El Caminito del Rey. Leden återöppnades 2015 
efter flera år av renovering och består av gångbroar fästa på 105 
meters höjd utmed ravinens lodräta väggar. 

Dag 8. Antequera – Hemorten  Frukost och ledig tid före avresa 
mot Málagas flygplats.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida. 

8 dagar

fr  9 975:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
4 lunchpaket · en lunch · 7 middagar · utflykter enligt  
program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 26/6, 13/7, 27/7, 10/8, 24/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Soldeu  Vi flyger till Barcelona och åker vidare 
till Andorra. Vi har cirka tjugo mil att resa innan vi når Soldeu och 
Hotel Himalaia. Soldeu är en känd skidort och vårt hotell ligger 
centralt i den lilla byn. Samtliga dagar serveras frukost och mid-
dag på vårt hotell.

Dag 2–6. Vandringar i Andorra  Under våra fyra vandringsdagar i 
Andorra kommer vandringarna att ledas av två lokala vandrings- 
ledare. De kommer att erbjuda två olika alternativ varje vandrings-
dag, och alla resenärer väljer själva vilken svårighetsgrad som 
passar bäst. Våra vandringar har olika teman och vissa går genom 
nationalparker, medan andra sker i bergsterräng och i skidom-
råden. Vi erbjuds bland annat att vandra vid naturstigen Gall del 
Bosco, i naturparken Sorteny och i området runt bergstoppen Grau 
Roig. 

En av dagarna gör vi en utflykt till den lilla huvudstaden Andorra 
la Vella. Här promenerar vi tillsammans och ser bland annat 
landets parlament. Vi äter gemensam lunch, och det blir även tid 
för shopping. Under eftermiddagen gör vi ett två timmar långt 
besök på det lyxiga termalbadet Caldea. Här finns en stor spa-
anläggning med en mängd bassänger både utom- och inomhus. 
Inträdet till bad- och bastuanläggningarna ingår i resans pris men 
behandlingar som massage behöver förbokas.

Dag 7. Soldeu – Barcelona  Efter frukost reser vi söderut till 
Barcelona som vi når vid lunchtid. Under eftermiddagen gör vi en 
rundtur med lokalguide. Därefter checkar vi in på centralt belägna 
hotell Exe Cristal Palace. Här bor vi ett stenkast från den berömda 
shoppinggatan La Rambla och med utmärkta kommunikationer till 
många av stadens sevärdheter. Middag på kvällen.

Dag 8. Barcelona – Hemorten  Vi lämnar vårt hotell och åker till 
Barcelonas flygplats för hemfärd.

Vandring Andorra i storslagna Pyrenéerna
Andorra ligger i bergskedjan Pyrenéerna mellan Frankrike och Spanien. Här finns en varierad natur fylld av ängar, sko-
gar, sjöar och berg. Under våra fem dagar upplever vi en rad olika underbara naturscenerier. På en vandringsfri vilodag 
besöker vi huvudstaden Andorra la Vella och termalbadet Caldea. På vägen hem hinner vi även upptäcka Barcelona.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 4 
lunchpaket · 3 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program 
· vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 295:-
Avresedatum: 28/4, 14/5, 19/9, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Albir  Vi flyger till Alicante och tar oss sedan 
vidare till Albir där vi checkar in på hotell Sun Palace Albir. Här ska 
vi bo de kommande dagarna med halvpension. Gemensam middag 
på kvällen.

Dag 2. Vandring Vall Gallinera  Efter frukost åker vi upp i bergen för 
vår första vandring. Vi utforskar Vall Gallinera, ett kluster av små 
byar förenade av smala slingrande vägar genom bördiga odlings-
landskap. De naturliga källorna och de årliga regnen ger detta 
område en sällsynt biologisk mångfald. Här blandas stenek, tallar, 
buskar och bergsvegetation. Även faunan är rik på olika däggdjur, 
fåglar, reptiler och groddjur. Den lilla byn Alcalà de la Jovada är mest 
känd som Al Azraqs födelseplats. Han var den sista moriske vesiren 
av Valencia som slogs med den kristne kungen Jakob I i Aragonien 
på 1200-talet om dessa landområden. Vall Gallinera har spår av 
bosättningar från äldre stenåldern, bland annat grottmålningar som 
finns på Unescos världsarvslista. Vi passerar också ruinerna av Al 
Azraqs sista fäste, Gallineraslottet, som fortfarande imponerar.

Dag 3. Vandring Parcent  Dagens vandring börjar med en vacker 
tur längs med den lilla Gorgosfloden i Popdalen intill mandelod-
lingar och vingårdar, de traditionella grödorna i detta område, 
och små byar med moriska anor som Alcalalí, Xaló och Llíber. Vi 
går genom Senjadistriktet, över Llíberberget via Gamla vägen, 
omgivna av tusentals vinrankor, till byn Llíber. Efter att ha utforskat 
denna charmiga lilla by fortsätter vi längs Gorgosfloden mot Xaló. 
Landskapet vi går genom anses ha ett stort ekologiskt värde. Vi 
besöker byn Xaló, känd för sin hantverksmässiga vin- och charkpro-
duktion, för att sedan fortsätta längs floden till nästa lilla by, Alcalí. 
Sista etappen av denna dags vandring går på en lantlig väg mellan 
odlingar och en ravin som tar oss till Parcent där vår buss väntar.

Dag 4. Albir  Fri dag för egna aktiviteter. Hotellet har en egen pool, 
spa-och fitnessavdelning. En kort promenad därifrån ligger stran-
den som fått EU:s Blå Flagg för sitt rena och klara vatten. Längtar 
man efter stadsmiljö så ligger Benidorm en knapp halvtimmes 
bussresa bort. Det är cirka 50 km till Alicante, med ett stort utbud 
av alla slags aktiviteter. Vår reseledare ger gärna tips på utflykts- 
mål.

Dag 5. Tabarca  Idag åker vi till Santa Pola där vi tar båten till Tabarca 
för en rundtur på Spaniens minsta bebodda ö. Här låg tidigare en 

Vandring Alicante 
vandra mellan bergen och Medelhavet 
Utforska provinsen Alicantes olika sidor till fots. På den spanska landsbygden går vi genom vingårdar, olivlundar och 
små byar. Vi upplever dramatiska vyer längs klippiga stränder och en unik flora och fauna.

strategiskt viktig stad och för hundra år sedan bodde här cirka 1 000 
personer. Numera är ett 60-tal personer bofasta och det finns få 
vägar och fordon. Från detta gamla piratnäste har vi en hänförande 
utsikt över Alicantes berg från havssidan. Öster om staden brer sig 
ett hedlandskap ut med barrväxter, gräs, blommor och kaktusar, 
som annars inte är den mest typiska hedväxten. Längst bort från 
bebyggelsen ligger en muromgärdad kyrkogård, och mitt på heden en 
byggnad som fram till mitten av 50-talet användes som fängelse.

Dag 6. Vandring Moraig  Idag åker vi norrut för veckans mest ut-
manande vandring och för att uppleva en annan typ av den spanska 
kustens natur. Långt ifrån de milslånga sandstränderna bjuds vi 
här på ett betydligt mer vilt, dramatiskt och robust landskap. Att 
gå längs klipporna på norra Costa Blanca vid enorma vertikala 
bergväggar och med Medelhavet vid horisonten är en enastående 
upplevelse. Vi börjar vår vandring i ett väldigt grönt område med 
buskar och tallar. Mellan bergväggarna mot havet finns unik vegeta-
tion, som inte finns i någon annan del av världen. Vi ser spekta- 
kulära bergsformationer, till exempel förkastningar i Riu Bland och 
Moraigbukten. De små grottorna vi hittar längs vägen påminner 
om de stigar som användes av fiskare som riskerade sina liv när de 
fiskade från dessa klippor så nära havet, och om smugglare som 
gömde sitt smuggelgods här.

Dag 7. Albir  Fri dag för egna aktiviteter.

Dag 8. Albir – Hemorten  Utcheckning och transfer till Alicantes 
flygplats för hemresa. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 4 
lunchpaket · 3 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program 
· vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 295:-
Avresedatum: 23/2, 1/11, 15/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Teneriffa  Vi flyger till Teneriffa och tar oss sedan 
vidare med buss till Puerto de la Cruz på Teneriffas norra kust. Den 
mysiga kuststaden har ett lugnt tempo och trevlig atmosfär. Under 
vår vistelse bor vi på det femstjärniga hotellet Semiramis, beläget 
på en klippa med en härlig utsikt över Atlanten. Hotellet har både 
utom- och inomhuspool och ligger endast 1,5 km från Puerto de la 
Cruz centrum. Frukost och middag ingår dagligen.

Vandring Teneriffa 
vandring i mångsidig natur 
En vandringsresa för dig som vill uppleva Teneriffas allra vackraste omgivningar och utforska ön till fots. Vi njuter av den 
magiska gröna laurisilvaskogen i Anaga, vackra palmbeströdda kuststräckor och det mäktiga vulkanlandskapet på Teide.

Dag 2–7. Teneriffa  Under vår vistelse gör vi fyra gemensamma 
vandringar som är ca 6–7 km långa vardera. Vi åker buss till och från 
vandringarna. Våra lokala vandringsledare tar oss genom omväx-
lande natur och växtlighet, och vi får en inblick i öns historia, kultur 
och mat. Under våra vandringsfria dagar ger vår reseledare gärna 
förslag på olika aktiviteter och utflyktsmål i området.

Dag 8. Teneriffa – Hemorten  Efter härliga vandringsdagar kombi- 
nerat med egna strövtåg och avkoppling lämnar vi hotellet och åker 
mot flygplatsen för hemfärd.

Cruz del Carmen – Chinamada  Vi vandrar genom den mycket spe-
ciella laurisilvaskogen i Anaga, en skogstyp som bara finns på ett 
fåtal andra ställen i världen. Anaga kallas för trollskogen av lokalbe-
folkningen för här slås man verkligen av den magiska stämningen. 
När vi kommer ut ur skogen möts vi av mäktiga vyer över branta 
berg och man får en skymt av de grottor dit ursprungsbefolkningen, 
guancherna, tog sin tillflykt när spanjorerna kom för att erövra ön. 
Vandringen avslutas med en härlig lunch på restaurang La Cueva 
inbyggd i bergen. Här avnjuter vi ett urval av rätter som är typiska 
för området. 

Teide – Roques de García  Vägen till och från Teide nationalpark, 
upptagen på Unescos världsarvslista, är lika spektakulär som det 
landskap som väntar oss under vår vandring. Vi kör genom en grön 
dal med pittoreska byar, vingårdar och imponerande tallskogar för 
att slutligen nå det karga månlandskapet uppe på vulkanen Teide. 
Vi vandrar genom ett vulkanlandskap som skiftar i vitt, rött, gult 
och svart. Här finns de absolut bästa vyerna över den majestätiska 
vulkanen och de omgivande vulkaniska stenformationerna. På  
2 000 meters höjd befinner vi oss oftast ovanför molnen, och det är 
en annorlunda känsla att vandra på så hög höjd. Under vandringen 
avnjuter vi en god picknicklunch i det vackra landskapet. 

Chinyero – San José de los Llanos  Vandringen startar på Teides 
södra sluttning, i området kring Chinyero. Här ägde det sista vulkan- 
utbrottet på Teneriffa rum 1909. Landskapet är starkt präglat av 
utbrottet och man kan bokstavligt talat se spåren från lavaflödet. Vi 
tar oss genom den speciella kanariska tallskogen, och kontraster-
na mellan den gröna skogen och den svarta vulkaniska terrängen 
lämnar garanterat ett bestående intryck. Under vandringen tar vi en 

Under resan gör vi följande vandringar: paus och avnjuter ännu en mysig picknicklunch med lokala delika-
tesser, färsk frukt och givetvis vackra vyer under tiden. 

Agua García  Vår sista vandringstur går genom den gamla urskogen 
Agua García, dit få andra turister hittar. Vandringen blir komplett  
med ett besök vid det lilla lokala grottsystemet, som har en intres- 
sant historia. Efter vandringen besöker vi öns otvivelaktigt bästa 
vingård, Bodegas Monje, där man har odlat och producerat vin i fem 
generationer. Vi får en inblick i de speciella vinodlingstraditionerna 
under en guidad tur och avslutar besöket med en avsmakning av de 
lokala vinerna tillsammans med en god trerätters måltid. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 575:-
Avresedatum: 14/4, 28/4, 22/9, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 475:-

Dag 1. Hemorten – Porto  Vi flyger till Porto och vår buss tar oss 
vidare till centrala Porto och vårt hotell Vila Gale Porto där vi bor 
två nätter. Efter incheckning äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Porto  Vi börjar dagen med en god frukost på vårt hotell och 
därefter träffar vi vår lokalguide som tar med oss på en stads-
rundtur. Porto som ligger vid Dourofloden är Portugals näst största 
stad och världskänd för sin viktigaste exportprodukt, portvinet. 
Den charmiga stadskärnan finns med på Unescos världsarvslista. 
Efter rundturen som avslutas vid lunchtid har vi eftermiddagen 
fri för att på egen hand upptäcka Porto. Gemensam middag på 
hotellet. 

Dag 3. Porto – Vila do Conde  Frukost och utcheckning från vårt 
hotell. Därefter inleder vi vår första vandring på pilgrimsleden 
Camino Portugués. Under den första dagen följer leden främst 
asfalterade vägar och kullerstensgator och går genom små byar 
och samhällen. Under eftermiddagen möter vi vår buss som kör 
oss till vårt hotell Santana Hotel & Spa i Vila do Conde. Gemensam 
middag på hotellet.  

Dag 4. Vila do Conde – Barcelos  Idag vandrar vi längs stigar och 
vägar kantade av eukalyptusträd och tallar. På eftermiddagen 
möter vi vår buss som kör oss den sista biten till Barcelos där vi 
ska bo på Bagoeira Hotel. Middag på hotellet. 

Dag 5. Barcelos – Ponte de Lima  Frukost och utcheckning. Vi 
vandrar på sträckan mellan Barcelos och Ponte de Lima och går 
över passet som separerar de båda floddalarna Neiva och Lima. 
På eftermiddagen tar vi oss till Portugals äldsta stad Ponte de 
Lima och checkar in på Hotel Império do Norte där vi ska bo i två 
nätter. Gemensam middag på kvällen.

Vandring Portugal 
Camino Portugués – den portugisiska pilgrimsleden
Den portugisiska leden till Santiago de Compostela sägs vara den mest betydelsefulla och vackraste pilgrimsleden. 
Det var längs denna väg som aposteln Jakob predikade sitt budskap. Upplev en härlig vandring tillsammans med oss 
med inslag av både kultur och omväxlande natur.

Dag 6. Ponte de Lima – Rubiães  Frukost. Dagens vandring sker i 
en något mer kuperad terräng. Sträckan mellan Ponte de Lima och 
Rubiães erbjuder både vinlandskap och bergspass. Under 
eftermiddagen möter vi vår buss som tar oss tillbaka till vårt 
hotell i Ponte de Lima. På kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 7. Ponte de Lima – Tui – Guimarães  Under dagen vandrar 
vi mestadels utför genom antik landsbygd. Vi når den historiska 
staden Tui som ligger vid floden Minho strax norr om gränsen till 
Spanien. Under eftermiddagen reser vi cirka tio mil söderut till 
Guimarães, staden där Portugal grundades. Vi checkar in på Hotel 
de Guimarães Business & Spa. Gemensam middag på hotellet. 

Dag 8. Guimarães – Hemorten  Frukost och avresa mot flygplatsen.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 695:- · rum med havsutsikt från 
2 195:- 
Avresedatum: 3/5, 6/10, 20/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 375:-

Dag 1. Hemorten – Armação de Pêra  Vi flyger till Faro och stiger 
på vår buss som tar oss vidare till Armação de Pêra. Här bor vi sju 
nätter på Holiday Inn Algarve alldeles intill stranden. Vi gör en kor-
tare promenad på orten när vi checkat in. Samtliga dagar serveras 
frukost och middag på vårt hotell.

Dag 2–7. Armação de Pêra och Algarvekusten  Under vår vistelse 
gör vi fyra vandringar i Algarveområdet. Vi åker buss till och från 

Vandring Algarve  natursköna Algarvekusten
På den här vandringsresan bjuds vi på en härlig blandning av fascinerande natur, kultur och historia. Vi bor i den charmiga 
orten Armação de Pêra, som förutom sin fina sandstrand erbjuder ett stort utbud av trevliga restauranger och aktivi-
teter. Under resan gör vi fyra vandringar och får också möjligheten att utforska vackra Algarvekusten på egen hand.

vandringarna. Det går bra att köpa matpaket på vårt hotell eller 
i närliggande butiker om man önskar ta med dryck och snacks. 
Under våra vandringsfria dagar ger vår reseledare gärna förslag 
på olika aktiviteter och utflyktsmål i området. Armação de Pêra 
är en trevlig ort med både en modern del och en äldre del nära 
fiskehamnen. Den vackra kuststräckan är inramad av gyllene 
kalkstensklippor och staden har ett brett utbud av restauranger, 
kaféer och småbutiker. 

Dag 8. Armação de Pêra – Hemorten  Efter frukost har vi fri tid 
innan vi reser till flygplatsen.

Praia da Luz – Ponta da Piedade  Resans första vandring går 
längs kusten från Praia da Luz till Ponta Piedade. Kustremsan 
i Ponta Piedade kantas av dramatiska klippformationer, där sand-
stenen eroderat och format unika grottor och valv. Efter vandringen 
har vi fri tid i den historiska staden Lagos som var basen för många 
av upptäcktsresorna under 1400- och 1500-talen. Den gamla delen 
av staden omges fortfarande av stadsmuren från 1500-talet. 

São Brás de Alportel  Vi inleder dagen med att besöka en marknad 
i Loulé där bönderna säljer sina varor. Vandringen startar sedan i 
Tareja och vi tar oss genom den gröna landsbygden med porlande 
bäckar och gamla gärdsgårdar med spår av bland annat vatten-
brunnar och källor från morernas tid. Dessutom karakteriseras 
vegetationen av träd såsom mandel, fikon och granatäpple. Längs 
vandringen ser vi även mycket korkek som trivs speciellt bra i 
São Brás de Alportel. Området var länge cent-rum för Portugals 
korkproduktion. 

Aradefloden  Vi vandrar ca tre timmar längs med Aradefloden 
från Estômbar till Silves. Floden som mynnar i Atlanten var fram 
till 1800-talet navigerbar upp till orten Silves, en viktig hamn för 
korkindustrin. Vår vandring avslutas i Silves som ligger på en kulle 
ovanför Aradefloden. Den pittoreska staden domineras av borgen i 
röd sandsten, byggd av morerna. 

Ria Formosa naturpark  Resans sista vandring äger rum i 
naturparken Ria Formosa, som är utsedd till ett av Portugals sju 

naturliga underverk. Parken är en labyrint av småöar, våtmarker, 
kanaler, vattendrag och sanddyner. Det här gör parken till ett 
paradis för fågelskådare eftersom över 20 000 fåglar övervintrar 
här varje år. Efter vandringen finns möjlighet att besöka Algarves 
största stad Faro. Det är en charmig gammal stad med kuller-
stensgator, lummiga parker och historiska byggnader. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterli- 
gare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 

Under resan gör vi följande vandringar:
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8 dagar

fr  11 475:-

Vandring Provence i böljande landskap

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·
 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:-
Avresedatum: 28/4, 8/9, 22/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Cavaillon  Vi flyger till Marseille och reser vidare 
till Cavaillon, där vi checkar in på hotell Ibis Les Portes du Luberon. 
Middag på kvällen. 

Dag 2. Mur de la Peste  Efter frukost är det dags för resans första 
vandring. Vi åker österut till området Cabrières-d’Avignon där vi gör en 
vandring tillsammans med vår lokala vandringsledare i den sydvästra 
delen av franska alperna. Vi följer delar av den så kallade pestmuren 
”Mur de la Peste” som byggdes på 1720-talet för att skydda resten 
av landet från pesten som spred sig i Marseille och andra delar av 
Provence. I Gordes får vi sedan tid för lunch innan vi åker vidare till 
en olivoljeproducent för att få en inblick i tillverkningen och prova de 
dyrbara dropparna. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. 

Dag 3. L’Aigue Brun  Frukost. Idag vandrar vi i skuggan av träden 
längs floden L’Aigue Brun i hjärtat av bergsmassivet Luberon. Vid 
lunch når vi en helt ekologisk restaurang belägen mitt i det drama-
tiska bergslandskapet. Här njuter vi av lugnet och återhämtar oss 
efter förmiddagens vandring. Vi fortsätter sedan till en olivoljepro-
ducent för att få en inblick i tillverkningen och prova de dyrbara 
dropparna. Gemensam middag på hotellet på kvällen. 

Dag 4. Lourmarin-ravinen  Efter frukost på hotellet börjar vi idag 
med att åka till Lourmarin och dess traditionella marknad. Denna 
pittoreska by ligger inbäddad bland olivodlingar, vingårdar och 
mandelträd, vilket märks på den lokala marknaden, där vi finner 
det mesta av det vi associerar med Provence. Vi laddar upp med 
lunch på egen hand innan vi påbörjar eftermiddagens vandring i 
Lourmarin-ravinen, vars omgivande bergväggar skapar en mäktig 
miljö. Vi återvänder sedan till hotellet och äter middag.  

Dag 5. Le Chemin des Fileuses  Namnet på dagens vandring bety-
der ungefär ”spinnerskornas stig”. Vägen användes av de kvinnor 
som arbetade på de stora spinnerierna i området under 1800-talet 
för att ta sig från Gordes till Fontaine-de-Vaucluse. Vi har samma 
mål som de idag, och när vi nått Fontaine-de-Vaucluse får vi tid att 
njuta en stund av den mysiga byn. På eftermiddagen åker vi vidare 
till L’Isle-sur-la-Sorgue. Staden är känd för sina gamla vattenhjul 
och sina många antikhandlare. Här äter vi lunch på egen hand och 
besöker därefter en konfektyrtillverkare innan vi åker tillbaka till 
Cavaillon. Middag på hotellet. 

Provence anses vara ett av Frankrikes vackraste landskap och är perfekt att uppleva till fots. Vi vandrar i den natursköna 
Luberondalen, som är känd från Peter Mayles bok ”Ett år i Provence”. Här omges vi av böljande landskap med olivlundar, 
vackra vattendrag, vinodlingar och medeltida byar som klamrar sig fast vid bergssluttningarna. 

Dag 6. Provençal Colorado de Rustrel  Efter frukost ger vi oss 
ut i det område som kallas Provences Colorado. Inträngt mellan 
Luberonbergen i söder och Vauclusebergen i norr finner vi ett 
spektakulärt ockraområde där marken skiftar från ljusgult till 
blodrött och på vissa ställen även i gröna och blå toner. Vi börjar 
med ett besök i en av de gamla ockragruvorna, där utvinningen av 
ockra slutade så sent som på 1990-talet. Vi äter sedan lunch på 
egen hand i byn Roussillon, som med sina rödfärgade husfasader 
och ockrafärgade omgivningar är en mycket vacker och speciell 
plats att besöka. På eftermiddagen vandrar vi längs den berömda 
”Ockrarutten” och njuter av de färgsprakande omgivningarna. 
Middag på kvällen. 

Dag 7. Les Rochers de Baude  Frukost och avfärd mot Les Taillades 
där vår vandring startar. Idag vandrar vi genom den vackra naturen 
upp på Les Rochers de Baude där vi får en fantastisk utsikt över 
Luberon och omgivningarna. Vi äter sedan lunch på egen hand i 
Maubec innan vi besöker ett lavendelmuseum där vi får veta mer 
om denna växt som med sin ljuvliga doft kan användas på en mängd 
olika vis. Vi avslutar med en trevlig vinprovning och återvänder under 
eftermiddagen till hotellet, där vi får tid att exempelvis slappna av 
vid poolen efter vår härliga vecka i Provence. Gemensam middag på 
kvällen. 

Dag 8. Cavaillon – Hemorten  Frukost och utcheckning. Därefter fri 
tid tills bussen hämtar oss för att köra oss till flygplatsen för vidare 
färd hemåt.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en middag · 5 picknickluncher · utflykter enligt program · 
vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 875:-
Avresedatum: 19/9, 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 475:-

Dag 1. Hemorten – Calvi  Vi flyger till Bastias flygplats och åker 
vidare till den populära badorten Calvi på Korsikas västkust. Enligt 
korsikanerna var det här som Christofer Columbus föddes trots 
att historieböckerna säger annorlunda. I Calvi finns mysiga små 
gränder med butiker och kaféer, och längs den långa hamnprome-
naden ligger restaurangerna och barerna tätt. Vi checkar in på Hotel 

Vandring Korsika 
i Napoleons fotspår på skönhetens ö
Korsika, eller ”skönhetens ö” som fransmännen med all rätt kallar den, anses vara en av Medelhavets bästa vandrings- 
öar. Denna gröna ö i Genuabukten bjuder på en fascinerande blandning av dramatiska naturscenerier, vackra stränder 
och spännande historia. Här vandrar vi i hisnande bergslandskap, genom lummiga skogar och längs inbjudande stränder 
och njuter av det behagliga Medelhavsklimatet.

Revellata där vi ska bo den kommande veckan. På kvällen bekantar 
vi oss med varandra under en gemensam middag.

Dag 2–7. Korsika  Under vår vistelse gör vi fem vandringar. Vissa 
vandringar går utmed havet och andra i inlandet. Vi vandrar bland 
berg och raviner, genom skogar och olivlundar, och njuter av fantas- 
tisk vyer. 

Dag 8. Calvi – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker vi till 
Bastias flygplats för hemresa.

La Revellata  På resans första vandring utgår vi från vårt hotell och 
vandrar till den natursköna halvön La Revellata. Turen går till stor 
del längs kusten, och vi passerar flera inbjudande små badvikar vid 
det turkosfärgade havet. På udden av halvön når vi Revellata-fyren, 
och härifrån bjuds vi på en härlig utsikt över bukten och Calvi. Väl 
tillbaka i Calvi äter vi lunch på egen hand. 

Bonifatu  Idag hämtar vår buss oss vid hotellet för en vandring i na-
tionalparken Bonifatu, belägen vid foten av Monte Grasso. Bonifatu 
betyder ”vacker plats att vara på”, och här vandrar vi i underbar na-
tur och njuter av bruset från Figarellafloden som utgår från bergen 
och mynnar i havet. Kanske lockar en paus för ett dopp i det kalla 
vattnet innan vi vandrar tillbaka bland vackra klippformationer och 
grönskande omgivningar. 

Ascodalen  Vi åker inåt land på slingrande bergsvägar till byn 
Asco som gömmer sig i dalen med samma namn. Här vandrar vi 
på hög höjd och med makalösa vyer över såväl dramatiska berg 
som olivträd, och kanske stöter vi på några av bergsgetterna eller 
vildhästarna som finns i området. 

Désert des Agriates  Efter frukost åker vi till Désert des Agriates,  
som förr i tiden var ett jordbruksområde men numera är en natur- 
skön nationalpark. Vi passerar fruktodlingar och olivlundar med-
an vår vandringsledare berättar om områdets artrika flora. Så 
småningom kommer vi ut till kusten där vi finner en trevlig badvik 
som vi kan förtära vår medhavda lunch vid och kanske ta ett upp-
friskande dopp.

Under resan gör vi följande vandringar:
Tavignanodalen  Dagens vandring börjar i staden Corte, en gång 
i tiden Korsikas huvudstad och vackert belägen bland djupa dal-
gångar. Härifrån vandrar vi in i Tavignanodalen, som så småningom 
förvandlas till en dramatisk flodravin med branta bergsväggar. I 
dalen finns flera naturliga bassänger, och vid en av dem intar vi vår 
medhavda lunch. Vi återvänder sedan till Corte där vi får tid att se 
oss omkring på egen hand innan vi åker tillbaka till hotellet. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  11 975:-

Vinvandring Bourgogne 
och Champagne
Böljande vinlandskap och sprudlande bubblor

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
en lunch · 2 middagar · utflykter enligt program · vandrings- 
ledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 575:- 
Avresedatum: 27/4, 28/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Beaune  Vi flyger till Paris och fortsätter till den  
lilla staden Beaune i Bourgogne. Vi checkar in för tre nätter på centralt 
belägna Ibis Beune Centre och äter gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Beaune  Beaune ligger i hjärtat av Bourgogne och är en av 
Frankrikes mest kända vinstäder. Dagens vandring utanför staden 
går längs slingrande vägar kantade av vinodlingar i ett underbart 
landskap. Efter lunch på egen hand i centrala Beune gör vi en guidad 
promenad i den pittoreska stadskärnan. Vi besöker ett ”moutarderie”, 
en traditionell senapstillverkare, och fortsätter sedan till Marché aux 
Vins, vinmarknaden, som inryms i en gammal kyrka från 1400-talet. 
Här avslutar vi dagen med en vinprovning av tre viner från trakten. 
Kvällen är fri. 

Dag 3. Nuits-Saint-Georges, Chaux och Dijon  Efter frukost åker vi 
till grannbyn Nuits-Saint-Georges. Härifrån vandrar vi genom ett na-
turskönt skogsområde och längs idylliska stigar bland vinodlingarna 
utanför den lilla byn Chaux. Efter vandringen åker vi till Bourgognes 
huvudstad Dijon och äter lunch på egen hand. Vi gör sedan en guidad 
rundtur som avslutas med ett besök på marknaden Marché des 
Halles, där man kan handla lokala delikatesser eller bara njuta av 
den trevliga atmosfären. Tillbaka i Beaune har vi resten av dagen och 
kvällen fri för egna aktiviteter. 

Dag 4. Beune – Chablis – Épernay   Vi checkar ut från vårt hotell och 
åker till byn Chablis, som gett namn till den välkända druvan. Vi gör 
en vandring på vackra skogsstigar och genom vinlandskapet där vi 
passerar flera vingårdar av klassen ”grand cru”, som är den högsta 
enligt Bourgognes klassificeringssystem. Efter vandringen äter vi en 
gemensam trerätters lunch på restaurang Bistrot des Grands Crus i 
centrala Chablis. Vi besöker sedan vingården Daniel-Etienne Defaix 
för att prova ett av gårdens viner. Därefter lämnar vi Bourgogne och 
åker till champagnens huvudstad Épernay. Här checkar vi in på Hotel 
Kyriad Épernay som är beläget strax utanför centrum. Kvällen är fri.

Dag 5. Épernay – Cramant   Efter frukost åker vi till Cramant där vi 
inleder dagens vandring. Vi vandrar genom den pittoreska byn, känd 

Upptäck två av Frankrikes främsta vinområden till fots! I Bourgogne vandrar vi genom pittoreska medeltidsbyar och längs 
vinfält där druvorna till några av världens mest välrenommerade viner växer. Vi passar självklart på att prova några bour-
gogneviner innan vi fortsätter till vackra Champagne, som bjuder på naturskön vandring, anrika städer och lyxiga bubblor.

för sin champagnetillverkning, och kommer sedan ut i ett ljuvligt 
landskap där vi omges av både vinodlingar och lummig natur. Efter 
vandringen fortsätter vi med buss till byn Vinay. Här besöker vi cham-
pagnehuset Lecomte Père et Fils för en champagneprovning. Tillbaka 
i Épernay äter vi lunch på egen hand. Senare på eftermiddagen gör vi 
en gemensam rundtur på ett av stadens många champagnehus, Mer-
cier, och provar några av deras champagner. Middag på egen hand. 

Dag 6. Reims stadsrundtur med champagneprovning  Efter frukost 
åker vi till staden Reims, som utöver sin champagne är känd för sin 
magnifika gotiska katedral Notre-Dame de Reims. Den Unesco- 
listade katedralen började byggas på 1200-talet och var de franska 
kungarnas kröningskyrka. Vi ser också triumfbågen från romartiden, 
Taupalatset och Saint-Remibasilikan. Efter lunch på egen hand 
besöker vi det berömda champagnehuset Tattinger för en rundtur 
och champagneprovning. Resten av dagen och kvällen är fri. 

Dag 7. Épernay  Idag har vi hela dagen fri för egna aktiviteter. Kanske 
lockar ett besök på något av champagnehusen längs Avenue de 
Champagne eller bara strövtåg i den gemytliga staden. På kvällen 
avnjuter vi en gemensam trerätters middag på en trevlig restaurang. 

Dag 8. Épernay – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker till 
Paris flygplats för hemresa. 

Det är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera 
viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula 
eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta 
i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterli- 
gare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · vandringsle-
dare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 795:- 
Avresedatum: 26/4, 9/5, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  9 775:-

Dag 1. Hemorten – Chianciano Terme  Vi flyger till Italien och 
fortsätter sedan till Chianciano Terme. Väl där checkar vi in på Hotel 
Villa Ricci där vi bor under hela vår vistelse. Gemensam middag 
avslutar dagen.

Dag 2. Siena och vandring San Quirico d’Orcia – Bagno Vignoni  Efter 
frukost är det dags för resans första utflykt. Den går till Siena, en 
medeltida stad där vi får en guidad tur längs smala kullerstensgator 
till den imponerande katedralen och det berömda solfjäderformade 
torget il Campo. På eftermiddagen gör vi vår första vandring på pil-
grimsleden Via Francigena där vi utgår från staden San Quirico d’Or-
cia och vandrar till Bagno Vignoni som är känt för sina termalkällor. 
För ovanlighetens skull är det inte ett livligt torg som utgör stadens 
hjärta utan en stor vattenbassäng eftersom staden var en känd 
kurort under medeltiden. Efter vandringen återvänder vi till hotellet 
där vi under kvällen äter gemensam middag.

Dag 3. Vandring Pienza – Montepulciano  Frukost. Vi ger oss idag ut 
och vandrar tillsammans med en lokalguide. Vi börjar dagen i Pienza 
som bland annat är känt för sin pecorinoost som går att provsmaka 
i många av butikerna i den gamla stadskärnan. Vi fortsätter sedan 
längs pilgrimsvägen genom den vackra Orciadalen innan vi når 
Montepulciano. Här slår alla vinkännares hjärtan förmodligen lite 
fortare eftersom det är här det berömda Vino Nobile di Montepul-
ciano framställs. Självklart gör vi en vinprovning innan vi återvänder 
till hotellet och äter gemensam middag.

Dag 4. Cykeltur runt Chianciano Terme  När vi intagit vår frukost är 
det idag dags för en lättare cykelutflykt. Vi cyklar genom vingårdar 
och längs små sjöar och besöker även Chianciano Termes medelti-
da centrum. Under vår tur stannar vi till på en olivgård för att prova 
den utsökta toskanska oljan. Efter vår halvdagstur har vi sedan 
eftermiddagen till att njuta på egen hand, kanske på hotellets well-
nessavdelning till vilken vi har fri tillgång. Det finns även möjlighet 
att, på egen bekostnad, göra ett besök på stadens stora termalbad 
med en lång tradition av spabehandlingar. Denna dag intas middag 
på egen hand. Vi rekommenderar den lilla trevliga restaurangen Il 
Buco där kan man äta gott till förmånliga priser. Det är inte bara vi 

Vandring Toscana 
med pilgrimsvägen och cykeltur
I mellersta Italien finner vi den berömda regionen Toscana. Hit kommer både konstintresserade, mat- och vinfantaster, 
naturälskare och soldyrkare. Denna resa är något för livsnjutaren som vill kombinera enklare vandringar med kultur, histo-
ria och vin.

som gillar detta ställe, på fönstren visas att även Michelinguiden 
har rekommenderat restaurangen under många år.

Dag 5. Vandring Sant’Antimo och Montalcino  Efter frukost beger 
vi oss med buss till det imponerande klostret Sant’Antimo från 
1100-talet. Sedan fortsätter vi till fots längs en väg med häpnads-
väckande utsikt över hela Orciadalen och den utslocknade vulkanen 
Monte Amiata. När vi kommer tillbaka till klostret tar vi en liten 
paus innan vi fortsätter till Montalcino där vi provar ett av de högst 
ansedda vinerna i regionen, Brunello di Montalcino. Kvällen avslu-
tas med gemensam middag. 

Dag 6. Vandring San Gimignano  Frukost. Vår sista vandring går 
återigen längs pilgrimsleden Via Francigena. En lättsam tur tar oss 
till kullarna som omger San Gimignano, berömt för sina många höga 
torn. Här kan vi strosa genom medeltida kvarter och kanske prova 
glass från glassbaren Gelateria Dondoli som sägs vara en av Italiens 
bästa. På kvällen avnjuter vi en sista gemensam middag.

Dag 7. Chianciano Terme – Hemorten  Vi inleder dagen med frukost, 
och sedan reser vi mot flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
en picknicklunch · 7 middagar · utflykter enligt program · 
vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 345:-
Avresedatum: 30/4, 15/5, 25/9, 8/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 875:-

Dag 1. Hemorten – Marina di Grosseto Vi flyger till Rom och 
fortsätter sedan till vårt hotell i den toskanska badorten Marina di 
Grosseto. Vi bor sju nätter på Hotel Terme Marine Leopoldo II där vi 
blir serverade frukost och middag samtliga dagar.

Dag 2. Vandring från Pitigliano till Sovana samt termalbaden i 
Saturnia Vi inleder dagen med en bussresa österut till den medel- 
tida lilla staden Pitigliano. Staden grundades av etruskerna, och 
den led vi idag ska vandra går delvis längs ravinvägar, uthuggna i 
den vulkaniska tuffstenen. Vi vandrar genom ekskogar, längs dju-
pa och trånga klippväggar bevuxna med olika typer av ormbunkar 
och förbi etruskiska nekropoler. Leden tar oss till den lilla staden 
Sovana. Efter en promenad genom den medeltida stadskärnan 
fortsätter vi med buss till Saturnias naturliga termalbad med 
varmt svavelhaltigt vatten. 

Dag 3. Vandring på ön Giglio  Idag ska vi upptäcka den näst största 
ön i den toskanska arkipelagen som består av sju öar. Från Porto 
Santo Stefano tar vi båten till natursköna Giglio och börjar vår 
vandring genom det kuperade landskapet. Dagens rutt är något 
mer utmanande än gårdagens. Genom orörd natur följer vi gamla 
åsnestigar och trappor uthuggna i klippan upp till den medeltida  
byn Giglio Castello. Här tar vi en paus innan vi återvänder till 
hamnen på en vacker stig längs kusten med fantastisk utsikt över 
havet. 

Dag 4. Vandring i fumarolparken Sasso Pisano  Fumaroler kallas 
de källor som mer eller mindre konstant släpper ut varma gaser 
ur marksprickor. Idag vandrar vi genom ett suggestivt landskap 
präglat av geotermisk aktivitet. Under den första delen av vår rutt 
får vi uppleva fumarolernas utströmningar, varmt vatten som bubb- 
lar upp från jordens inre och markens otroliga färger orsakade av 
jordskorpans mineraler. När vi kommit upp till toppen har vi en un-
derbar utsikt över Monterotondo Marittimo och havet. Vandringen 
tillbaka till byn Sasso Pisano går genom en vacker kastanjeskog. 

Dag 5. Marina di Grosseto Dagen är fri för egna aktiviteter. Vi kan 
till exempel njuta av hotellets wellnesscenter (mot avgift) eller 
utomhuspooler. Det finns också möjlighet att hyra cykel. 

Toscanas kust och öar 
vandringsresa med Elba och Giglio
Toscana är så mycket mer än kuperad landsbygd med solrosor och cypressalléer. På denna resa i sydvästra delen av re-
gionen vandrar vi i flera olika typer av landskap – på etruskiska ravinvägar, över rykande fumarolfält, genom pinjeskogar 
och längs vilda kuststräckor. Dessutom besöker vi två av den vackra toskanska arkipelagens öar.

Dag 6. Vandring på ön Elba Elba är den största ön i Toscanas 
arkipelag och den tredje största i Italien. Den mineralrika ön har 
en varierande natur med frodig grönska, vackra stränder och höga 
berg. Vi tar båten från Piombino till öns huvudort Portoferraio och 
fortsätter till fiskebyn Viticcio där dagens vandring börjar. Därifrån 
vandrar vi söderut längs kusten mot Scaglieri vars bukt är känd för 
sin fina sandstrand. Vi passerar den lilla byn Forno som fått sitt 
namn efter de etruskiska ugnar för järnframställning som hittats 
här. Vandringen avslutas i den populära badorten Procchio där vi 
får tid på egen hand innan vi återvänder till fastlandet. 

Dag 7. Vandring i naturparken Maremma, besök på gård Idag gör 
vi en underbar vandring i naturparken Maremma som sträcker sig 
över 9 800 hektar och är ett av Toscanas viktigaste naturreser-
vat. Här vandrar vi i orörd natur genom pinjeskogar, längs kusten 
och vid isolerade stränder. Från utsiktsplatsen vid försvars- och 
utkikstornet Collelungo intar vi också vår picknicklunch innan vi 
fortsätter till en av områdets stränder där det finns möjlighet till 
bad. På vägen tillbaka mot Marina di Grosseto gör vi ett besök på 
en bondgård där man framställer ost och vin som vi får provsmaka. 

Dag 8. Marina di Grosseto – Hemorten Efter frukost checkar vi ut 
och åker till flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· ett lunchpaket · en lättare lunch ·  7 middagar · utflykter 
enligt program ·  vandringsledare · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · vandringsstavar 120:-
Avresedatum: 12/5, 22/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 175:-

Dag 1. Hemorten – Diano Marina  Vi landar i Nice och åker sedan 
vidare till Hotel Villa Igea i Diano Marina på Riviera dei Fiori, den itali- 
enska blomsterrivieran. Diano Marina är en klassisk badort i västra 
Ligurien nära Frankrike och hotellet ligger bara några meter från den 
badvänliga stranden.

Dag 2. Vandring Andora till Cervo  Vi åker till den närbelägna orten 
Andora och följer den vackra bergsrutten tillbaka söderut till den pit-
toreska medeltidsbyn Cervo. Rutten är kantad av medelhavsmacchia 
och vi bjuds på en fantastisk panoramavy över de två dalarna och det 
liguriska havet medan vi navigerar längs småvägar och den urgam-
la handelsleden till Piemonte. Under dagen äter vi våra medhavda 
lunchpaket i de vackra omgivningarna. När vi nått Cervo har vi tid att 
upptäcka byn på egen hand innan vi tar oss tillbaka till hotellet. Här 
finns bland annat en väldigt vacker barockkyrka som tornar upp sig 
över den gamla fiskebyns pastellfärgade hus, ett minne från en tid då 
byn hade en mer framstående ställning i området.

Dag 3. Vandring Menton till Monaco  Idag gör vi en liten avstickare till 
Frankrike där vi njuter av en lätt vandring från citronstaden Menton 
till lyxiga Monaco. Det här är en vacker och vältrampad led som går 
längs kusten och är tillägnad den berömde arkitekten Le Corbusier. 
Väl i Monaco tar vi oss tid att upptäcka huvudstaden Monaco innan 
vi återvänder till Italien. I stadsdelen Monte Carlo besöker vi bland 
annat de japanska trädgårdarna och det berömda kasinot (till extra 
kostnad). I gamla stan ser vi furstepalatset och katedralen där furst 
Rainier III och Grace Kelly ligger begravda. På vägen tillbaka till Italien 
stannar vi till i den pittoreska byn Èze där Fragonard har sin parfym-
fabrik som vi givetvis besöker.

Dag 4. Vandring Albenga, Alassio och citrusvärlden  På morgonen  
besöker vi en traditionell citrusträdgård för att lära oss alla hem-
ligheter kring den uråldriga konsten att odla citroner. Efter en 
väldoftande vandring genom citronlundarna får vi provsmaka lite av 
marmeladen som produceras här innan vi vandrar vidare. Från den 
muromgärdade staden Albenga med sina många medeltida torn 
följer vi den gamla romerska vägen Via Julia Augusta tills vi når en 
utsiktspunkt vid kyrkan Santa Croce. Härifrån fortsätter vi till den 
berömda badorten Alassio där vi besöker gamla stan och den smala 
men väldigt populära shoppinggatan Budello.

Dag 5. Diano Marina  Idag har du möjlighet att upptäcka blomster- 
rivieran på egen hand. Man kan exempelvis stanna kvar i Diano Ma-

Italienska rivieran vandring på blomsterrivieran
Välkommen till den ljuvliga blomsterkusten där pastellfärgade hus klättrar på branta klippor, vågor slår mot solvarma 
stränder och livet går i ett sävligare tempo. Här tillbringar vi några dagar med härliga vandringar och besöker såväl  
medeltida byar som den lyxiga kasinostaden Monte Carlo.

rina och njuta av en lugn och skön stranddag eller göra en utflykt till 
någon av de närliggande orterna.

Dag 6. Vandring runt Cap Ferrat  Vi beger oss till Frankrike och den 
lyxiga halvön Cap Ferrat mellan Monaco och Nice som lockat kändi- 
sar i århundraden. Den börjar i Beaulieu-sur-Mer och avslutas i Ville-
franche-sur-Mer. Däremellan följer vi halvön längs en kuststig som 
är ömsom stenbelagd, ömsom ojämn. Rutten erbjuder fantastiska 
havsvyer med små vikar och vita kalkstensklippor som skulpterats av 
vind och vatten genom åren. I slutet av vandringen finns det möjlighet 
att besöka de vackra trädgårdarna som hör till baronessan Ephrussi 
de Rothschilds villa (inträde ingår ej) innan vi beger oss hemåt.

Dag 7. Vandring Dolceacqua och Sanremo  Vår sista dagsresa tar oss 
till det fridfulla liguriska inlandet. Vi börjar i den lilla medeltidsstaden 
Dolceacqua som karakteriseras av smala gränder, branta trappor och 
förtrollande innergårdar på vägen upp mot det gamla slottskomplex-
et. Från slottet vandrar vi genom stillsamma olivlundar och vingårdar 
till en traditionell agriturismo där vi äter gemensam lunch. Efteråt 
följer vi stigarna tillbaka till Dolceacqua innan vi beger oss till det 
kosmopolitiska Sanremo. Här har vi möjlighet att upptäcka bloms- 
terkustens huvudstad på egen hand innan vi återvänder till hotellet.

Dag 8. Diano Marina – Hemorten  Idag lämnar vi blomsterrivieran och 
flyger tillbaka till Sverige.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  11 575:-

Cinque Terre vandring längs den liguriska kusten

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Moneglia  Vi flyger till Italien och tar oss sedan 
vidare till vårt hotell i orten Moneglia, belägen ungefär sex mil 
sydost om Genua. Vi bor sju nätter på Piccolo Hotel där vi blir 
serverade frukost och middag samtliga dagar.

Dag 2. Vandring till Punta Manara, matlagning och lunch i Sestri 
Levante  Vi inleder dagen med en kort tågresa söderut till den lilla 
staden Sestri Levante. Efter en promenad genom stadens charmiga 
centrum börjar vi vår vandring mot Punta Manara, en udde som  
skjuter ut i Tigulliobukten. På stigar bland olivlundar, medelhavs- 
macchia, stenekar och strandtallar kommer vi fram till en utsikts-
plats med fantastiska vyer över havet och omgivningarna. När vi 
återvänt till Sestri Levante är det dags för matlagning. Vi får lära oss 
hur man gör den typiska liguriska pestosåsen, som innehåller basi-
lika, olivolja, pinjenötter och pecorinoost. Sedan intar vi vår lunch, 
givetvis bestående av pasta med pesto tillsammans med ett glas 
lokalt vitt vin. På eftermiddagen tar vi tåget tillbaka till Moneglia. 

Dag 3. Båttur och vandring till Portofino  Idag ska vi utforska den 
regionala naturparken Portofino. Vi åker med buss till det pittores-
ka kustsamhället Camogli där vi hämtar upp dagens picknick som 
består av focaccia, bröd typiskt för denna del av Italien. I Camogli  
stiger vi på en båt som tar oss till den lilla fiskebyn San Fruttuoso, 
dominerad av det medeltida klostret med samma namn. Målet för 
dagens vandring är den berömda turistorten Portofino, och dit når 
vi på stigar genom typisk medelhavsvegetation, ofta med havet 
i blickfånget. Våra ansträngningar ger lön för mödan, när vi möts 
av Portofinos unika blandning av pastellfärgad idyll och exklusivt 
jetsetliv. Efter en promenad genom den lilla staden gör vi en vacker 
båtfärd till Santa Margherita Ligure, varifrån vi återvänder med tåg 
till Moneglia. 

Dag 4. Vandring Cinque Terre  Nationalparken Cinque Terre är ett av 
Italiens mest berömda resmål. De fem pittoreska byarna klättrar 
uppför de gröna sluttningarna, och har med sin skönhet under 
lång tid lockat såväl inhemska som utländska turister. Vi når det 
Unescolistade området med buss och tåg och startar vår vandring 
i Vernazza, en av de fem byarna. Genom ett hänförande landskap, 
präglat av terrassodlingar och klippor som stupar ner i det azurblå 
havet, når vi den mittersta byn Corniglia. Från denna högt belägna 
by åker vi sedan den vackra tågsträckan till nästa by, Manarola, där 
medeltida hus trängs vid smala gränder. Efter en välbehövlig paus i 
den mysiga byn återvänder vi till Moneglia med tåg. 

Dag 5. Moneglia  Dagen är fri för egna aktiviteter. Moneglia är en 
lugn badort med en fin strandpromenad och trevliga restauranger. 
Passa på att prova den liguriska specialiteten farinata, en tjock 
ugnsbakad pannkaka gjord på kikärtsmjöl. Med tåg tar man sig 
enkelt till närliggande städer, till exempel tar det cirka en timme till 
storstaden Genua.

Dag 6. Vandring från Santuario di Montallegro till Chiavari  Vi åker 
buss till Rapallo där vi hämtar våra picknicklådor med lokala spe-
cialiteter innan vi tar kabinbanan upp till Santuario di Montallegro 
som ligger på cirka 600 meters höjd. Vid denna vackra Maria-helge-
dom från 1500-talet börjar vår vandring nedåt mot Chiavari. Vår väg 
följer bergskammen mellan Tigulliobukten och Fontanabuonadalen, 
den går genom skogar av stenek och kastanj och förbi ängar, gamla 
stenmurar och vin- och olivodlingar. Hela tiden njuter vi av otroliga 
vyer över havet och mot bergen. Från Chiavari tar vi tåget tillbaka till 
Moneglia. 

Dag 7. Vandring från Levanto till Monterosso, Cinque Terre  Vi åker 
tåg till Levanto där vi inleder vår vandring mot Monterosso, den 
nordligaste av Cinque Terres fem byar. Vi vandrar genom skogar och 
medelhavsmacchia och når så småningom utsiktsplatsen Punta 
Mesco på 300 meters höjd. Här erbjuds vi ett hisnande vackert 

Nationalparken Cinque Terre är tack vare sin skönhet ett av Italiens mest mytomspunna områden. Den ligger längs den 
del av den liguriska rivieran som kallas levante, soluppgångens riviera. På denna vandringsresa stiftar vi bekantskap 
inte bara med detta unika världsarv, utan också med andra pärlor längs den vackra kuststräckan.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 2 picknickluncher · 7 middagar · utflykter enligt 
program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- · vandringsstavar 120:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 10/4, 18/4, 25/4, 2/5, 8/5, 15/5, 22/5, 4/9, 11/9, 
18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10

panorama över havet och Cinque Terres fem byar. Vid en riktigt klar 
dag är det till och med möjligt att urskilja den toskanska arkipela- 
gens öar samt Korsika. Sista delen av vår vandring går nedför till 
Monterosso, Cinque Terres största by och den enda med strand. 
Härifrån tar vi tåget tillbaka till Moneglia. 

Dag 8. Moneglia – Hemorten  Frukost. Vi checkar ut och åker sedan 
till flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 
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5 dagar

fr  8 575:-

Lazios sjöar vandringsresa i det oupptäckta Tuscia

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · en 
lunch · 4 middagar · utflykter enligt program · vandringsle-
dare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 895:- · vandringsstavar 120:-
Avresedatum: 17/4, 9/5, 18/9, 9/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Bolsena Vi flyger till Rom och tar oss sedan 
vidare till den förtjusande medeltida staden Bolsena, belägen vid 
sjön med samma namn cirka sexton mil norr om Rom. Vi checkar  
in på familjedrivna Hotel Ai Platani som ligger centralt, nära både 
den historiska stadskärnan och sjön. Samtliga dagar ingår fru-
kostbuffé och middag på hotellet. 

Dag 2. Vandring på Ciminoberget och vid Vicosjön Idag gör vi 
två olika vandringar. Vi åker buss på slingrande vägar genom 
kastanjeskogar upp till Monte Cimino på cirka 1 000 meters höjd. 
Här vandrar vi bland annat genom den berömda Faggeta vetusta, 
en hundratals år gammal bokskog som är upptagen på Unescos 
lista över naturarv. Dagen fortsätter sedan med ytterligare en 
vandring i Vicosjöns naturreservat, som täcker en yta av cirka  
4 000 hektar och omfattar den vulkaniska sjön Vico samt bergen 
runtom sjön. Här finns en rik flora med bland annat bok, kastanj, 
ek, lönn och hasselnötsodlingar. Vi avslutar i den lilla staden 
Caprarola med ett besök i Palazzo Farnese, en imponerande villa 
som familjen Farnese lät uppföra på 1500-talet. Här ser vi både de 
stora salarna med magnifika takmålningar och den vackra renäs-
sansträdgården. Vi återvänder till Bolsena med buss. 

Dag 3. Båttur på Bolsenasjön, vandring till Montefiascone Vi 
inleder dagen med en härlig båttur på den vulkaniska Bolsenasjön 
och njuter av vyn över sjöns två öar och det vackra landskapet 
runtomkring. Därefter gör vi en promenad i Bolsenas pittores-
ka medeltida centrum med smala gränder, trappor och gamla 
stenhus. Vi besöker också kyrkan Santa Cristina, uppförd på 
1000-talet och platsen för det så kallade miraklet i Bolsena i mit-
ten av 1200-talet. Efter lunch på egen hand är det dags för dagens 
vandring som går längs den berömda pilgrimsvägen Via Francige-
na. Vi lämnar Bolsena till fots och vandrar förbi vin- och olivod-
lingar, genom skogsdungar och på delar av den romerska vägen 
Via Cassia. Vårt mål är den vackra staden Montefiascone, känd för 
sitt vita vin Est! Est!! Est!!! Vinet görs främst på den gröna druvan 
trebbiano toscano, och bakom dess tillkomst finns en spännande 
historia. Innan vi återvänder till Bolsena med buss får vi provsma-
ka det berömda vinet. 

Dag 4. Vandring till Orvieto och Civita di Bagnoregio Dagens ut- 
flykt börjar med att vi åker buss österut till grannregionen  

Latium, eller Lazio på italienska, är den region där Rom är huvudstad. Norr om Rom ligger ett historiskt område kallat 
Tuscia, som kännetecknas av medeltida städer och en varierande natur med berg, vulkansjöar, raviner och skogar. I detta 
vackra landskap bor vi i pittoreska Bolsena och gör trevliga vandringar, besöker palats och provar vin.

Umbrien. Här vandrar vi genom det natursköna kuperade land- 
skapet till Orvieto, en betydande ort redan under etruskisk tid. 
Staden ligger högt uppe på en klippa bestående av den vulkaniska 
bergarten tuff. Den vackra katedralen från 1200-talet räknas som 
ett av den italienska gotikens främsta byggnadsverk och domi- 
nerar stadens silhuett. Etruskerna var skickliga inom vattenteknik, 
och under Orvieto har man funnit ett system av passager och 
vattencisterner uthuggna i den porösa tuffstenen. I denna sug-
gestiva miljö gör vi ett besök 20 meter under mark och förflyttar 
oss flera årtusenden bakåt i historien. Efter gemensam lunch i 
Orvieto återvänder vi till Latium med buss och påbörjar dagens 
andra vandring. Vi vandrar i ett unikt landskap karakteriserat av 
eroderade raviner tills vi når den förtrollande lilla byn Civita di 
Bagnoregio, kallad ”den döende staden”. Byn reser sig på toppen 
av en tuffstenskulle som är starkt utsatt för erosion, och den nås 
endast till fots via en lång bro. Den medeltida bebyggelsen är 
mycket välbevarad, och när man strosar runt på de smala gatorna 
kantade av blomsterprydda stenhus känns det som om tiden har 
stått stilla. Vi återvänder till Bolsena med buss. 

Dag 5. Bolsena – Hemorten Efter frukost checkar vi ut och åker till 
flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  9 975:-

Italienska sjöar vandring i italienska sjödistriktet

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- · vandringsstavar 120:-
Avresedatum: 29/4, 16/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Lago Maggiore  Vi flyger till Milano och tar oss 
sedan vidare till pittoreska Suna di Verbania på västsidan av Lago 
Maggiore. Vi bor sju nätter på Hotel Pesce D’Oro ett stenkast från 
vattnet. Samtliga dagar serveras frukost och middag på vårt hotell. 
Vi har nu härliga dagar framför oss vid Italiens andra största sjö.

Dag 2. Vandring från Suna till Cavandone och Borromeiska öarna  
Vi börjar vandringen i Suna di Verbania och tar oss upp till medel- 
tidsbyn Cavandone. Längs vägen har vi fantastiska vyer över sjön 
och passerar gamla byar som har bevarats uppe i bergen. På efter- 
middagen åker vi på en båttur till Borromeiska öarna. De har fått 
sitt namn efter sina ägare, den adliga familjen Borromeo som bland 
sina medlemmar kan räkna både kardinaler och ett helgon. Vi börjar 
med ett besök på den mest kända av öarna, Isola Bella. Här finns 
en storslagen barockanläggning från 1600-talet med ett palats 
och en fantastisk trädgård som reser sig i tio vackert utsmyck-
ade terrasser (inträde ingår). Vi fortsätter till den mindre Isola dei 
Pescatori, fiskarnas ö, som är den enda av de Borromeiska öarna 
som är bebodd året runt. Här kan vi promenera bland smala gränder 
och beundra de karakteristiska husen i flera våningar med långa 
balkonger som används för att torka fisk. Vi återvänder till Suna di 
Verbania med båt och äter gemensam middag på hotellet. 

Dag 3. Vandring Lago d’Orta  Idag utforskar vi tillsammans med 
vår lokala vandringsledare omgivningarna vid Ortasjön som ligger 
väster om Lago Maggiore. Vi vandrar i det natursköna landskapet 
vid sjöns sydöstra del genom skogar och små byar. Från berget 
Monte Mesma med sitt berömda franciskankloster från 1600-talet 
har vi fantastisk utsikt ut över sjön. Vi avslutar vår vandring i den 
lilla idylliska byn Orta San Giulio som ligger på en udde. Här får vi 
tid att strosa bland de pittoreska gränderna innan vi återvänder till 
Suna di Verbania. 

Dag 4. Vandring Comosjön  Vi beger oss till Comosjön med buss 
och inleder vår tur från pittoreska Torno. Härifrån vandrar vi upp 
till Montepiatto som bjuder på en av de vackraste utsikterna över 
Comosjön. Från Montepiatto tar vi oss nedåt tillbaka till den lilla 
byn Torno med sitt mysiga historiska centrum. Vi stiger på båten 
som tar oss till Como, och på vägen får vi se Comosjön och dess 
omgivningar från ytterligare ett perspektiv. Väl i Como får vi fri tid 
att uppleva dess historia och charm. 

Dag 5. Lago Maggiore  Dagen tillbringas på egen hand. Varför inte 
passa på att ta en fika på något mysigt kafé, åka på en båttur i 

En naturskön vandringsresa i det italienska sjödistriktet norr om Milano. Vi bor samtliga nätter i Suna di Verbania som 
ligger vid Lago Maggiores västra strand och njuter av fem härliga vandringar genom detta vackra landskap.

Lago Maggiore eller promenera längs den fina sjöpromenaden. Vår 
reseledare ger gärna förslag på utflykter och aktiviteter.

Dag 6. Vandring i Anzascadalen  Idag vandrar vi i den fascinerande 
Anzascadalen som ligger väster om Maggioresjön. Vi startar i 
Piedimulera och följer den uråldriga leden som fram till mitten av 
1800-talet var den enda vägen mellan orterna Piedimulera och 
Macugnaga. Vi passerar små byar där de gamla gemensamma ugn- 
arna och vinpressarna fortfarande finns kvar. Vår vandring tar oss 
längs fruktodlingar, små vattendrag och genom kastanjeskogar 
till byn Castiglione. Därifrån fortsätter vi med buss upp till byn 
Macugnaga, belägen på 1 400 meters höjd över havet nedanför 
Monte Rosas imponerande östvägg. Här möter vi en helt annan typ 
av bebyggelse, karakteriserad av trähus i alpin stil. 

Dag 7. Vandring Kastanjevägen  Vi åker båt till Belgirate och börjar 
vår vandring med att besöka den romanska kyrkan Sankta Anna 
där vi kan se fresker från 1300-talet. Vi vandrar längs den gamla 
åsneleden genom kastanjeskogar och trevliga små byar och pas- 
serar flera gamla medeltida kyrkor. Åsneleden leder oss slutligen 
till vackra Stresa där vi får fri tid att strosa i stadskärnan innan vi 
tar båten tillbaka till Suna. 

Dag 8. Suna di Verbania– Hemorten  Vi har fri tid tills vi samlas för 
att åka mot flygplatsen.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 



www.rolfsbuss.se180

8 dagar

fr  11 475:-

Vinvandring Veneto 
bland vingårdar i nordöstra Italien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· en lunch · 7 middagar varav en fyrarätters middag med 
tillhörande vin · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- · vandringsstavar 120:- · 
tillvalsutflykt
Avresedatum: 10/5, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Paderno del Grappa  Vi flyger till Venedig och 
tar oss sedan vidare till den lilla orten Paderno del Grappa och vårt 
fyrstjärniga Wine Hotel San Giacomo, där vi ska bo i fyra nätter. 
Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Vandring Proseccokullarna med vinprovning  Dagens vand-
ring går genom ett vackert kuperat landskap med många vinodlingar 
och vingårdar.  Området är berömt för sitt mousserande vin Prosecco 
di Conegliano-Valdobbiadene. Vi besöker en lokal vinkällare där vi 
får en guidad tur, som avslutas med provning av Proseccovin tillsam-
mans med lokala delikatesser. På hotellet äter vi på kvällen en fyra- 
rätters middag, där varje rätt serveras tillsammans med ett glas vin.

Dag 3. Vandring Marosticaområdet, grappaprovning i Bassano  Vi 
inleder dagen i den lilla staden Marostica, känd för sitt schackruti-
ga torg som ligger vid en av stadens fästningar. Här vandrar vi i ett 
naturskönt landskap präglat av kullar, vinodlingar, olivlundar och 
körsbärsträd och passerar små byar och medeltida kloster. På efter-
middagen fortsätter vi till staden Bassano del Grappa som är känd 
för sin produktion av grappa, som framställs av druvrester från vin-
tillverkningen. Givetvis gör vi en provsmakning av denna spritdryck.

Dag 4. Stadsvandring i Venedig med besök på olika bacari  Idag är 
det dags att upptäcka regionen Venetos huvudstad Venedig. Denna 
unika stad är byggd på över hundra sandöar i Venediglagunen som 
sammanbinds genom mer än fyra hundra broar. Vår vandring tar 
oss förbi Dogepalatset, Markusplatsen och Rialtobron, men också 
genom lugna kvarter långt ifrån turisternas allfarvägar. Vid lunchtid 
besöker vi tre olika bacari, Venedigs typiska små krogar som ser-
verar vin och smårätter. Varje bacaro erbjuder ett glas vin och ett 
tilltugg. 

Dag 5. Pieve del Grappa – Peschiera  Efter frukost och utcheckning 
beger vi oss västerut mot Gardasjön, Italiens största sjö. På vägen 
dit gör vi ett stopp vid Isola della Scala och besöker en gård där man 
producerat ris sedan 1600-talet. Efter en guidad visning serveras en 
lätt lunch bestående av risotto och ett glas vin. Därefter fortsätter vi 
till staden Peschiera, vid Gardasjöns södra kust. Vi checkar in för tre 
nätter på fyrstjärniga Parc Hotel strax utanför Peschiera. Frukost 
och middag ingår samtliga dagar.

Regionen Veneto har ett varierande landskap med pittoreska medeltidsstäder och många olika vindistrikt. Vi vandrar 
bland kullar med vingårdar och olivlundar, vi utforskar den unika staden Venedig, vi får en inblick i risproduktion och 
givetvis provar vi regionens berömda viner.

Dag 6. Tillvalsutflykt vandring vattenfallsparken i Molina och 
vinprovning  Dagen är fri för egna aktiviteter. Man kan till exempel 
njuta av hotellets wellnesscenter med inomhuspool eller ta ho-
tellets shuttlebuss in till centrum av Peschiera. Den som vill kan 
följa med på en tillvalsutflykt till Valpolicellaområdet där vi gör en 
vandring i Parco delle cascate, vattenfallsparken, i Molina. Parken 
sträcker sig över 80 000 kvadratmeter och här finns flera vand-
ringsleder. Vi vandrar genom skogar och över fält, förbi små bäckar 
och vattendrag och ser förstås flera imponerande vattenfall. Efter 
denna natursköna vandring åker vi genom det berömda vindistriktet 
Valpolicella till en vingård där vi gör en vinprovning med tilltugg. 
Utflykten måste förbokas inför resan. Pris fr. 795:-

Dag 7. Vandring längs Gardasjöns östra kust och vinprovning  Da-
gens vandring går längs den östra delen av Gardasjön. Vi åker buss 
till samhället Torri del Benaco och vandrar på stigar högt ovanför 
sjön. Denna del av Gardasjöns kust brukar kallas olivrivieran och 
under vandringen passerar vi mängder av olivlundar. När vi har 
beundrat utsikten från udden San Vigilio fortsätter vi till den pitto-
reska lilla staden Garda, där vi tar en välförtjänt paus. Sedan åker vi 
vidare till en vingård för att prova det kända vinet Bardolino. 

Dag 8. Peschiera – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och åker 
till flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar 
· 6 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · entréer · vandringsstavar 120:-
Avresedatum: 7/4, 21/4, 28/4, 6/5, 17/9, 23/9, 30/9, 6/10, 
13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Sant’Agata sui Due Golfi  Vi flyger till Neapel 
och fortsätter sedan till orten Sant’Agata på Sorrentohalvön där 
vi bor sex nätter på Hotel O’ Sole Mio. Samtliga dagar serveras 
frukost och middag på vårt hotell. Vi har nu härliga dagar framför 
oss för att utforska de vackra omgivningarna. 

Dag 2. Vandring Capri  Med båt från Sorrentos hamn åker vi till den 
enastående vackra klippön Capri. På Capri gör vi en vandring genom 
det vackra landskapet där vi ser några av de vackra naturliga sten-
formationer och vyer som ön bjuder på. I staden Anacapri kan man 
besöka den berömda Villa San Michele som uppfördes av den 
svenske läkaren och författaren Axel Munthe (entré cirka 8 euro). 
Vi åker sedan minibuss ner till staden Capri. Där får vi en stund på 
egen hand innan vi återvänder till hamnen för att ta båten tillbaka 
till fastlandet.

Dag 3. Vandring Gudarnas stig  Vi åker med buss till Agerola, cirka 
fyra mil från vårt hotell. Här börjar vi vår vandring på ”Gudarnas 
stig”, en vandringsled som tar oss till byn Nocelle där vi gör ett lunch-
stopp. Vi åker sedan lokalbuss ner till Positano där det finns tid att 
återhämta sig lite innan det är dags att återvända till vårt hotell.

Dag 4. Vandring Punta Campanella  Dagens vandring utgår från vårt 
hotell och vandringsleden går genom skog, äng och naturreservat. 
Vi går via Termini till Sorrentohalvöns sydligaste spets Punta 
Campanella, där vi har en makalös utsikt över havet och ön Capri 
mittemot. Vi vandrar sedan tillbaka till Termini där en buss möter 
oss och tar oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 5. Vandring Vesuvius  Vi inleder med att ta bussen upp till 
cirka 1 000 meters höjd. Här påbörjar vi vår vandring tillsammans 
med en geologisk guide och tar oss upp till ytterligare lite högre 
höjd varifrån vi kan se ner i kratern. Vi fortsätter därefter till 
södra kanten av kratern med utsikt över Pompejis arkeologiska ut-

Vandring Amalfikusten
spektakulära Sorrentohalvön och Capri
Den dramatiska kuststräckan på sydsidan av Sorrentohalvön är otroligt vacker och området är ett av Unescos 
naturvärldsarv. Här stupar bergen brant ner i det azurblå havet och de pastellfärgade husen klamrar sig fast utmed 
bergsväggarna. Vi vandrar genom olivlundar och citronodlingar och får även uppleva Vesuvius karga lavalandskap.

grävningsområde. Som avslutning på dagen besöker vi en vingård 
belägen vid Vesuvius fot där vi får smaka på det traditionella vinet 
Lacryma Christi. Dagens vandring rekommenderas inte för den 
som lider av astma och yrsel. 

Dag 6. Vandring Sorrento  Vi startar från vårt hotell och upptäcker 
den lilla byn Sant’Agata. Vi blir sedan inbjudna av Giuseppe som 
lär oss hur man gör riktig italiensk pizza. Efter lunch vandrar vi till 
vackra Sorrento, där vi får fri tid att strosa runt i staden innan vi 
återvänder till vårt hotell med buss.

Dag 7. Sant’Agata sui Due Golfi – Hemorten  Avresa mot Neapel 
och flygplatsen.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  11 675:-

Vandring Apulien 
hänförande vyer i ett naturskönt landskap

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 2 luncher · 7 middagar inklusive 1/4 liter vin och 1/2 liter 
vatten per person · utflykter enligt program · vandringsledare 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · vandringsstavar 120:-
Avresedatum: 13/4, 28/4, 11/5, 15/9, 28/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Specchiolla  Vi flyger till Bari och åker vidare 
söderut till orten Specchiolla, där vi bor fyra nätter på Riva Marina 
Resort. Middag inklusive dryck ingår samtliga kvällar. 

Dag 2. Vandring Torre Guaceto, besök i Ostuni  I naturreservatet 
Guaceto vandrar vi genom tät macchiavegetation och kommer via 
en stig längs havet fram till försvarstornet Guaceto, byggt på 1500-
talet. På eftermiddagen besöker vi Ostuni och gör en promenad 
bland stadens smala gränder kantade av vitkalkade hus. Hos en 
lokal olivoljetillverkare gör vi en olivoljeprovning.

Dag 3. Vandring och besök i Matera  Idag besöker vi staden Matera 
vars berömda världsarvslistade ”Sassi”-grottor är uthuggna i 
berget. Grottorna var bebodda fram till 1950-talet då de båda 
Sassi-kvarteren utrymdes på grund av undermåliga sanitära 
förhållanden. Tillsammans med en lokalguide gör vi en promenad 
i ett av kvarteren och vandrar sedan genom floden Gravinas ravin 
upp till en utsiktsplats. 

Dag 4. Matlagning i Cisternino, vandring i trulliområdet, besök i 
Alberobello  I den pittoreska staden Cisternino lär vi oss under en 
matlagningslektion att göra Apuliens typiska pastaform orecchi-
ette, ”små öron”. Efter gemensam lunch vandrar vi genom det 
fascinerande trulliområdet. Dessa vitkalkade stenhus med kägel-
format tak är karakteristiska för Itriadalen, och i trullihuvudstaden 
Alberobello finns över tusen sådana här charmiga hus. 

Dag 5. Specchiolla – Lecce – Santa Maria al Bagno  Idag förflyttar 
vi oss med buss från den adriatiska sidan av Apulien till den joniska 
och besöker på vägen den apuliska barockens pärla Lecce, där vi 
gör en rundtur och ser stadens främsta sevärdheter. Sedan åker vi 
till en masseria, lantgård, där vi äter en lunch bestående av lokala 
produkter och får veta allt om framställningen av burrata, en krämig 
typ av mozzarellaost. Vi fortsätter till den lilla orten Santa Maria 
al Bagno där vi tar in för tre nätter på anrika Grand Hotel Riviera, 
beläget vid havet. Middag inklusive dryck ingår samtliga kvällar.

Apulien ligger på Italiens klack och har ett mycket varierande landskap med både slätter och berg. Här vandrar vi bland 
olivlundar och pittoreska trullihus och längs vackra kuststigar ovanför ett turkosblått hav. Vi provar olivolja och får en 
inblick i tillverkningen av den krämiga burrataosten. Under vår vistelse bor vi både vid den adriatiska och den joniska 
kusten och besöker Unescovärldsarvet Matera. 

Dag 6. Santa Maria al Bagno  Dagen är fri för egna aktiviteter. På 
hotellet finns pool och rakt över gatan privat strand bestående av 
platta klippor. 

Dag 7. Vandring Otranto  Vår sista vandring på denna resa blir en 
färgsprakande upplevelse. Vi vandrar till Capo d’Otranto, Italiens 
östligaste punkt, och passerar längs vägen en liten sjö som 
uppkommit i ett gammalt bauxitstenbrott. Sjöns smaragdgröna 
färg utgör en slående kontrast till den omgivande intensivt röda 
jorden. Vid den vita Palascia-fyren har vi en underbar vy ut över 
Otrantosundet mot Albanien. I den lilla staden Otranto får vi tid för 
lunch på egen hand innan vi fortsätter vår vandring till Sant’Andreas 
imponerande klippor. 

Dag 8. Santa Maria al Bagno – Hemorten  Efter frukost åker vi till 
flygplatsen i Bari.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- · vandringsstavar 120:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 11/4, 9/5, 20/9, 4/10, 18/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Cagliari  Vi flyger till Sardiniens huvudort Cag- 
liari och tar oss sedan från flygplatsen till Hotel Panorama där vi 
äter gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Cagliari – Palau  Efter frukost checkar vi ut från hotellet och 
möter vår lokala guide som tar oss med på en kort stadspromenad i 
Cagliari. Vi ser dess bastion, ädla palats och ståtliga katedral innan 
vi åker vidare till Poettostranden där vi vandrar upp till udden Sella 
del diavolo och får en magnifik utsikt över staden. Under eftermid-
dagen tar vår buss oss norrut genom det vackra landskapet till Pa-
lau där vi checkar in på Hotel Palau för de kommande sex nätterna. 
Här ingår middag samtliga kvällar.

Dag 3. Vandring Costa Smeralda  Vi inleder dagens vandring i den 
charmiga lilla byn San Pantaleo. Därifrån tar vi oss neråt mot se-
mesterparadiset Costa Smeralda, där vår vandringsstig är vackert 
inramad av massiva klippväggar. Vår vandringsled tar oss igenom 
några av de mest eftertraktade och finaste vita sandstränderna på 
hela Sardinien. Utöver detta finner vi stora villor och massor av lyx-
bilar i Costa Smeralda, då kändiseliten vallfärdar hit varje sommar. 
När dagens etapp är klar bjuds vi på vinprovning och små lokala 
sardiska tilltugg.

Dag 4. Vandring i Garibaldis fotspår på ön Caprera  Efter frukost 
beger vi oss med färja mot ön La Maddalena som via en bro är 
sammanbunden med ön Caprera där den italienske frihetskämpen 
Giuseppe Garibaldi bodde och ligger begravd. Längs smala stigar 
vandrar vi genom ett hisnande vackert medelhavslandskap i natio- 
nalparken Arcipelago di la Maddalena. Vi återvänder sedan till den 
pittoreska lilla staden La Maddalena.

Dag 5. Palau  Idag tillbringar vi dagen på egen hand och får möjlig- 
het att lära känna omgivningarna runt Palau.

Dag 6. Vandring Monte Tundu  Dagens vandring utgår från en 
traditionell bondgård som på Sardinien kallas stazzo. Vi passerar 
en rad grönsaksträdgårdar och vin- och olivgårdar innan vår led 
sakta börjar stiga uppåt mot Monte Tundu. Under vår vandring ser vi 

Vandring Sardinien spektakulära vyer
Vandra på en av de vackraste platserna Italien har att erbjuda, med orörda stränder, kristallklart vatten och kuperat 
landskap. Under vår vistelse på denna magnifika ö stiftar vi bekantskap med Italiens kultur och natur och får uppleva 
obeskrivliga vyer.

intressanta platser förknippade med lokal historia, till exempel ett 
urholkat granitblock som ökända banditer använde som gömställe. 
Efter vår vandring avnjuter vi en god och efterlängtad lunch på en 
sardisk bondgård. När vi ätit gott och återhämtat oss från dagens 
strapatser återvänder vi till hotellet.

Dag 7. Vandring Capo Testa  Vår sista vandring på denna resa blir 
en minnesvärd upplevelse. På vår väg genom dalen Valle della 
Luna till fyren vid Capo Testa ser vi fantastiska klippformationer av 
granit. En klar och solig dag har man en imponerande utsikt över 
havet och ön Korsika. Efter denna vandring gör vi ett besök i den 
charmiga lilla staden Santa Teresa innan vi återvänder med buss till 
hotellet.

Dag 8. Palau – Hemorten  Frukost. Efter utcheckning har vi egen tid 
fram tills det är dags att åka till flygplatsen.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
·  en lunch · 2 picknickluncher · 7 middagar · utflykter enligt 
program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:- · vandringsstavar 120:- 
Avresedatum: 13/5, 17/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Ischia Vi flyger till Neapel och åker vidare till 
hamnen i Pozzuoli, där vi tar båten över till Ischia. Vi bor sju nätter 
på familjedrivna Hotel Terme La Pergola, högt beläget ovanför de 
små städerna Lacco Ameno och Casamicciola på öns nordkust.  
Hotellet har flera pooler samt spa- och wellnesscenter. Frukost-
buffé och middag ingår samtliga dagar. 

Dag 2. Vandring bland vulkaner På Ischia finns över 40 gamla vul-
kaner, och idag ser vi flera vulkankratrar. Resans första vandring 
på öns nordöstra del börjar i orten Casamicciola. Genom Madda- 
lenaskogen med pinjeträd och stenekar kommer vi fram till krat-
ern Fondo d’Oglio. Här kan vi se fumaroler, det vill säga varma 
gaser, till exempel vattenånga och koldioxid, som mer eller mindre 
konstant strömmar ut ur marksprickor. Vi fortsätter till nästa 
krater, Fondo Ferraro, och vidare mot byn Fiaiano där vi kan njuta 
av underbara vyer över öns östra del och havet. Det sista vulkan- 
utbrottet på Ischia ägde rum 1301. Ovanpå spåren av lavaflödena 
planterade man i mitten av 1800-talet en pinjeskog som brukar 
kallas Ischias gröna mössa. Här avslutar vi vår vandring. 

Dag 3. Vandring till varma källor Dagens vandring på öns södra del 
startar i byn Panza. Vi vandrar genom skogslandskap och på stigar 
längs klippor med macchiavegetation och njuter av storslagna vyer 
över havet. Vägen har en del uppförs- och nedförsbackar och flera 
partier med trappor. Vi gör ett stopp vid Sorgetos varma källor som 
värmer upp havsvattnet nära kusten, där den som vill kan bada. 
Vandringen avslutas i den pittoreska byn Sant’Angelo, känd för sina 
pastellfärgade hus och sitt vackra läge vid en hög tuffstensklippa. 

Dag 4. Vandring i skogar med minnen från förr Från byn Serrara 
Fontana börjar vi vår vandring på det höga berget Epomeos västra 
sluttningar. Vi passerar Frassitelliskogen med falsk akacia och 
kommer sedan in i den trolska Falangaskogen. När vi kommit ut ur 
skogen når vi den lilla kyrkan Santa Maria al Monte, belägen nästan 
500 m ö.h. och delvis uthuggen i tuffstenen. Här avnjuter vi vår 
picknicklunch med havet och staden Forio i blickfånget. 

Dag 5. Ischia Dagen är fri för egna upptäcktsfärder. Vår reseledare 
ger gärna tips på utflykter och aktiviteter.

Vandring Ischia Neapelbuktens gröna pärla
Den vulkaniska ön Ischia är Neapelbuktens största ö och har ett varierande landskap som lämpar sig utmärkt för natur- 
sköna vandringar. Här finns lummiga skogar, rykande fumaroler, dramatiska utsiktspunkter och pittoreska byar. Ön är 
också känd för sina många varma källor, termalbad och vackra stränder.

Dag 6. Vandring upp på Monte Epomeo  Idag ska vi vandra upp till 
toppen av Ischias högsta berg Monte Epomeo, som med sina 789 
meter dominerar hela ön. Genom kastanje- och steneksskogar når 
vi l’Eremo di San Nicola, en liten kyrka som huggits ut i tuffstenen. 
Därifrån är det inte långt till öns högsta punkt som vi når på sekel- 
gamla åsnestigar. Här intar vi vår picknicklunch och börjar vår 
vandring nedåt via en annan stig. 

Dag 7. Vandring på dramatiska kuststigar  Under dagens vand-
ring utforskar vi öns sydöstra del. Vi vandrar i en halvcirkel runt 
Vatolierekratern, genom byn Chiummanno. Vi fortsätter genom 
macchiavegetation, olivlundar och vinodlingar längs stigar med 
hisnande vyer. Bland vingårdarna i byn Piano Liguori, belägen på 
300 meters höjd över havet, äter vi lunch på en restaurang med 
utsikt över Sorrentohalvön, Capri, Vesuvius och Neapelbukten. Vi 
avslutar vår vandring i Campagnano, varifrån vi har en fin vy över 
staden Ischias fästning Castello Aragonese. 

Dag 8. Ischia – Hemorten  Efter frukost åker vi till Ischia Porto och 
tar båten till hamnen i Pozzuoli. Därifrån fortsätter vi till Neapels 
flygplats för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
ett lunchpaket · en lättare lunch · 6 middagar · utflykter enligt 
program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · vandringsstavar 120:- 
Avresedatum: 6/5, 12/5, 8/9, 22/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  9 475:-

Dag 1. Hemorten – Riva del Garda Vi flyger till Italien och åker 
sedan vidare mot landets största sjö. I den trevliga staden Riva 
del Garda som ligger vid Gardasjöns nordligaste punkt checkar vi 
in på Hotel Antico Borgo, som har en vacker terrass där man kan 
njuta av panoramautsikten ut över sjön. Frukost och middag ingår 
samtliga dagar. Eftersom hotellet är beläget i Rivas historiska 
centrum kan vår buss inte köra ända fram och vi får därför gå cirka 
500 meter. Bagagetransport ingår.

Dag 2. Vandring Limone Efter frukost lämnar vi Riva del Garda 
bakom oss och tar båten över till vykortsvackra Limone med sina 
pastellfärgade hus. Här strosar vi längs den mysiga strandprome- 
naden innan vi viker av vid den lilla bäcken San Giovanni och 
passerar en av områdets många oljekvarnar. På vägen upp för klip-
porna finns det möjlighet att uppleva en bit av naturparken Alto 
Garda. Den populära parken sträcker sig över nio kommuner och 
högsta punkten är nära 2 000 meter över havet. Efter vår vandring 
återvänder vi till gamla stan i Limone där vi besöker en gammal 
citronträdgård innan vi tar båten tillbaka till Riva. 

Dag 3. Vandring Monte Baldo  Idag åker vi med buss till den 
charmiga medeltidsstaden Malcesine. Härifrån tar vi linbanan upp 
till Monte Baldo på 1 800 meters höjd, och uppe på platån får vi en 
underbar panoramautsikt över den glittrande Gardasjön medan vi 
vandrar längs bergets vältrampade stigar. Området kallas ibland 
för Europas trädgård på grund av det rika växt- och djurlivet, och 
mellan mars och augusti blommar här över 60 olika sorters orki- 
déer. Efter vandringen tar vi linbanan ned igen och avslutar dagen 
i Malcesine innan vi tar bussen tillbaka till Riva. 

Dag 4. Riva del Garda  Idag har vi dagen fri för egna aktiviteter och 
möjlighet att upptäcka mer av Rivas charmiga kvarter. 

Dag 5. Vandring Molvenosjön Dagens vandring börjar i den lilla 
staden Molveno och går runt den vackra Molvenosjön. Vi tar oss 
till ruinerna av de starka fortifikationer som österrikarna byggde 
för att hålla Napoleon Bonaparte stången och som användes även 

Vandring Gardasjön  
vandring vid Italiens största sjö
En härlig resa med vandringar i det vackra området kring Gardasjön. Här får vi njuta av de mest underbara landskaps-
vyer medan vi besöker pittoreska medeltidsstäder, vandrar i Europas trädgård och upptäcker den gröna glaciärsjön vid 
Dolomiternas fot.

under första världskriget. Härifrån följer vi en stig som leder oss 
till natursköna vattenfall. Under dagen avnjuter vi vårt medhavda 
lunchpaket i naturen. Vi fortsätter längs den kuperade strand-
kanten innan sista delen av vår vandring tar oss över den bloms- 
terklädda bron Ponte di Bior och tillbaka till Molveno där bussen 
väntar. På återvägen till Riva stannar vi till vid en traditionell 
vingård där vi får provsmaka några av regionens viner. 

Dag 6. Vandring Tennosjön och Canale  Dagens vandring börjar 
vid Ballinopasset och följer stigen mot Tennosjöns smaragdgröna 
glaciärvatten. Efter en skön paus vid strandkanten fortsätter vi 
på gamla åsnestigar till den pittoreska medeltidsbyn Canale med 
smala kullerstensgränder som kantas av gamla stenhus, förbund-
na med varandra genom valv. Lunchen består av lokala produkter 
och avnjuts på en karakteristisk plats i området innan vi fortsät-
ter till den privatägda Tennofästningen som härstammar från 
1200-talet. Här möter bussen oss och vi åker tillbaka till Riva. 

Dag 7. Riva del Garda – Hemorten  Idag lämnar vi det sköna  
Gardaområdet bakom oss och flyger tillbaka till Sverige.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · liftkostnader
Avresedatum: 5/6, 27/6, 15/7, 29/8, 5/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 775:-

Dag 1. Hemorten – Cavalese  Vi flyger till München och fortsät-
ter sedan mot Österrike och Italien. Vi passerar Innsbruck och 
Bolzano innan vi når Val di Fiemme och Cavalese. Vi checkar in på 
gemytliga Hotel Los Andes som ligger i byn Castello strax utanför 
Cavalese. Samtliga dagar serveras frukost och middag på vårt 
hotell.

Dag 2–7. Val di Fiemme och Val di Fassa  Under dagarna gör 
vi gemensamma vandringsturer och vår buss kör oss till olika 
områden i dalgångarna. Vår reseledare assisteras varje dag av 
en lokal vandringsguide. I Val di Fassa finns bland annat det 
rödskimrande bergsområdet Rosengarten som italienarna kallar 
Catinaccio. Vid solnedgången är de spetsiga dolomittopparna 
extra vackra. En dag gör vi en vandring i området runt Canazei där 
vi bjuds på vyer över glaciären Marmolada och Passo Pordoi. Här 
finns även bergsmassivet Sella som är känt för sina skidområden, 
som Corvara och Arabba. Vi kommer också att vandra i områden 
som Alpe Cermis och Latemar. Det är vid Alpe Cermis som den 
årliga längdskidtävlingen Tour de Ski avgörs, och det var här som 
Charlotte Kalla fick sitt internationella genombrott. Alpe Cermis 
är vårt närmaste vandringsområde med skidliftförbindelse direkt 
från Cavalese. 

En av dagarna har vi en vandringsfri dag. Vi har då chans 
att njuta av hotellets faciliteter. Det finns bra förbindelser med 
lokaltrafik till exempelvis Bolzano. I resans pris ingår ett turistkort 
som ger gratis transport med lokaltrafiken inom Val di Fiemme. 
Det ger även gratis färd med några av de lokala skidliftarna. När vi 
vandrar utanför Val di Fiemme tillkommer dock kostnader för liftkort. 

Dag 8. Cavalese – Hemorten  Frukost och sedan avresa mot 
München för hemfärd.

Vandring Val di Fiemme italienska alperna
En vandringsresa till dalgången Val di Fiemme i hjärtat av Dolomiterna. Vi flyger bekvämt till München och njuter sedan 
av en kombination av motion, kultur samt god mat och dryck. Under resan får vi uppleva härliga vandringsdagar i Val di 
Fiemme och Val di Fassa.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  9 975:-

Vandring Dolomiterna 
storslagna vyer i norra Italien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- · tillvalsutflykt · liftkostnader
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 13/6, 27/6, 11/7, 25/7, 8/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Kiens  Vi flyger till München och tar oss sedan 
vidare mot Österrike och Italien. Väl i Kiens checkar vi in på familje- 
ägda Hotel Pustertalerhof med god rumsstandard och mycket god  
service. Hotellet renoverade spaavdelningen under 2018 och er- 
bjuder nu bland annat flera inomhuspooler, en upp-värmd utom-
huspool och en härlig relaxavdelning. Badhandduk finns att tillgå. 
Här bor vi sju nätter och äter gemensamma middagar på kvällarna.

Dag 2–7. Dolomiterna  Under våra sex dagar i Dolomiterna gör vi fem 
gemensamma vandringsturer, exempelvis de tre som finns beskrivna 
nedan. Vi vandrar i varierande terräng på väl markerade vandrings- 
leder och alla med normal grundkondition ska kunna vara med. Vi 
vandrar vanligtvis mellan cirka 10.00 och 15.00 på dagarna. Under 
vandringarna görs regelbundna pauser. På några av vandringsdagar-
na finns möjligheter att äta lunch utmed vägen vid restauranger, så 

kallade refugi. Andra dagar krävs lunchpaket som kan köpas i byns 
livsmedelsbutik eller på hotellet. Vandringsturerna varierar något i 
svårighetsgrad och ibland ges olika alternativ för att tillgodose grup-
pens önskemål. Om någon väljer att vila under en vandringsdag finns 
möjligheter till egna aktiviteter, såsom promenader eller cykelturer 
mellan de charmiga byarna.

Tillvalsutflykt Trauttmansdorffs trädgårdar  En av dagarna gör vi en 
heldagsutflykt till Merano och Trauttmansdorffs trädgårdar – Sydty-
rolens mest populära turistmål. Här finner vi träd, blommor, buskar 
och annan växtlighet från hela världen vilket skapar en spektakulär 
och vacker miljö. Vi gör en guidad rundtur och har sedan fri tid att 
upptäcka området. Trädgårdarna utsågs 2005 till Italiens vackraste 
trädgårdar och fick utmärkelsen årets internationella trädgård 2013. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 495:-

Dag 8. Kiens – Hemorten  Frukost och sedan utcheckning från 
hotellet. Vi lämnar Kiens för avfärd mot Münchens flygplats.
 

Njut av vackra Dolomiterna med dess unika bergsformationer och spektakulära natur. Följ med på en resa som kombi-
nerar motion, avkoppling och upplevelser utöver det vanliga. Här ser vi charmiga byar, vackra miljöer med berg, sjöar och 
växtlighet och andas frisk luft i alpmassivet.

Drei Zinnen  Efter frukost tar vår buss oss upp till startpunkten för 
ett av de mest kända områdena i hela Dolomiterna, Drei Zinnen. 
Väl där startar vi vår vandring i denna storslagna miljö. Drei Zinnen 
består av tre toppar där den högsta är strax under 3 000 meter. Vi 
vandrar längs stigar och grusvägar i spektakulära alpmiljöer och får 
en fantastisk utsikt när vi når vår vandrings högsta punkt på över  
2 400 meters höjd. 

Speikboden  Under morgonen kör vi in i den vackra Ahrntal och 
når liftstationen vid Speikboden där vi kliver på gondolliften för 
cirka 15 minuters färd upp i bergen. Väl uppe finns olika vägar att 
vandra och vår reseledare berättar mer om alternativen. Vi påbörjar 
stigningen till vårt första stopp vid en alphytta där vi tar en liten 
paus innan vi ger oss i kast med den mer utmanande delen av 
vandringen för att nå turens högsta punkt Speikboden. Efter att ha 
njutit av den storslagna utsikten vandrar vi åter ner till liftstationen 
och hinner kanske ta något kallt att dricka innan vi stiger på liften 
för nedfärd.

Pragser Wildsee  Pragser Wildsee, eller Dolomiternas Juvel som 
sjön också kallas, är ett av de populäraste besöksmålen i hela norra 
Italien och när man kommer dit förstår man verkligen varför. Det 
turkosa och mycket klara vattnet skapar en fantastisk kontrast mot 
de kringliggande bergsmassiven. I området kring sjön finns det flera 

olika vandringsleder med olika svårighetsgrad som vår reseledare 
kan berätta mer om. För de som vill finns självklart även möjlighet 
att njuta av ett uppfriskande bad i sjön vars vatten aldrig blir var-
mare än 16 grader. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är viktigt 
att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna njuta av 
vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss utrustning. 
Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller allra bäst vand- 
ringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i många situationer 
(inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar 
utrustning är ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, 
någon form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.

Under resan gör vi bl.a. följande vandringar:
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · Joker-kort · utflykter enligt program · vand- 
ringsledare ·  reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 095:-
Avresedatum: 27/5, 30/6, 7/7, 4/8, 23/8, 6/9, 18/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Saalbach  Vi flyger till Münchens flygplats. 
Därefter kliver vi på bussen som tar oss sista sträckan över 
gränsen till Österrike och orten Saalbach. Här checkar vi in på 
Bergers Sporthotel, där vi ska bo i sju nätter. Frukost och middag 
ingår samtliga dagar.

Dag 2–7. Saalbach  Under våra dagar i vackra Saalbach 
anordnar vår reseledare en gemensam vandring varje dag för den 
som så önskar. I området finns över tjugo olika vandringsleder, 
med sammanlagt över 400 km stig, som alla bjuder på enastående 
naturupplevelser. För den som vill vila från vandringen finns det 
möjlighet att ta sig upp på de olika bergstopparna med linbana 
och liftar. Ett Joker-kort ingår till alla våra resenärer som fungerar 
som färdbevis på de olika tågen och linbanorna i området. 

Vandring Saalbach 
österrikiska alperna
I Österrikes vackraste landskap ligger den underbara orten Saalbach. Här finns natursköna vandringsleder och 
alplandskap. Med linbanorna kan man komma upp till 2 000 meters höjd.

Under resan gör vi bl.a. följande vandringar:

Utöver transportmedel ingår även till exempel inträde till Saalbachs 
historiska museum och användning av tennis- och minigolfbanor.

Dag 8. Saalbach – Hemorten  Efter en härlig vecka i de storslagna 
österrikiska alperna är det dags att vända hemåt. Vi åker med 
buss till flygplatsen i München.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.

Kohlmaiskopf  På första vandringsdagen tar vi linbanan Kohlmais-
bahn upp till toppstationen där vi gör en trevlig vandring och lär 
känna våra omgivningar. Vi vandrar både i skogen och på bergs- 
kammen, som bjuder på vackra vyer över alplandskapet. Vid lunch-
tid kan man välja mellan att antingen fortsätta vandra en längre led 
eller gå raka vägen till en bergrestaurang för en välsmakande lunch 
på egen hand. Därefter vandrar vi ner till mellanstationen och åker 
tillbaka ner i dalen med liften.

Almhütten  Dagens vandring tar oss ut på landsbygden, där vi stöter 
på kor, hästar och getter som njuter av sommaren på de vackra 
alpängarna. Vi stannar till på någon av de traditionella alpstugor-
na för lunch på egen hand. Här avnjuter vi mat tillagad av lokala 
råvaror, omgivna av praktfulla berg och ett underbart alplandskap. 
Därefter återvänder vi till vårt hotell.  

Reiterkogel  Idag tar vi bussen till Hinterglemm och fortsätter med 
kabinlift upp till toppstationen. Härifrån vandrar vi till Reiterkogel 
på leden ”Heilkräuter- und Alpenblumenweg”, där över 100 olika 
blom- och örtsorter växer. Under vandringen kan vi lära oss om 
deras helande egenskaper och koppla av i skogen. Vi avslutar med 
lunch på egen hand på en trivsam alpstuga där örter och växter från 
närområdet ofta används i matlagningen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 795:-
Avresedatum: 14/7, 18/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Uderns  Vi flyger till Münchens flygplats och 
åker därifrån med vår buss till Österrike och orten Uderns. Här 
checkar vi in på Hotel Standlhof som blir vårt hem de kommande 
sju nätterna. Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Vandring Uderns  Under vår första vandringsdag utgår vi 
från vårt hotell och bekantar oss med vår hemby. Vi vandrar sedan 
i sydvästlig riktning, passerar byns golfbana och följer Kirchweg 
upp till serveringen Jausenstation Seehüter. Med storslagen vy över 
Zillertal når vi åter Uderns via Rauthweg. 

Dag 3. Vandring Hochfügen  Vår buss kör oss till Hochfügen som 
ligger på cirka 1 400 meters höjd. I det vackra bergslandskapet gör 
vi en vandring som går både genom skog och förbi alpängar till en 
av de lokala serveringarna där vi äter lunch på egen hand. 

Dag 4. Vandring Achensee  Vi åker med vår buss till underbara 
Achensee som ligger norr om Zillertal. Achensee, som är Tyrolens 
största sjö, är känd för sitt smaragdgröna vatten och kallas ibland 
för ”Alpernas fjord”. Vi startar vid sjöns nordligaste spets och 
vandrar längs med sjöns västra sida. Vår vandring avslutas i byn 
Pertisau där vår buss möter oss.

Dag 5. Vandring Fügen och Spieljoch  Idag utgår vi från vårt hotell 
och vandrar norrut till grannbyn Fügen (cirka 3 km norr om Uderns). 
Vi tar sedan skidliften Spieljochbahn upp till området Spieljoch, där 
vi gör en höghöjdsvandring med underbar utsikt över Zillertal. Vi 
återvänder till dalen med skidliften och vandrar hem till vårt hotell. 

Dag 6. Vandring Alpbachtal  Vår buss kör oss till dalgången 
Alpbachtal som är Zillertals östra granndalgång. Här inleder vi vår 
vandring söder om Inneralpbach och vandrar genom en grönskande 
dalgång full av små gårdar. 

Vandring Tyrolen 
storslagen natur och mysiga alpbyar i Zillertal
På sommaren förvandlas Zillerdalens annars snötäckta sluttningar till ett härligt vandringslandskap. I denna öster-
rikiska del av Tyrolen vandrar vi genom underbara alpmiljöer och njuter av vackra vyer över klara sjöar och grönskande 
dalgångar. Vi bekantar oss också med flera av områdets mysiga små byar.

Dag 7. Vandring Hintertux Weitental  Vi reser med vår buss genom 
Zillertal till Tuxertal. Längst in i dalgången stannar vi i byn Hinter-
tux, där vi kliver på skidliften Sommerbergbahn som tar oss till 
Sommerbergalm. Vi vandrar upp till den sagolika dalen Weitental 
och gör sedan en rundvandring som tar oss ner till Hintertux och vår 
buss. 

Dag 8. Uderns – Hemorten  Efter en härlig vandringsvecka åter-
vänder vi till Münchens flygplats för hemresa. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · vandrings- 
ledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:-
Avresedatum: 23/4, 10/5, 7/6, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 475:-

Dag 1. Hemorten – Baška Voda  Vi flyger till Kroatien och åker 
vidare till Baška Voda och trevliga Hotel Horizont, som ligger med 
perfekt läge ovanför stranden. Frukost och middag ingår samtliga 
dagar på hotellet.

Dag 2. Vandring Baška Voda – Makarska  Under vår resa har vi fem 
vandringsdagar tillsammans med en lokal vandringsledare och vår 
reseledare om cirka 4–5 timmar dag. Dagens tur går längs med den 
adriatiska kusten till staden Makarska. Makarska är den största 
orten på den Makarska rivieran med sina cirka 14 000 invånare. 
Den är vackert belägen mellan det klarblå havet och det mäktiga 
bergsmassivet Biokovo, vars högsta topp sträcker sig 1 762 m ö.h. 
Under turen bekantar vi oss även med de charmiga dalmatiska 
småstäderna Promajna och Krvavica. Från Makarska återvänder vi 
till Baška Voda med buss.

Dag 3. Vandring Bast – Veliko Brdo  Vår buss tar oss till den lilla byn 
Bast där dagens vandring startar. Vi vandrar mot byn Žlib där vi tar 
en paus innan vi fortsätter till Veliko Brdo. Här hämtar bussen oss 
och kör oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 4. Vandring på ön Brač  Under morgontimmarna lämnar vi fast-
landet och tar en båttur till Kroatiens tredje största ö, Brač. Vi börjar 
vandra från staden Sumartin mot orten Povlja. I Povlja blir det tid 
att ta ett dopp i havet innan lunchen som ingår serveras på båten.

Dag 5. Baška Voda  Idag har vi fri tid att tillbringa dagen efter eget 
tycke. Kanske lockar en utflykt längs kusten eller bara sol och bad. 
Baška Voda är en liten gemytlig fiskeby och en av de mest populära 
badorterna på Makarska rivieran. Vår reseledare ger gärna tips på 
aktiviteter och utflykter i området.

Dag 6. Vandring  Zadvarje – Pisak  Från hotellet åker vi buss till 
Zadvarje. Denna lilla stad i bergen har anordnat bondens marknad  
varje tisdag i 300 år. Innan vi påbörjar vår vandring har vi tid att 
strosa runt på marknaden en stund. Därefter beger vi oss till Ceti-
nafloden för att se vattenfallet Gubavica. Vandringen börjar nerför 
en stenig väg och går genom en äng till ravinen Prosik. När vi har 
passerat ravinen gör vi ett lunchstopp i den gamla byn Škrabiće. Vi 
fortsätter sedan vår vandring över berget ner mot kustorten Pisak 
där bussen väntar för att ta oss åter till hotellet. 

Vandring Kroatien härlig vandring i Dalmatien
Det behagliga klimatet och de vackra vyerna gör Kroatien till en utmärkt plats för en vandringssemester. Vi bor i den lilla 
populära badorten Baška Voda vid foten av Biokovobergen och gör vandringar både längs kusten och uppe i bergen.

Dag 7 delas gruppen in i två mindre grupper efter förmåga. Grupp A 
kommer att gå i lite snabbare takt än grupp B.

Dag 7. Vandring i Biokovos naturreservat  Dagens vandring är av 
den tuffare svårighetsgraden. Vi tar oss med buss till Biokovo-
massivets högsta toppar och vandrar i naturreservatet Biokovo. Vi 
stannar vid en utsiktspunkt över havet och efter några timmar når vi 
bergstoppen Vošac, 1 422 m ö.h. Där blir vi hämtade av bussen som 
kör oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 8. Baška Voda – Hemorten  Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · välkomstdrink · träningspass · juice och frukt 
varje morgon · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:- · tillvalsutflykt 
Avresedatum: 30/4, 7/5, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  9 475:-

Dag 1. Hemorten – Brela  Vi flyger till Split och åker vidare till den 
lilla kustorten Brela. Här bor vi under hela vår vistelse på Hotel So-
line. Hotellet har både inomhus- och utomhuspool samt egen relax-
avdelning. Vi bjuds på en välkomstdrink och därefter äter vi en 
gemensam lättare middag i hotellets restaurang.

Dag 2–7. Brela  Vi har nu härliga dagar framför oss i vackra Brela 
som är beläget under det branta bergsmassivet Biokovo vid 
adriatiska kusten. Platsen är rik på historia och vårt hotell ligger 

Träningsresa Kroatien 
aktiv semester med träning och fitness
Nu har du chansen att följa med på en aktiv resa till vackra Dalmatien tillsammans med vår inspirerande aqua- och 
fitnessinstruktör Vera Desancic. Resan erbjuder både träning och avkoppling i behagligt Medelhavsklimat, och vi får 
även tid att utforska den vackra övärlden och de historiska kuststäderna Split och Trogir.

endast två minuters promenad från stranden. Under vår vistelse 
erbjuder vår reseledare två till tre träningspass per dag som 
består av vattengympa, Aqua Zumba, Zumba samt promenader. 
Du bestämmer själv vilka pass du vill delta i. Ett stående inslag på 
resan är vattenträning klockan 08.00 i hotellets pool varje morgon. 
Före passet serveras frukt och juice samtliga dagar. Vill du se dig 
om under dina dagar i Brela har vi två trevliga utflykter som du kan 
följa med på.  

Dag 8. Brela – Hemorten  Idag kör vi vårt sista pass i poolen och 
äter därefter frukost på hotellet. Vi har sedan fri tid att koppla av 
och njuta på vårt fina hotell. Vi beger oss mot Split och flygplatsen 
där vi tar flyget hemåt.

Split och Trogir  Heldagsutflykt till de båda spännande städerna 
Trogir och Split. Lokalguider berättar om och visar oss städerna, 
och under dagen äter vi gemensam lunch på en lokal restaurang. 
Staden Split är vackert belägen på en sydsluttning mot Adriatiska 
havet och har en rik historia som sträcker sig över 2 000 år tillbaka 
i tiden. Här finns bland annat kejsar Diocletianus palats som är 
med på listan över Unescos världsarv. Staden Trogirs historia går 
också tillbaka till romartiden och den gamla stadskärnan finns 
även den med på Unescos världsarvslista. Utflykten inklusive 
guide och lunch ingår i resan. 

Brač  Vi gör en heldagsutflykt till ön Brač, en av Kroatiens vackraste 
platser. Under utflykten besöker vi stenhussamhället Pučišća, vida 
känt för sin sten. Många byggnader runt om i världen har byggts av 
sten från just denna plats. Vi avnjuter lunch med dryck ombord på 
båten. Denna utflykt är väderberoende och kan komma att ställas in 
vid dåligt väder. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris 375:-

Vi erbjuder följande utflykter:
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8 dagar

fr  9 975:-

Vandring tre länder Slovenien, Italien och Kroatien

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
ett lunchpaket · 7 middagar · utflykter enligt program · 
vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 875:-
Avresedatum: 28/4, 3/9, 24/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Portorož Vi flyger till Venedig och blir upphäm-
tade av vår buss som tar oss till Hotel Riviera i Portorož, Slovenien, 
där vi checkar in för sju nätter. Frukost och middag ingår samtliga 
dagar på hotellet.

Dag 2. Italien: Napoleonvägen och slottet Miramare Vi börjar dagen 
med att ta bussen till Opicina som ligger ovanför Trieste. Här inleder 
vi resans första vandring som går längs den led som kallas Strada 
Napoleonica, Napoleons väg. Vi vandrar högt ovanför Triestebukten 
och kan njuta av fantastiska vyer över havet och omgivningarna. 
Mot slutet av leden går vi mellan höga kalkstensklippor som blivit 
en favoritplats för friklättrare. Från det lilla samhället Prosecco 
fortsätter vi till slottet Miramare som ärkehertigen av Österrike  
Ferdinand Maximilian lät uppföra på 1850-talet. Vi besöker slottet 
och den vackra trädgården innan vi återvänder till Portorož med buss.

Dag 3. Slovenien: Škocjangrottorna och Lipicastuteriet Vi tar bus-
sen till de världsarvslistade Škocjangrottorna. Grottorna som är en 
av Karstplatåns mest uppseendeväckande naturföreteelser anses 
dessutom vara några av de mest spektakulära i världen. Parken 
ligger i ett så kallat utomhusmuseum på kalkstensberget, och ovan 
jord kan du ta dig tid att fritt ströva omkring och förundras över det 
speciella vittringsfenomenet ”karst”, som förekommer i kalksten 
bland annat vid Medelhavet. De naturligt utformade valven i grot-
torna är ett särskilt karakteristiskt exempel på fenomenet. Efter 
besöket vid grottorna åker vi vidare för ett besök på det berömda 
lipizzanerstuteriet Lipica som har en över fyrahundraårig historia. 
Framåt sen eftermiddag kommer vi tillbaka till Portorož . 

Dag 4. Kroatien: Konstnärsbyn Grožnjan, Motuvun och vingård Idag 
reser vi med buss till den gamla konstnärsbyn Grožnjan, som ligger 
i Istrien i Kroatien. Efter en kort rundtur i staden vandrar vi vidare 
genom det böljande landskapet bland olivlundar, vingårdar och 
fruktodlingar, i riktning mot den lilla staden Motuvun. Väl framme 
gör vi en gemensam promenad genom den pittoreska medeltida 
stadskärnan. Vi avrundar dagen med ett besök hos en lokal vinpro-
ducent, där vi gör en provsmakning av lokala kvalitetsviner. 

Dag 5. Portorož Idag har vi dagen fri att utforska Portorož och kan-
ske passa på att koppla av med sol och bad vid stadens sandstrand.

Dag 6. Slovenien: Socerb och Piran Dagens vandring börjar i 
den lilla byn Osp. Härifrån går vi en stig uppåt genom ett vackert 

En vandringsupplevelse med allt från Italiens höga kust och Kroatiens böljande landskap med pittoreska byar till 
Sloveniens frodiga skogar och mystiska grottor. Vi smakar på vin och mat från regionen och kopplar av med sol och bad.

landskap med skog och klippor där man kan se många bergs- 
klättrare. Efter cirka två timmars vandring når vi toppen av berget 
och den medeltida fästningen i Socerb, som har ett strategiskt 
läge uppe på en karstklippa med utsikt åt alla håll. Idag åter-
står endast ruiner av fästningen. Efter att ha beundrat vyn över 
Adriatiska havet tar vi oss med buss vidare till den charmiga 
staden Piran, belägen på en udde. Under femhundra år lydde Piran 
under Republiken Venedig, vilket återspeglas i dess arkitektur. 
Katedralens klocktorn är en mindre kopia av Venedigs klocktorn, 
kampanilen, vid Markusplatsen. I stadens historiska centrum 
finns kullerstensgränder kantade av pastellfärgade hus och en fin 
liten hamn. 

Dag 7. Italien: Rosandradalen och hamnstaden Trieste Vi reser 
med buss till Karstplatån och börjar dagen med en vandring som 
går genom det vackra naturreservatet Rosandradalen. Genom att 
följa det före detta järnvägsspåret som löper längs med floden 
Rosandra sätter vi riktning mot italienska Trieste. Längs vägen har 
vi gott om tillfällen att beundra det karakteristiska karstlandska-
pet, och vi passerar bland annat en före detta bosättning där 
ruinerna av gamla vattenkvarnar vittnar om svunna tider. I Trieste 
ser vi oss omkring i den historiska hamnstaden och gör ett besök 
på stans äldsta bageri och kafé, där vi avnjuter kaffe och kaka. 
Framåt eftermiddagen återvänder vi till hotellet i Portorož.

Dag 8. Portorož – Hemorten Efter frukost och utcheckning åker vi 
till flygplatsen i Venedig där vi tar flyget hem.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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7 dagar

fr  8 775:-

Vandring Slovenien Kranjska Gora och Bled

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 925:-
Avresedatum: 22/5, 17/6, 22/7, 12/8, 9/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Kranjska Gora Vi flyger till Venedig och åker 
vidare till Best Western Hotel Kranjska Gora, där vi checkar in för 
sex nätter. På kvällen äter vi middag i hotellets restaurang.

Dag 2. Zelenci och Planica Kranjska Gora är Sloveniens mest kända 
skidort, men med sitt läge i de Juliska alperna är orten minst lika 
populär på sommaren. Det är en utmärkt utgångspunkt för att 
vandra i bergsmassiven som omger den övre Savadalen. Idag ska vi 
vandra genom det fantastiska naturreservatet Zelenci. Här vid det 
kilometerstora träsket frodas ett rikt och ovanligt växt- och djurliv, 
såsom köttätande växter ur sileshårssläktet samt grodor och häck-
ande fåglar. I den västra delen av träsket finner vi den smaragd- 
gröna bergssjön som har gett området dess namn (zelenci betyder 
grön). Vi fortsätter till dalen Planica, där den olympiska grenen skid-
flygning brukar förläggas under världscupen i backhoppning. Dalen 
bjuder också på en spektakulär utsikt över lodräta branter och vita 
kalkstensberg som gnistrar i solen. På kvällen serveras en middag i 
hotellets restaurang.

Dag 3. Bled och Vintgar Idag åker vi med buss till staden Bled, var- 
ifrån vi vandrar till Vintgar – en av Sloveniens mest häpnadsväck- 
ande vandringsleder. Vintgar är en 1,6 kilometer lång bergsklyfta  
som skär rakt genom det lodräta bergslandskapet. Här bjuder de 
höga bergen och Radovnafloden på svalkande skugga och hög 
luftfuktighet medan vi vandrar den vackra leden som går över små 
träbroar, förbi minivattenfall och kristallklara vattenoaser. Leden 
slutar med en vy över det 13 meter höga vattenfallet Šum. Efter 
vandringen åker vi tillbaka till Kranjska Gora, där vi äter middag på 
vårt hotell på kvällen.

Dag 4. Vršič och Slemenova špica Vi tar bussen till Vršič där vi 
påbörjar dagens vandring till Slemenova špica i Juliska alperna. 
Slemenova špica är en underbar gräsbevuxen utsiktsplats som 
ligger nära en av de högst belägna bergsvägarna, Vršič. Utgångs- 
punkten ligger således väldigt högt och vägen till utsiktsplatsen är 
därför inte alltför lång. Under eftermiddagen återvänder vi till vårt 
hotell där vi njuter av en middag på kvällen.

Dag 5. Bohinj Idag tar vi bussen till Bohinj varifrån vi ska vandra 
den vackra vägen upp till en bergsstuga som ligger i den pittoreska 

Följ med på en vandringsresa till de vackra Juliska alperna, där vi upplever smaragdgröna sjöar, skyhöga vattenfall och 
oförglömliga vyer över de kalkstensvita bergen.

alpdalen Voje. Här har man en fantastisk vy över de skogklädda 
sluttningarna. Vandringen går upp genom den hänförande Most-
nicaklyftan, som är en drygt 2 kilometer lång klyfta som den klara 
Mostnicaforsen har karvat ut ur berget. Framåt eftermiddagen åter-
vänder vi till Kranjska Gora och vårt hotell. På kvällen äter vi middag 
i hotellets restaurang.

Dag 6. Gozd Martuljek Idag beger vi oss till byn Gozd Martuljek där 
vägen upp mot det övre Martuljek-vattenfallet börjar. Här vid berget 
Špik finns två fantastiska vattenfall. Det högst belägna vattenfallet 
är särskilt spektakulärt, då det faller 110 meter rakt ner för en lod-
rät vit bergvägg. Vi tar oss fram via trappor och träbroar och vägen 
är delvis brant, så det gäller att vara lite försiktig. På vägen upp 
passerar vi även det lägre Martuljek-fallet som faller ner i en smal 
klyfta som vattnet har format i stenen. På kvällen serveras middag i 
hotellets restaurang.

Dag 7. Kranjska Gora – Hemorten Vi har nått slutet av vår resa och 
checkar ut från vårt hotell. Bussen tar oss till flygplatsen i Venedig 
och vi reser till hemorten.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  10 975:-

Vandring Albanien 
förtrollande vyer i ett fängslande landskap

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 6 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsle-
dare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 375:-
Avresedatum: 12/5, 29/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

Dag 1. Hemorten – Pogradec  Vi flyger till Skopje i Nordmakedonien 
och fortsätter därifrån till sjöstaden Pogradec i Albanien. Här check-
ar vi in på Enkelana Hotel som är vackert beläget vid sjön Ohrid. På 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellets restaurang.

Dag 2. Pogradec – Berat – Vlorë  Efter frukost och utcheckning åker 
vi mot Vlorë. På vägen dit stannar vi till i Berat, som är upptaget på 
Unescos världsarvslista och domineras av den medeltida fästningen 
Kalasa. Innanför dess murar ligger den äldsta delen av staden, Kala. 
Här finns många historiska monument från olika kulturer bevarade, 
däribland moskéer och kyrkor från olika epoker samt åtta mycket 
gamla stenbroar. De små husen som tätt intill varandra klättrar 
uppför bergssidan mot fästningen har gett staden smeknamnet 
”staden med tusen fönster”. Vi gör en guidad rundtur i den historiska 
staden och äter sedan lunch. Därefter fortsätter vi till kuststaden 
Vlorë och checkar in på trevliga Bologna Hotel där vi ska bo i fyra 
nätter. Middag på hotellet ingår under hela vistelsen.

Dag 3. Vandring i LLogara nationalpark  Idag åker vi till national-
parken Llogara för en vandring i dess spektakulära bergspass. Här 
vandrar vi i samma spår som områdets herdar, och från toppen 
av berget får vi en magnifik utsikt över Albaniens riviera. Efter en 
gemensam lunch återvänder vi till Vlorë och gör en kort stadsrundtur 
där vi bland annat ser det sjutton meter höga självständighetsmo- 
numentet, det medeltida slottet och Muradiemoskén som byggdes 
av den berömde ottomanske arkitekten Mimar Sinan på 1500-talet. 

Dag 4. Båttur Karaburunhalvön  Denna morgon kliver vi på en båt 
som tar oss till Karaburunhalvön. På den högsta punkten i södra 
Albanien, där Adriatiska och Joniska havet möts, ligger Karaburun, 
omgivet av Albaniens enda marina nationalpark. Själva halvön är 
också ett naturreservat, men det hamnar här i skuggan av den fasci- 
nerande marina floran och faunan. Här finns gigantiska grottor och 
enorma ytor av sjögräs med ett rikt djurliv. Vi besöker karstgrottan 
Haxhi Aliu som är den största i området, och därefter äter vi lunch 
och får tid att njuta av halvöns vackra natur vid den orörda stranden.  

Dag 5. Vandring Kudhës – Qeparo  Efter frukost åker vi genom 
olivlundarna till staden Kudhës. Här börjar vi vår vandring på branta 
små vägar som tar oss till den gamla byn Qeparo. Denna lilla juvel 
var nästintill övergiven på 90-talet, men på senare tid har folk 

Albanien är ett litet land beläget längs Joniska och Adriatiska havets kust. Här vandrar vi i storslagen natur och utforskar 
landets intressanta historiska arv, från såväl antiken som det ottomanska riket och den kommunistiska diktaturen. Vi pas-
sar även på att besöka grannlandet Nordmakedonien med den livliga huvudstaden Skopje och kulturskatten Ohrid.

börjat flytta tillbaka. Här äter vi en lätt lunch innan vi fortsätter vår 
vandring mot kusten. Vår buss tar oss sedan till Porto Palermo, där 
vi finner ett av Albaniens bäst bevarade gamla slott. Palermobukten 
fungerade också som U-båtsbas under kommunistregimens dagar. 

Dag 6. Vandring Zvërnec  Via en 270 meter lång bro i lagunen Narta 
når vi målet för dagens vandring, ön Zvërnec. Denna lilla ö på bara 
nio hektar är helt täckt av vacker tallskog och bjuder på en magisk 
naturupplevelse. Den är även känd för sin välbevarade bysantiska 
klosterkyrka från 1200-talet, Sankta Maria. Efter en härlig vandring 
på den natursköna ön äter vi lunch och återvänder sedan till Vlorë 
och vårt hotell. 

Dag 7. Vlorë – Ohrid – Skopje  Efter frukost checkar vi ut från hotel-
let och åker till den vackra staden Ohrid vid sjön med samma namn 
i Nordmakedonien. Staden har ett mycket rikt kulturarv, och anses 
vara landets historiska och kulturella centrum. Inte mindre än 365 
kyrkor och kloster är belägna i och omkring Ohrid och här finns även 
ett av Europas äldsta universitet. Efter lunch på en lokal restaurang 
gör vi en guidad rundtur i stadens äldre kärna. Vi fortsätter sedan till 
Skopje där vi checkar in på Ibis Skopje City Center Hotel. På kvällen 
rundar vi av resan med en gemensam middag på en lokal restaurang. 

Dag 8. Skopje – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker vi till 
flygplatsen för hemresa. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera 
 viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl 
sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  10 975:-

Vandring Grekland 
med Delfi, Meteora och Nafpaktos

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
en lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · vandrings- 
ledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:-
Avresedatum: 9/4, 7/5, 24/9, 8/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Delfi  Vi flyger till Aten och åker vidare till Delfi 
där vi checkar in på hotell Amalia Delphi eller Apollonia. På kvällen 
äter vi gemensam middag på hotellet. 

Dag 2. Vandring i Delfi  Efter en härlig frukost åker vi till vandrings-
leden som går mellan Delfi och Kirra. Landskapet med sina miljontals 
olivträd är så unikt att det finns med på Unescos världsarvslista. I 
skuggan av ett gammalt kapell avnjuter vi ett mellanmål av läckra 
oliver medan vi får lära oss mer om denna fantastiska frukt. Efter vår 
vandring reser vi till byn Itea vid Korintiska viken för lunch på egen 
hand. Tillbaka i Delfi har vi eftermiddagen fri. Gemensam middag.

Dag 3. Delfi – Kalampaka  Delfi ansågs under antiken vara 
världens absoluta medelpunkt. Idag besöker vi den heligaste 
platsen av alla – det urgamla Apollontemplet där oraklet Pythia 
rådfrågades och avgav sina spådomar. Vi fortsätter till Delfis arke-
ologiska museum där vi bland annat får beskåda den berömda 
antika bronsstatyn körsvennen i Delfi. Efter lunch på egen hand 
reser vi över bergen till den pittoreska byn Kalampaka, där vi 
checkar in på fyrstjärniga Hotel Liknon. Gemensam middag. 

Dag 4. Vandring i Meteora och Kalampaka  Vid Greklands viktigaste 
klosterkomplex Meteora, upptaget på Unescos världsarvslista, är 
vyerna slående. På toppen av branta sandstensklippor, formade 
av erosionen, byggdes med början under 1300-talet ett tjugotal 
kloster. Sex stycken används än idag av grekisk-ortodoxa munkar. 
Under vår vandring bland de enorma stenformationerna, längs gömda 
stigar som bara lokalbefolkningen känner till, upptäcker vi flera 
av klostren.  Eftermiddagen tillbringas på egen hand i Kalampaka. 
Gemensam middag. 

Dag 5. Kalampaka – Ioannina  Vi lämnar Kalampakaområdet och 
åker vidare till Ioannina. På vägen gör vi ett stopp i den mysiga 
bergsbyn Metsovo. I Ioannina checkar vi in på femstjärniga Hotel 
Grand Serai för en natt, och resten av dagen är fri för egna akti-
viteter. Vyerna vid Pamvotissjön är underbara och det finns även 
möjlighet att ta båten ut till den lilla ön där Ali Pasha-museet 
ligger. Gemensam middag.

Längs urgamla och mystiska stigar vandrar vi i den västerländska kulturens vagga. Vi upptäcker det genuina Grekland 
bland små byar och gamla kloster och njuter av de spektakulära vyerna i bergen. 

Dag 6. Ioannina – Nafpaktos, vandring i Zagoria  Efter frukost 
besöker vi Zagoriaregionen med en av världens djupaste raviner 
och en imponerande mängd byar. Vandringen utgår från Kipi, som 
en gång var regionens huvudsäte. I Koukouli besöker vi Lazaridis-
museet och tittar närmare på de olika växterna från området. 
På vägen tillbaka till Kipi följer vi den gamla stenbelagda stigen 
Koukoulis trappor innan vi åker vidare till Monodendri för lunch på 
egen hand. På eftermiddagen beger vi oss söderut till Nafpaktos, där 
vi checkar in på trestjärniga Hotel Nafpaktos. Gemensam middag.

Dag 7. Nafpaktos och Trizoniaön  Med sin lilla venetianska hamn och 
sitt imponerande slott som tornar upp sig på berget, är Nafpaktos en 
av områdets mest pittoreska städer. Vi gör en gemensam tur till slottet 
där vi har en fantastisk utsikt över den gamla staden samt den hyper-
moderna Rio-Antirrio-bron. Därefter åker vi till den lilla byn Glyfada 
och tar båten ut till den enda bebodda ön i Korintiska viken, Trizoniaön. 
Här är tempot lugnt och inga motorfordon är tillåtna. Vi följer en stig 
runt halva ön innan vi återvänder till den lilla hamnen där vi njuter av 
en havsinspirerad lunch. På eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell, 
och resans sista kväll är fri för egna aktiviteter. 

Dag 8. Nafpaktos – Hemorten  Efter frukost åker vi till Atens flyg-
plats och tar flyget hemåt.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 145:- · inträden till sevärdheter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 7/7, 15/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 375:-

Dag 1. Hemorten – Carlisle  Vi flyger till Edinburgh och åker vidare 
söderut till Carlisle, där vi under kvällen checkar in på Ibis Carlisle. 
Här bor vi tre nätter, och frukost och middag ingår varje dag.

Dag 2–6. Vandringsdagar  Under våra fem vandringsdagar vandrar
vi tillsammans längs den vackra vandringsleden Hadrian’s Wall
Path som följer Hadrianus mur. Muren byggdes på begäran av den
romerske kejsaren Hadrianus som besökte Britannien 122 e.Kr.
Den var ursprungligen 117 kilometer lång och cirka fyra meter hög
när den utgjorde romarrikets norra gräns. Idag återstår rester av
muren som sedan 1987 är upptagen på Unescos världsarvslista.
 Under resans fjärde dag checkar vi in på Ramada Encore 
Newcastle-Gateshead. Även här bor vi tre nätter, och frukost och 
middag ingår samtliga dagar. Under vandringsdagarna passerar vi 
flera sevärdheter. Det finns bland annat intressanta utgrävningar 
där man kan göra ett frivilligt besök (inträde tillkommer).

Dag 7. Newcastle – Edinburgh  Efter frukost lämnar vi Newcastle 
och reser till Edinburgh. Under eftermiddagen gör vi en rundtur 
med lokalguide. I den skotska huvudstaden finns sevärdheter som 
det mäktiga Edinburgh Castle, huvudgatan The Royal Mile och St 
Giles-katedralen. Vi övernattar sedan på Holiday Inn Edinburgh i 
utkanten av staden och äter gemensam middag på kvällen.

Dag 8. Edinburgh – Hemorten  Frukost och fri tid innan vi samlas 
för avfärd mot flygplatsen utanför Edinburgh. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida. 

Vandring Nordengland
Hadrianus mur och Lake District
Följ med på en vandringsresa i det historiska gränslandet mellan England och Skottland. Vi vandrar delar av den tolv 
mil långa vandringsleden som korsar England från kust till kust. Den populära vandringsleden Hadrian’s Wall Path går 
genom Northumberland och Cumbria och följer kejsar Hadrianus mur.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar 
· 4 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 2 275:-
Speciellt: Vandringarna kan komma att genomföras i en 
annan ordning beroende på väderförhållandena.
Avresedatum: 4/5, 27/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  10 475:-

Dag 1. Hemorten – Southampton  Vi flyger till London. Vår buss tar 
oss till staden Southampton, belägen vid en vik på Storbritanniens 
sydkust. Vi checkar in på hotell Jurys Inn Southampton där vi bor 
under hela resan. Ikväll äter vi middag tillsammans på hotellet. 
Frukost ingår samtliga dagar.

Dag 2. Totland och The Needles, Isle of Wight Idag åker vi färja 
från fastlandet till Englands största ö Isle of Wight. Vi ser lämningar 
från istiden i form av klippformationer och får även se delar av den 
berömda Jurassic Coast som sträcker ut sig längs fastlandets kust. 
På denna vandring går vi genom ett landskap som är skapat av en 
mängd olika geologiska material. De berömda Needles är tre karga 
kalkklippor som sticker upp ur havet väster om ön. Gemensam 
middag på kvällen. 

Dag 3. St Boniface Down, Isle of Wight Efter frukost tar vi återigen 
färjan till Isle of Wight. Under dagens vandring ser vi en mängd olika 
stenarter, som sandsten, kalksten och grönsten. Vi når St Boniface 
Down som är öns högsta punkt, 241 m ö.h. Vi får fina vyer över den 
engelska kanalen och vandrar även genom skogslandskap denna 
dag. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Nationalparken South Downs, Arundel Englands nyaste 
nationalpark South Downs omfattar 1 600 kvadratkilometer och 
erbjuder många olika naturtyper. Dagen inleds med ett besök på 
det berömda Arundel Castle, ett sagoslott med tinnar och torn och 
massiva murar som grundades redan på 1000-talet och fortfarande 
är säte för hertigarna av Norfolk. Vi vandrar vid Arunflodens fascine- 
rande våtmarker där det finns ett rikt fågelliv. Gemensam middag 
på hotellet. 

Dag 5. Meon Valley och Winchester Denna dag vandrar vi längs den 
vackra floden Meon och ser de charmiga byarna West Meon och 
Corhampton. Vi passerar även Old Winchester Hill, en kalkstens- 
kulle känd för sina arkeologiska lämningar, såsom resterna av en 
järnåldersfästning och gravhögar från bronsåldern. Vi får också 

Vandring Sydengland
Isle of Wight samt nationalparkerna New Forest och South Downs
I södra England finner vi dramatiska kustlinjer med magiska klippformationer, en grönskande landsbygd och pittoreska 
byar. Under vår resa gör vi fem natursköna vandringar i varierande landskap. Vi lär känna Englands största ö, vi vandrar 
i nationalparker längs floder och i skogsmark och njuter av vackra vyer. Dessutom besöker vi flera historiska platser, 
såsom slottet Arundel och staden Winchester.

möjlighet att besöka den vackra och historiskt viktiga staden Win-
chester, mest känd för sin magnifika katedral. 

Dag 6. Nationalparken New Forest Idag vandrar vi i en av Englands 
mest berömda nationalparker. New Forest sträcker sig över en yta på 
runt 560 kvadratkilometer och utgörs av skog, hedar och betesmark. 
Här finns vilda hästar som går fritt och ett för övrigt varierat djurliv. 
Vandringen går genom skogsmarker som är rika på växtliv och då 
speciellt svamp med över 2 000 olika arter. 

Dag 7. Southampton – Hemorten Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen för hemfärd.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare ·  
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 925:-
Avresedatum: 11/4, 26/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Dublin – Clonmacnoise – Oranmore Vi flyger 
till Dublin och fortsätter vi västerut med buss. Idag vandrar vi längs 
en del av den gamla pilgrimsleden till Clonmacnoise. Här ligger 
ruinerna av ett kloster som grundades år 544, bestående av en 
katedral och flera kyrkor samt ett modernt kapell där gudstjänster 
hålls. Vi fortsätter med bussen till Oranmore på Irlands västkust, där 
vi checkar in på Oranmore Lodge Hotel. Det familjeägda hotellet är 
ursprungligen en herrgård från 1850 som smakfullt har utvecklats till 
ett fyrstjärnigt hotell med pool, spa och gym. Här bor vi i fem nätter, 
och frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Vandring Diamond Hill, Connemara nationalpark Vandringen 
i Connemara nationalpark går längs grusvägar, ramper och trappor 
uppför sluttningarna till toppen av Diamond Hill. Utsikten härifrån är 
magnifik och vi ser milsvitt omkring, från Connemaras kust med öarna 
Inishthurk, Inishbofin och Inishark, till bergskedjan Twelve Bens i 
sydöst, bergen Mweelrea och Tullyi norr och Kylemore Abbey i nordöst. 

Dag 3. Vandring Killary-fjorden Killary-fjorden sägs vara Irlands 
enda riktiga fjord, inramad av gröna kullar som mjukt dyker ner i 
vattnet. Fjorden nämns i reseguiden ”Unforgettable places to see 
before you die” av Steve Davey. På vandringen längs den södra sidan 
av fjorden kan vi njuta av en vidsträckt utsikt över Mweelrea-berget 
och hamnen i Killary. 

Dag 4. Vandring Aranöarna Vi tar färjan över till Inishmore, den 
största av de tre öarna. Här på Aranöarna blomstrar den irländska 
kulturen och iriska är fortfarande vardagsspråket för de flesta. Växt-
ligheten är också speciell, den är betydligt mer varierad och frodig än 
på Irlands övriga öar. Detta beror på att öborna under generationer 
har arbetat med att förbättra jordmånen med sand och tång, för att 
få bättre skördar. Vi vandrar på ön under tre timmar och besöker 
bronsåldersfästningen Dun Angus som ligger dramatiskt placerad 
på klippkanten innan vi återvänder till Kilronan, en by med cirka 300 
invånare. Här har vi egen tid innan vi tar oss tillbaka till fastlandet 
med färjan.

Dag 5. Vandring Moher-klipporna Idag följer vi en ny, dramatisk led 
längs kusten under en medelsvår till ansträngande vandring. Vi startar 
i Liscannor på småvägar och stigar, fortsätter norrut mot Hags Head 
och de världsberömda klipporna i Moher och avslutar vandringen i byn 
Doolin. Vi tar oss tid att stanna upp och fotografera eller bara njuta av 
den magnifika utsikten, med Aranöarna, Galway-bukten och Atlanten 
för våra fötter. Vägen upp till toppen av klipporna är inte särskilt brant, 

Vandring Irland välkommen till den gröna ön
Upptäck Irlands sagolikt vackra och omväxlande landskap till fots. Resan tar oss till några av de mest natursköna 
vandringslederna i öst och väst, och vi vandrar i nationalparker, längs Killary-fjorden, på grönskande hedar och vackra 
bergsstigar. Vi hinner även med att besöka charmiga Dublin där vi provar whisky på ett prisbelönt destilleri.

men utsatt för väder och vind, så man bör vara försiktig under alla  
väderförhållanden. Leden ner till Doolin sluttar brant på vissa ställen. 
Det går att korta av vandringen och avsluta uppe vid Moher-klipporna. 

Dag 6. Oranmore – Dublin Vi återvänder till Dublin och upplever den 
vänliga storstaden. Vi besöker Teelings whiskydestilleri, vars whisky 
vunnit många utmärkelser. Här vi får en guidad tur som avslutas med 
whiskyprovning. Resten av dagen har vi egen tid för att upptäcka 
Dublin, en mysig nöjesmetropol med brusande musikliv som fostrat 
flera litterära giganter och Nobelpristagare. På eftermiddagen 
checkar vi in på fyrstjärniga Clayton Hotel Leopardstown i utkanten 
av staden och på kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 7. Vandring Spinc och Glenealo-dalen Denna populära vandring 
tar oss till några av de mest fantastiska vyerna i Wicklow mountains 
nationalpark i grevskapet Wicklow, känt som Irlands hage. Leden går 
brant uppför till Poulanass-vattenfallet och övergår sedan i en pas-
sage där över 600 trappsteg i trä leder oss fram till en utsiktspunkt 
som bjuder på makalösa vyer över Upper Lake. Vi fortsätter vandring- 
en uppe bland klipporna tills stigen vänder nedåt genom myrar och 
hedar och leder oss fram till pittoreska Glenealo-dalen, där stora 
rådjurshjordar har sin hemvist. På ojämn väg återvänder vi ner till 
Glendalough-dalen. Vi äter gemensam middag på hotellet.

Dag 8. Dublin – Hemorten Frukost på hotellet innan vi samlas för 
avfärd mot flygplatsen utanför Dublin.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · vandringsledare · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:-
Avresedatum: 10/5, 3/6, 5/7, 20/7, 9/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  11 975:-

Dag 1. Hemorten – Pitlochry  Vi åker med buss via Öresundsbron 
till Köpenhamns flygplats. Vi flyger till Edinburgh och tar oss sedan 
vidare norrut till Pitlochry. Här checkar vi in på Scotland’s Hotel 
för de kommande sju nätterna. Trevlig frukost och middag ingår 
samtliga dagar.

Dag 2–7. Vandringsdagar Pitlochry  Fem av våra sex dagar vandrar 
vi tillsammans med en lokal vandringsledare i området runt Pit-
lochry och Cairngorm. På vandringsdagarna rekommenderar vi att 

Vandring Skottland 
skotska högländerna
På vår vandringsresa flyger vi till Edinburgh och bor sju nätter i Pitlochry. Vi vandrar tillsammans i gränstrakterna till de 
skotska högländerna som erbjuder underbara naturscenerier. Vi gör även en heldagsutflykt till Edinburgh.

ha med lunchpaket som kan köpas i byns livsmedelsbutik. En av 
dagarna ingår ett besök på Edradour Distillery som ligger i utkanten 
av Pitlochry där vi provsmakar den skotska nationaldrycken whisky. 
På vår vandringsfria vilodag gör vi en utflykt till Edinburgh där vi 
bland annat gör en rundtur tillsammans med en lokalguide. I den 
skotska huvudstaden finns sevärdheter som det mäktiga Edinburgh 
Castle, huvudgatan The Royal Mile och St Giles-katedralen. Vi får 
även tid att själva upptäcka mer av staden innan vi återvänder till 
Pitlochry och vårt hotell. 

Dag 8. Pitlochry – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och åker 
söderut till Edinburgh och flygplatsen. Vi flyger till Köpenhamn där 
vi möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.

Pitlochry – Ben Vrackie Vandringen inleds från vårt hotell och vi 
vandrar norrut mot de grönskande kullarna och bergen som omger 
Pitlochry. Utanför samhället följer vi vägar och stigar i riktning mot 
Ben Vreckie (Den fläckiga toppen). Dagen bjuder på vackra vyer över 
höglandsområdet runt Pitlochry.

Glen Tilt  Vi reser med vår buss till Blair Atholl en dryg mil norr om 
Pitlochry. Här inleder vi en vacker vandring genom dalgången Glen 
Tilt. Vi vandrar på fina stigar som följer floden Tilt och passerar 
genom både skogs- och ängslandskap. På vägen tillbaka vandrar vi 
på andra sidan floden, och det finns möjlighet att välja mellan två 
olika längder på vandringen.

Loch Ordie  Vi färdas söderut med buss till Dowally där vi inleder 
vår vandring. Vi vandrar längs bra stigar österut upp till den lilla sjön 
Loch Ordie. När vi närmar oss sjön blir stigarna smalare, och när 
vi når sjön bekantar vi oss med de vackra omgivningarna innan vi 
återvänder mot Dowally. 

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 

shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida. 

Under resan gör vi bl.a. följande vandringar:
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 2 
lunchpaket · 7 middagar · utflykter enligt program ·  vandrings- 
ledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 19/5, 7/6, 23/7, 8/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Zakopane  Vi flyger till Kraków och åker vidare till 
Zakopane i södra Polen. Staden ligger vackert i en dalgång vid foten av 
Tatrabergen. Vi checkar in på Radisson Blu Hotel & Residences där vi 
bor i sex nätter. Gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Kościeliskadalen  Frukost. Innan vi lämnar hotellet får vi 
med oss lunchpaket att avnjuta längs vägen. Dagens vandring sker i 
Kościeliskadalen, den andra största dalen i den polska delen av Tatra-
bergen. Dalen är hem åt många ovanliga och utrotningshotade fåglar. 
Vi passerar den postglaciala sjön Smreczyński Staw, omgiven av rik 
granskog. Middag på hotellet.

Dag 3. Gubałówka – Butorowy Wierch  Efter frukost tar bussen oss 
till linbanestationen vid Gubałówka. Vi går till Butorowy Wierch och 
åker ner med linbanan. Sedan går vi tillbaka till Gubałówka där bussen 
väntar på oss och tar oss till hotellet. På kvällen serveras gemensam 
middag på hotellet.

För dem som vill följa med på ytterligare en vandring ordnas under 
eftermiddagen en utflykt till Kasprowy Wierch. Vi tar linbanan från 
Zakopane upp till toppen av Kasprowy Wierch, 1 987 m ö.h. På toppen 
ligger Polens hösta byggnad, ett meteorologiskt observatorium. Vi gör 
även ett stopp på Kalatówkiängen som är full med vårkrokusar (under 
blomning) och njuter av utsikten över det fantastiska bergslandskapet. 
Pris fr. 295:- 

Dag 4. Rusinowadalen  Frukost. Dagens utflykt går till Rusinowa 
Polana. Det är en av de vackraste och mest populära platserna vid Ta-
trabergen. Härifrån har vi en fantastisk panoramavy över bergen. Vi kan 
bland annat se bergstopparna Lodowy Szczyt, Baranie Rogi, Gerlach 
och Rysy från utsiktsplatsen. Gemensam middag på hotellet. 

Dag 5. Zakopane  Efter frukost erbjuds en tillvalsutflykt för den även-
tyrslystne: forsränning nerför floden Dunajec. På vägen dit besöker vi 
en liten kyrka i Dębno och det pittoreska Niedzica slott som är ett av 
Polens mest populära och fotograferade slott. Här äter vi även lunch 
innan vi åker vidare för eftermiddagens forsränning i södra Polens 
vackra landskap. Efter dagens aktiviteter vänder vi tillbaka hemåt 
under sen eftermiddag. Pris fr. 395:- 

Den som inte vill följa med på forsränning har en fri dag i idylliska 
Zakopane. Hotellet erbjuder en stor spaavdelning med exempelvis tha-

Vandring Zakopane 
bland Karpaternas höga toppar och djupa dalar
Bland urskogar, djupa raviner och postglaciala sjöar tornar Karpaternas högsta bergskedja Tatrabergen upp sig. Vi bor 
i vintersportorten Zakopane, och i den friska bergsluften bestiger vi höga toppar och vandrar i natursköna dalar. Resan 
avslutas med en natt i historiska Kraków, vars välbevarade gamla stadskärna finns med på Unescos världsarvslista.

lassoterapi (mot extra avgift) och har även ett sportcenter med bow- 
lingbana, squash och gym. Till stadskärnan promenerar man på cirka 
15 minuter. Vår reseledare ger gärna förslag på aktiviteter. Gemensam 
middag på en lokal restaurang.

Dag 6. Morskie Okosjön  Frukost. Innan vi lämnar hotellet får vi med 
oss lunchpaket att avnjuta längs vägen. Resans längsta vandring tar 
oss till och runt Morskie Okosjön, Havets öga. Det är den största sjön 
i Tatrabergen, cirka 50 m djup och fantastiskt vackert belägen i Tatra-
bergens djupa dalar. Runt omkring tornar toppen Mnich, cirka 2 070 
m ö.h., och Polens högsta topp Rysy, 2 499 m ö.h., upp sig. Sjön är 
omgiven av urskog bestående av cembratall, lärkträd och gran. Middag 
på hotellet.

Dag 7.  Zakopane – Kraków  Efter frukost lämnar vi Zakopane och
reser mot Kraków, en av Europas vackraste städer vars gamla kärna, 
Stare Miasto, är ett Unescovärldsarv sedan 1978. Vi gör under efter-
middagen en guidad promenad och ser bland annat Krakóws främsta 
landmärken Mariakyrkan och den medeltida tyghallen. Vi checkar 
sedan in på Ibis Krakow Centrum Hotel, där vi också äter middag.

Dag 8. Kraków – Hemorten  Efter en lugn frukost checkar vi ut och
reser till flygplatsen. Vi flyger till hemorten.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan underlätta i många 
situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterligare exem-
pel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regnskydd, vatten-
flaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddsprodukt, enklare 
medicinkit med bland annat plåster. För mer information om vandring-
arna besök vår hemsida



www.rolfsbuss.se 201

6 dagar

fr  11 475:-

Vandring Lofoten 
spektakulära vyer, pittoreska fiskebyar och branta bergstoppar

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 4 
lunchpaket (packas vid frukostbuffén) · 3 middagar · utflyk-
ter enligt program · vandringsledare · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 725:-
Avresedatum: 26/5, 28/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Svolvær  Vi reser med buss till Gardermoens flyg-
plats norr om Oslo. Vi flyger till Harstad-Narviks flygplats där vi möter 
vår buss som tar oss till Svolvær som fungerar som centralort i öriket 
Lofoten. I Svolvær checkar vi in på Scandic Svolvær, som är ett intimt 
och mysigt hotell med utsikt över havet. När vi har installerat oss i 
våra rum serveras middag i hotellets trevliga restaurang.

Dag 2. Vandring Fredvang – Kvalvika  Efter frukost åker vi buss i cirka 
två timmar till den lilla fiskebyn Fredvang, varifrån vi går den spekta-
kulära och kuperade leden genom granitlandskap med utsikt över 
bergstoppar och havet som fond. Vår destination är Kvalvika, som 
kallas Lofotens vackraste strand. Den idylliska stranden ligger på den 
norra sidan av ön Moskenesöya och är omgiven av gröna slätter och 
branta fjäll, med en makalös utsikt över öppet hav. Under dagen ser 
vi även den pittoreska fiskebyn Nusfjord, som är en av Norges äldsta 
och bäst bevarade fiskebyar. På eftermiddagen återvänder vi till vårt 
hotell i Svolvær, där vi njuter av en god middag på kvällen.

Dag 3. Vandring till toppen av Tjeldbergtind  Idag vandrar vi från 
hotellet till toppen av Tjeldbergtind. Vandringen inleds med en 
serpentingrusväg som sedan blir en stig längs med bergssidan. Den 
är delvis brant men det blir aldrig svår vandring. Väl på toppen befin-
ner vi oss runt 350 meter över havet och blir rikligt belönade med en 
magnifik utsikt över Svolvær, Vestfjord och Kabelvåg. Det finns två 
toppar att bestiga, den södra som erbjuder utsikt över den västra 
bukten eller den brantare och högre norra toppen, där man har utsikt 
över Svolvær och Kabelvåg. Efter vandringen tillbringar vi resten av 
dagen som vi önskar och äter middag på egen hand.

Dag 4. Vandring Rörvikskaret  Vi börjar med en härlig frukost på 
hotellet och gör oss därefter redo för dagens utflykt. Vi åker dryga milen 
med buss innan vi påbörjar vår vandring. Leden börjar på grus längs den 
gamla Lofotsvägen som användes innan Rörvikskartunneln invigdes 
1974, men vägen smalnar av ju närmare vi kommer Rörvikskarets 
pass. På toppen har vi en vacker utsikt åt både väst och öst, och vi 
ser även stora delar av bergskedjan Lofotsväggen. På vägen tillbaka 
fortsätter vi ner på den andra sidan av tunneln och ser bland annat en 
vacker bergsjö och Rörviksstranden, där det turkosa, iskalla havs-
vattnet möter land. Efter dagens vandring tar vi bussen tillbaka till 
Svolvær. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Denna vandringsresa tar oss till några av Lofotens vackraste platser. Vi utgår från charmiga Svolvær, där vi bor med 
utsikt över havet och har möjlighet att njuta av färskfångat från ett av världens bästa fiskevatten.

Dag 5. Vandring Mannen  Efter frukost åker vi med buss till dagens 
utgångspunkt som ligger på den norra sidan av Vestvågöya. Vi vandrar 
runt udden som ligger vid foten av den 400 meter höga bergstoppen 
Mannen, som har en imponerande profil. Leden är emellanåt lite 
stenig och smal, men på det stora hela är den relativt lättvandrad. 
På båda sidor om oss har vi de två vackra stränderna Haukland och 
Uttakleiv, vars ljusa sand övergår i klargröna fält. Under dagen ser 
vi även de två pittoreska fiskebyarna Vikten och Reise. På kvällen 
umgås vi över en god middag på hotellet i Svolvær.

Dag 6. Svolvær – Oslo – Hemorten  Efter frukost och förmiddag på 
egen hand åker vi med buss till Harstad-Narviks flygplats. Vi flyger till 
Oslo där vi möts av vår buss som tar oss vidare till Göteborg.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytter- 
ligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regn-
skydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddspro-
dukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För mer informa-
tion om vandringarna besök vår hemsida. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 8 övernattningar · 8 frukostar · 3 luncher · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · dricks till lokalguider och 
bärare
Avresedatum: Oktober 2020. Besök vår hemsida för mer 
information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

10 dagar

fr  22 975:-

Dag 1. Hemorten – Kathmandu  Vi flyger till Nepals huvudstad 
Kathmandu.

Dag 2. Ankomst Kathmandu  Vi anländer till flygplatsen i Kathman-
du och åker vidare  till vårt hotell i turistområdet Thamel. Kathman-
du är en myllrande och färgstark stad, där urtida tempel och palats 
bidrar till den unika stadsmiljön. 

Dag 3. Kathmandu – Pokhara  Efter frukost på hotellet får vi en 
guidad tur till Katmandus storslagna sevärdheter. Vi besöker bland 
annat Durbar-torget och det Unescolistade hinduiska templet 
Pashupatinath, som är känt för sin medeltida konst och arkitektur. 
Senare under dagen tar vi flyget till Pokhara, där vi övernattar på 
vårt hotell.

Dag 4. Pokhara – Tikhedhunga  Efter frukost slår vi följe med vårt 
vandringslag som tar oss med till Nayapool, där vi ska påbörja vår 
fantastiska vandring. Vi börjar med att ta sikte mot Birethanti, där 
en lång och vindlande gata löper genom staden. Den första delen 
av vandringen går över två stora hängbroar varefter vi stannar till 
för lunch vid Modi Khola-floden. Vandringsspåret, som till en början 
är tydligt och väl synligt, blir sedan lite svårare att följa då det går 
genom stora risfält, men våra vandringsledare känner vägen väl. Vi 
passerar Birethanti och efter cirka en timme börjar spåret att stiga 
uppåt mot Tikhedhunga. När eftermiddagen kommer slår vi läger 
för natten, äter middag och vilar upp oss inför sista etappen till 
Tikhedhunga. På denna dag finns även möjligheten att åka jeep en 
bit upp i bergen för att spara krafterna till nästa dag. 

Dag 5. Tikhedhunga – Ghorepani  Vi äter frukost och gör oss redo 
för dagens vandring som är den tuffaste av de fyra vandrings-
dagarna. Vi börjar med att ta oss upp till den lilla byn Tikhedhunga, 
där vi stannar till för att ta in de vackra vyerna över landskapet. 
Vi fortsätter sedan uppåt mot byn Ulleri och når därefter den lilla 
bosättningen Banthanti som ligger på 2 300 meters höjd. Här har 
vi en slående vy över bergstoppen Annapurna och Machapuchare. 
Efter lunch fortsätter vandringen genom en ek- och rhododendron-
skog förbi baslägret Deurali och därefter vidare upp till Ghorepani, 
där vi blir visade till vårt boende för natten. Vi avslutar dagen med 
en gemensam middag.

Dag 6. Poon Hill – Tadapani  Vi inleder dagen med att göra en tidig 
utflykt till Poon Hill, som erbjuder en hisnande utsikt över Hima- 

Poon Hill vandra i nepalesiska Himalaya
En fantastisk vandring som går till dimhöljda rhododendronskogar och små bergsbyar i Himalayas sagolika landskap. Här 
erbjuds vi slående vyer över några av bergskedjans högsta och mest imponerande bergstoppar. Under vår resa upptäcker vi 
även Nepals mångfasetterade huvudstad Kathmandu, med dess uråldriga tempel och livliga stadsdelar.

layas höga bergstoppar, såsom Dhaulagiri, världens sjunde högsta 
berg, Tukuche Peak och Dhampus Peak. Men innan vi påbörjar dag- 
ens vandring på riktigt återvänder vi till Ghorepani och äter frukost. 
Vi går sedan vidare upp till Deurali-passet som är en av höjdpunk- 
terna på denna resa. Sedan tar stigen oss ned i dalen för att samla 
kraft upp till Tadapani, där vi får en sagolik vy över Annapurna  
och glaciären. Här äter vi middag och tillbringar natten.

Dag 7. Tadapani – Ghandruk – Pokhara  Efter frukost går den första 
delen av dagens vandring genom en vacker skog med vildblommor, 
där vi dessutom har chans att få syn på de långsvansade aporna 
som finns i området. Vi anländer till byn Ghandruk som är vackert 
belägen med de höga bergstopparna som kuliss. Mot slutet av 
dagen åker vi med buss tillbaka till Pokhara.

Dag 8. Pokhara  Efter frukost har vi dagen fri till att utforska 
Pokhara, Nepals näst största stad, tillsammans med vår reseledare. 
Staden ligger vackert med utsikt över Annapurna-bergen och är en 
populär utgångspunkt för vandrare, vilket har gjort att det finns ett 
stort utbud av restauranger, butiker och hotell här. 

Dag 9. Pokhara – Kathmandu  Vi äter frukost och beger oss därefter 
återigen till Kathmandu, där vi checkar in på vårt hotell för en natt. 
Vi har nu nått fram till resans sista dag, och efter ett par dagar av 
intensiv vandring kan det vara läge att koppla av.

Dag 10. Kathmandu – Hemorten  Vi åker till flygplatsen för hem- 
resa. 

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

Denna vandring är betydligt tuffare än våra andra vandringsresor 
p.g.a av höjdskillnader och vandringens terräng. Det är mycket vik-
tigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. Boenden under vandringen kan vara mycket 
spartanska. Besök vår hemsida för aktuell information.
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17 dagar

fr  29 975:-

Mount Everest BC vandra i Himalaya

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r ·  inrikesflyg · 15 övernattningar · 15 frukostar ·  
välkomstmiddag · lunch och middag under vandrings- 
dagarna · vandringsledare · reseledare · dricks till vandrings- 
ledare och bärare · sovsäck · parktillstånd
Tillägg: Enkelrum i Kathmandu från 1 995:-
Avresedatum: Oktober 2020. Besök vår hemsida för mer 
information.

Dag 1. Hemorten – Kathmandu Vi flyger till Nepals huvudstad 
Kathmandu.

Dag 2. Ankomst Kathmandu  Efter ankomst och incheckning på ho-
tell Manaslu eller Royal Singi gör vi en guidad rundtur i Kathmandu. 
Vi äter middag på hotellet och får ta del av traditionell dans.

Dag 3. Kathmandu – Lukla – vandring Phakding  Tidig morgon tar 
vi inrikesflyget till Lukla, där vi påbörjar vår vandring bland gröna 
bergssluttningar. Framme i Phakding, beläget på drygt 2 600 meters 
höjd, övernattar vi i en lodge.

Dag 4. Vandring Namche Bazaar  Vår utmanande vandring till Nam- 
che Bazaar börjar med att vi klättrar uppför Dudh Kosis västra flod-
bank. En färgglad hängbro leder in i nationalparken Sagarmatha, 
och genom tät tallskog når vi byn Namche Bazaar på cirka 3 500 
meters höjd. Här övernattar vi.

Dag 5. Namche Bazaar  Dagen är ledig. Den som vill kan följa med 
på en dagsvandring.

Dag 6. Vandring Tengboche  Den första delen av dagens vandring 
erbjuder en fantastisk vy över mäktiga Mount Everest, Thamserku 
och Ama Dablam. Genom en rhododendronskog gör vi en brant 
nedstigning till byn Tengboche, där vi övernattar.

Dag 7. Vandring Dingboche  Vi går först nedåt till den vackra 
bosättningen Deboche, där vi kan se mäktiga Ama Dablam på nära 
håll. Vi passerar över en hängbro och når snart en vacker snövit 
buddhistisk stupa. Därefter sluttar leden svagt nedåt och vi passe-
rar flera gårdar med jakar. Vi övernattar i Dingboche.

Dag 8. Dingboche  Idag vilar vi upp oss i Dingboche. Den som vill kan 
följa med på en dagsvandring.

Dag 9. Vandring Lobuche  Under dagens etapp har vi en makalös 
utsikt över topparna Tawachee och Cholatse. Efter lunchstopp i 
baslägret Dughla vandrar vi över moränen från glaciären Khumbu. 
Därefter börjar leden slutta nedåt till den lilla byn Lobuche på cirka 
4 900 meters höjd, där vi stannar över natten.

Dag 10. Gorakshep – Mount Everest Basecamp – Gorakshep 
Idag vandrar vi upp till Gorakshep som ligger på hela 5 160 meters 
höjd. Då vi tar oss över flera moräner, blir vandringen tuffare och 
brantare. Vid lunchtid når vi Gorakshep, som är en halvpermanent 
bosättning vid foten av isfallet Khumbu. Vi tar oss vidare till Mount 
Everest Basecamp och vandrar sedan tillbaka till Gorakshep för 
övernattning.

Denna vandring bjuder på oförglömliga vyer över Himalayas dimhöljda jättar. Vi påbörjar vår resa i kulturhistoriska Kath-
mandu och tar oss sedan upp på högre höjd. Här går vi längs flodbankar och vackra rhododendronskogar till små byar som 
belägna med makalös utsikt över några av världens högsta bergstoppar. 

Dag 11. Kala Patthar och vandring till Pheriche  Tidig morgon 
vandrar vi upp till Kala Patthar, den svarta klippan, som ligger på 
hisnande 5 500 meters höjd. Härifrån har man en fantastisk 360- 
graders vy över jättarna i Himalaya, från Pumori i väst till Nuptse, 
Lhotse och Everest. Efter frukost vandrar vi nedåt mot Pheriche 
som ligger på 4 200 meters höjd. Här stannar vi över natten.

Dag 12. Pheriche  Dagen är ledig. Den som vill kan följa med på en 
vandring ned genom floden Imja Kholas dalgång. 

Dag 13. Vandring Namche Bazaar  Från Tengboche sluttar leden 
brant nedåt mot Dudh Kosi och byn Phunki, där vi korsar floden. 
Därefter går det uppåt igen mot Namche Bazaar som tronar högt 
över floden med utsikt över den norra delen av Everest, Lhotse och 
Nuptse. Vi övernattar i Namche Bazaar.

Dag 14. Vandring Lukla  Dagens vandring börjar med en brant 
nedstigning från Namche Bazaar till Dudh Kosi. Därefter fortsätter 
leden till byn Monjo och vidare till Lukla där vi övernattar.

Dag 15. Lukla – Kathmandu  Efter frukost tar vi flyget till Kathman-
du och åker vidare till vårt hotell. 

Dag 16. Kathmandu  Under resans sista dag har vi dagen fri för egna 
aktiviteter i Kathmandu. Här blandas urtida nepalesisk arkitektur 
och religiösa tempel med storstadens moderniteter. Några platser 
som är väl värda ett besök är Swayambhunath, den buddhistiska 
stupan som ligger som en jättelik näckros ovanför Kathmandu, 
samt den viktorianska drömlika parken Garden of Dreams.

Dag 17. Kathmandu – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen 
för hemfärd.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

Denna vandring är betydligt tuffare än våra andra vandringsresor 
p.g.a. av höjdskillnader och vandringens terräng. Det är mycket vik-
tigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. Boenden kan vara mycket spartanska och 
det finns hygieniska utmaningar att vara medveten om. Besök vår 
hemsida för aktuell information.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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6 dagar

fr  7 975:-

Dag 1. Hemorten – Nunspeet  Vi flyger till Amsterdam och åker där- 
ifrån till Nunspeet som ligger cirka åtta mil öster om Amsterdam. Vi 
checkar in för fem nätter på hotell Villa Vennendal Landgoedhotel där 
frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2–5. Cykeldagar  Under resan har vi fyra cykeldagar där vi cyklar 
till orter och sevärdheter i området runt Nunspeet, Harderwijk, Vier-
houten och Elburg. Elcykel och cykelhjälm finns att hyra mot en extra 
kostnad och behöver förbokas inför resan.

Oldebroek och Elburg  Vi cyklar nordost och följer utkanterna av det 
skogklädda området Veluwe mot samhället ’t Harde. Vi passerar genom 
Oldebroek innan vi vänder västerut mot staden Elburg. Den livliga lilla 
staden låg tidigare utmed kusten vid Zuiderzee, men detta förändrades 
efter att Nordsjövallen byggdes och insjön IJsselmeer skapades. Under 
eftermiddagen cyklar vi hemåt till Nunspeet. 

Staverden och hansestaden Harderwijk  Vi cyklar söderut och efter 
en dryg mil når vi Nederländernas minsta stad Staverden. Stadens 
lilla slott omges av en vacker slottspark som är känd för sina vita 
påfåglar. Vår cykelfärd fortsätter sedan västerut till hansestaden 
Harderwijk vars historiska stadskärna byggdes när Harderwijk var en 
blomstrande fiskestad. Under eftermiddagen fortsätter vi i nordostlig 
riktning till vårt hotell. 

Cykel Holland 
vackert landskap med ängar och gårdar
Holland förknippas ofta med tulpaner och vårens blomsterprakt. Landet har dock mycket mer att erbjuda och är ett av 
Europas mest cykelvänliga länder med sitt platta landskap och stora nätverk av cykelvägar. På vår resa bor vi fem nätter 
i Nunspeet och tillsammans med vår reseledare gör vi gemensamma dagsutflykter.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- · hyra elcykel från 695:- · hyra 
cykelhjälm från 95:-
Avresedatum: 27/5, 6/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
Norra Veluwe  Dagens cykelfärd går genom ett mycket varierat 
landskap. Vi cyklar genom den norra delen av området Veluwe och 
passerar jordbruksmarker, gamla skogar och vidsträckta hedar. Under 
förmiddagen passerar vi Vierhouten som uppkallats efter de fyra sko-
gar som omger byn. Vi vänder sedan västerut och cyklar till Hierden. 
Under eftermiddagen når vi Nunspeet och vårt hotell. 

Veluwemeers slätter  Stora delar av dagens cykelfärd går genom det 
platta landskapet söder om sjön Veluwemeer. Här präglas området 
av ängar, åkermarker, diken och bondgårdar. Vi passerar Harderwijk 
innan vi vänder hemåt mot vårt hotell. Under hemvägen cyklar vi 
delvis genom skogsområden i utkanterna av Veluwe. 

Dag 6. Nunspeet – Hemorten  Frukost och utcheckning. Därefter 
åker vi till Amsterdam för en gemensam båttur i staden som tack 
vare sina många kanaler ofta kallas för Nordens Venedig. Efter 
båtturen har vi fri tid tills bussen kör oss till flygplatsen för vidare 
färd hemåt.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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6 dagar

fr  9 575:-

Cykel Flandern 
med kulturrika Gent och romantiska Brygge

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar ·  
3 lunchpaket · 5 middagar · utflykter enligt program · cykel-
hyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:- · hyra elcykel från 295:- · hyra 
cykelhjälm från 85:-
Avresedatum: 27/6, 1/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Bryssel  Vi flyger till Bryssel och tar oss sedan 
vidare till Gent, Belgiens tredje största stad. Det brukar sägas att 
Gent är en liten stad med stort hjärta – här råder en avslappnad 
atmosfär, och den charmiga medeltida stadskärnan bjuder på 
ett rikt utbud av mysiga pubar och restauranger. Vi checkar in 
för fem nätter på Europahotel som ligger i ett lugnt område vid 
floden Leie. Hotellet har dessutom en stor, härlig terrass. När vi 
har installerat oss på rummen samlas vi i restaurangen för en 
gemensam middag.

Dag 2–4. Gent med omnejd  Under resan har vi tre cykeldagar enligt 
nedanstående beskrivningar. Under våra dagsutflykter i Flandern 
har vi med oss lunchpaket från hotellet att avnjuta längs vägen. 
Landskapet är platt och väl anpassat för cyklister med sina många 
fina cykelleder. Elcykel och cykelhjälm finns att hyra mot en extra 
kostnad och behöver förbokas inför resan. Efter avslutad cykel-
tur återvänder vi till vårt hotell i Gent, där vi äter middag samtliga 
kvällar.

Längs floden Schelde  Vi inleder dagen med frukostbuffé som serveras 
i hotellets restaurang och gör oss därefter redo för att upptäcka vad 
den flamländska landsbygden har att erbjuda. På dagens utflykt cyklar 
vi längs floden Scheldes vackra dalgång förbi gröna poppelskogar och 
flodens meanderslingor. Vi passerar även genom flera charmiga små 
samhällen, såsom Melsen, Vurste, Semmerzake och Gavere. För att 
verkligen få tillfälle att njuta av det omgivande landskapet cyklar vi 
huvudsakligen på bilfria vägar.

Slottet Laarne  Vi äter frukost och hämtar sedan våra cyklar för 
dagens utflykt. Idag färdas vi återigen längs floden Schelde, men 
denna gång öster om Gent. Vid denna del av floden byggdes många 
pampiga villor på 1800-talet av rika företagare. Vi ser det medeltida 
slottet i Laarne med sin berömda silversamling. Under eftermidda-
gen fortsätter vi vår cykeltur genom den belgiska landsbygden och 
återvänder sedan till vårt hotell. 

Belgiska Flanderns flacka landskap lämpar sig ypperligt för en cykelsemester. Från kulturstaden Gent cyklar vi längs 
grönskande åkermark, slingrande floder och genom pittoreska byar. Dessutom gör vi en utflykt till medeltidsstaden 
Brygge där vi smakar praliner, åker båt och provar öl.

Slottet Ooidonk  Efter frukost ger vi oss återigen ut på våra cyklar. 
Idag upptäcker vi ett av de vackraste områdena kring floden Leie, 
mellan Gent och staden Deinze. Här har landskapet inspirerat en 
mängd belgiska konstnärer, och vi cyklar bland annat genom de 
pittoreska små samhällena Deurle och Sint-Martens-Latem, där 
flera av dem har bott och uppskattat läget nära skogen och floden 
Leie. Under cykelturen ser vi även slottet Ooidonk, som med sina 
tinnar och torn verkar vara hämtat ur sagorna. Vid cykelturens slut 
återvänder vi till vårt hotell i Gent. 

Dag 5. Brygge  Idag gör vi en utflykt till staden Brygge, vars välbe- 
varade medeltida stadskärna är med på Unescos världsarvslista. 
Brygge grundades på 800-talet och blev tack vare sina kanaler ett 
säte för sjöburen handel. Här besöker vi chokladmuseet där vi får 
lära oss om den välkända belgiska chokladen. Dess historia sträck-
er sig långt tillbaka i tiden, och över Atlanten till det historiska 
gamla mayariket. Vi fortsätter sedan dagen med en kort båttur på 
kanalerna. Här får vi tillfälle att beundra de största sevärdheterna 
från en annorlunda vinkel, däribland det magnifika stadspalatset 
Gruuthuse. Vi avrundar med ett besök på det anrika bryggeriet De 
Halve Maan där familjen Maes har bryggt öl i århundraden. Vi blir 
visade runt i bryggeriet och tar del av dess fascinerande historia. 
Självklart provsmakar vi även det anrika ölet innan det är dags att 
återvända till vårt hotell i Gent för middag.

Dag 6. Gent – Hemorten  Efter några upplevelserika dagar har vi 
nått fram till resans sista dag. Vi äter frukost på hotellet och blir 
sedan upphämtade av vår buss som tar oss till flygplatsen i Bryssel, 
där vi går ombord på flyget hemåt.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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7 dagar

fr  11 575:-

Cykel Loiredalen på cykel i Frankrikes trädgård

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
2 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 125:- · hyra elcykel från 1 195:- · 
hyra cykelväska bak från 275:- hyra cykelväska fram från 
225:-
Avresedatum: 13/5, 9/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Blois  Vi flyger till Paris, där vi möter vår buss 
som tar oss till den charmiga staden Blois. Staden är känd för sitt 
slott, som enligt legenden var platsen där Jeanne d’Arc blev välsig-
nad av påven före striderna mot engelsmännen i Orléans år 1429. 
Här checkar vi in på hotell Le Préma och avslutar dagen med en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Blois – Amboise  Idag följer vi Loirefloden ut ur Blois och 
passerar det vackra slottet på nära håll. Längs småvägar, förbi 
vinodlingar och nära floden cyklar vi till det gamla kungapalatset 
i Amboise. Slottet byggdes på 1000-talet och var innan dess en 
romersk fästning. Här har många kungligheter bott, inklusive 
Frans I och Maria Stuart. Den berömde renässanskonstnären 
och uppfinnaren Leonardo da Vinci ligger begravd i slottskapellet 
Saint-Hubert. Efter att ha utforskat slottet, strosat i de omgivande 
trädgårdarna och ätit lunch på egen hand fortsätter vi till hotell Ibis 
Amboise där vi ska tillbringa natten. Gemensam middag på hotellet. 

Dag 3. Amboise – Tours – Joué lès Tours  Vi fortsätter vår färd 
längs Loirefloden, och på vägen till Joué lès Tours stannar vi till vid 
den charmiga restaurangen La Cave där vi äter lunch. Vinområdet 
Montlouis producerar många berömda söta vita och mousserande 
viner, och La Cave har ett stort utbud. Efter lunchen fortsätter vi 
genom de lummiga omgivningarna tills vi når den historiska staden 
Tours med sina pittoreska korsvirkeshus. Här får vi tid att se oss 
omkring på egen hand innan vi fortsätter över till andra sidan av 
floden Cher, där vi checkar in på hotell Kyriad Tours Joué lès Tours. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 4. Château de Villandry  Idag följer vi den trivsamma cykel-
leden längs floden Cher ända till det berömda trädgårdsslottet 
Villandry. De storslagna ägorna här bjuder på flera trädgårdar med 
olika karaktär, såsom vattenträdgården, prydnadsträdgården, lust-
trädgården samt den berömda köksträdgården. Här finns också en 
labyrint, ett typiskt element i renässansträdgårdar. Efter vårt besök 
i trädgårdarna återvänder vi till hotellet och har sedan resten av 
dagen fri för egna strövtåg. Gemensam middag på kvällen.

Dag 5. Joué lès Tours – Lémeré – Chinon  Vi lämnar floden Cher 
bakom oss och sätter kurs söderut. Skogarna blir större och tätare 

Upptäck den bördiga Loiredalen från cykelsadeln. Vi följer det Unescolistade områdets vackra floder genom vinfält och 
skogar, besöker romantiska slott och pittoreska byar och njuter av det som i folkmun brukar kallas Frankrikes trädgård.

medan vi cyklar mot det romantiska renässansslottet Château 
du Rivau som lätt för tankarna till riddare och tornerspel. Slottet 
stoltserar med intressanta samlingar av modern konst och har en 
mysig restaurang där vi äter lunch. Från Lémeré-regionen cyklar vi 
norrut igen, och på vägen passerar vi fler av områdets stora vin- 
odlingar. Vi möter floden Vienne som vi korsade på vägen ned från 
Tours och når den pittoreska vinstaden Chinon, känd för sitt goda 
cabernetvin. Här tillbringar vi natten på hotell Ibis Styles Chinon, 
som är vackert beläget vid en sjö i närheten av floden. Gemensam 
middag.

Dag 6. Chinon – Saumur  Idag fortsätter vi längs floden Vienne, 
genom jordbruksbygd och skogsmark, till det medeltida klostret 
Fontevraud där vi går på en guidad tur. Här ligger många historiska 
personer begravda, som Henrik II av England och den mytomspunne 
Rickard Lejonhjärta. Klostret är ett av världens största och mest 
välbevarade och är liksom Loiredalens många slott upptaget på 
Unescos världsarvslista. Efter lunch på egen hand besöker vi den 
traditionella tvåltillverkaren Martin de Candre innan vi fortsätter 
upp mot Loirefloden som vi följer till den pittoreska staden Saumur 
med sina medeltida gränder. Här passerar vi det vackra slottet 
Château de Saumur innan vi når vårt hotell Campanile Saumur. På 
kvällen rundar vi av resan med en gemensam middag på hotellet.

Dag 7. Saumur – Hemorten  Efter en sista frukost i den vackra 
Loiredalen tar bussen oss tillbaka till Paris och flyget hem.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  12 975:-

Cykel Provence 
på elcykel bland lavendel och olivträd

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Cavaillon  Vi flyger till Marseille och åker till Hotel 
Ibis Cavaillon utanför staden Cavaillon i Provence. Hotellet ligger vid 
floden Durance i Luberons naturpark och här kommer vi att bo hela 
veckan. Frukost och middag ingår samtliga dagar, och hotellet har en 
härlig utomhuspool samt tennisbanor.

Dag 2. Oppède – lavendelmuseum – vinprovning  Dagens första 
etapp tar oss till byn Oppède, där vi får en guidad tur till fots av 
byn. Vi äter lunch på egen hand, förslagsvis på den trevliga bistron. 
Sedan cyklar vi till ett lavendelmuseum där vi får en guidad visning. 
Vi fortsätter sedan till en vinodling och gör en paus för en trevlig 
vinprovning innan vi återvänder till Cavaillon. 

Dag 3. Isle-sur-la-Sourge – Fontaine-de-Vaucluse  Från Cavaillon 
cyklar vi till pittoreska Isle-sur-la-Sorgue. Byn ligger vackert vid 
floden Sorgue, och här har vi tid att på egen hand besöka marknaden, 
kanske smaka på kanderad frukt samt äta lunch. Sedan fortsätter 
vi till Fontaine-de-Vaucluse, som ligger vid Sorgue-flodens källa. 
Berggrunden består av kalksten och i den mjuka stenen har ett 
underjordiskt system av karstgrottor bildats. Fransmannen Jacques 
Cousteau, legendarisk dykare och undervattensfotograf, dök här på 
1940- och 50-talet men lyckades inte på långa vägar att nå ner till 
bottnen. Vi utforskar området på egen hand innan vi cyklar tillbaka 
till Cavaillon. 

Dag 4. Plan-d’Orgon – Mollégès – Saint-Rémy-de-Provence  Via 
byarna Plan-d’Orgon och Mollégès cyklar vi idag västerut till Saint-
Rémy-de-Provence. Idag präglas staden av konstnären Vincent van 
Gogh, som tillbringade en tid på stadens mentalsjukhus i slutet 
av 1880-talet, där han upplevde en konstnärligt mycket produktiv 
period av sitt liv. Vi går en promenad i van Goghs fotspår och kan med 
egna ögon uppleva miljön som inspirerade honom till några av hans 
mest berömda målningar. Efteråt finns det egen tid för att äta lunch 
på någon av stadens många trevliga restauranger. Vi hinner också 
med att strosa runt bland torgen som kantas av plataner och kanske 
titta in i några av de butiker och gallerier som bidrar till den speciella 
atmosfären. På eftermiddagen cyklar vi hem till Cavaillon. 

RESFAKTA
Ingår:  Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra inklusive 
cykelhjälm och cykelväska · cykelguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:-
Avresedatum: 5/5, 25/9

I vackra Provence kommer vi på våra elcyklar nära inpå det underbara landskapet som bjuder på bergsmassiv, naturparker 
och makalösa vyer. Här blomstrade civilisationen tidigt och charmiga små byar och historiska sevärdheter avlöser varandra 
längs vår väg, som får sin karaktär av lavendel, tryffel och vinodlingar. Trakten har sedan länge älskats av såväl konstnärer 
och författare som nyfikna semesterfirare.

Dag 5. Bussutflykt Roussillon – Bonnieux – Lourmarin  Idag låter vi 
cyklarna stå och gör i stället en bussutflykt. Vi börjar med att besöka 
den lilla staden Roussillon och promenerar längs den vackra ockra-
stigen. Ockra är ett pigment som finns naturligt i jorden och som 
färgar områdets klippor apelsingula. Sedan fortsätter vi till Bonnieux 
där vi stannar till och får möjlighet att fotografera det magnifika 
landskapet. Lagom till lunch anländer vi till Lourmarin, där vi besöker 
den ovanligt pittoreska staden och det stiliga renässansslottet. Vi 
åker sedan tillbaka till Cavaillon.

Dag 6. Ménerbes – Lacoste – Les Beaumettes  Vi inleder dagen med  
att cykla till Ménerbes. Här bodde den brittiske författaren Peter  
Mayle, vars böcker om livet i Provence satte Ménerbes på turist-
kartan. Vi stannar även till nedanför den närliggande byn Lacoste där 
vi finner ruinerna av ett slott, som en gång var den ökände markis de 
Sades residens. Utsikten härifrån är enastående, med bergen i norr 
och lavendelfälten i söder. Sedan återvänder vi hemåt via byn les 
Beaumettes.

Dag 7. Gordes – olivoljeprovning – Saint Pantaléon – Cabrières 
d’Avignon  På vår avslutande cykeltur stannar vi vid en oljekvarn 
där vi provsmakar den lokala olivoljan. Vi cyklar vidare till Saint 
Pantaléon och gör en paus för att fotografera och utforska byn. Sedan 
vänder vi tillbaka till charmiga Gordes, byn som är konstnärernas 
och filmskaparnas favorit. Efter lunch på egen hand cyklar vi till det 
kända Sénanqueklostret, som idag hyser en mindre grupp munkar. På 
vägen tillbaka till hotellet passerar vi Cabrières d’Avignon. 

Dag 8. Cavaillon – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
till flygplatsen för hemfärd.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  10 575:-

Cykel Mallorca 
elcykel på den vackra Medelhavsön

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Palma  Vi flyger till Palma och tar oss sedan 
vidare med buss till vårt hotell Las Arenas i Ca’n Pastilla. Hotellet 
har pool med solstolar och ligger inom gångavstånd till butiker och 
sandstrand.  Vi har frukost och middag samtliga dagar på hotellet. 

Dag 2–7. Mallorca  Under resan har vi fyra cykeldagar och två dagar 
fria för egna strövtåg. Vi cyklar på praktiska elcyklar som gör cykling-
en till en fröjd. Turerna går både längs kusten och inåt land och 
bjuder på en härlig kombination av vackra stränder, pittoreska byar 
och lantliga omgivningar. Under samtliga cykeldagar har vi med oss 
guider. 

Ca’n Pastilla – Es Cap Blanc – Ca’n Pastilla  Dagens cykeltur tar oss 
till Llucmajor i sydöstra Mallorca och fyren Es Cap Blanc, byggd år 
1862 och belägen på cirka 100 meters höjd. Vi cyklar från vårt hotell 
i riktning mot S’Arenal på cykelbanor och sidovägar tills vi kommer 
ut på landsbygden.

Algaida – Pina – Santa Maria del Camí  Vi åker buss till den lilla 
byn Algaida, där vi stiger av vid byns gamla glasbruk och påbörjar 
dagens cykeltur. Snart är vi mitt i Es Plà som är Mallorcas planaste 
område. Här finns det en uppsjö av gröna små stigar att följa, och 
området är internationellt erkänt för sina många vinlundar av signa-
turen D.O. Binissalem. Vår första pittoreska by på rutten är Pina. 
Efter en vacker tur längs Camí Vell de Muro, den gamla vägen mot 
Muro där vi passerar vingårdar, vinhus och vinlundar, når vi den lilla 
staden Santa Maria del Camí. Här avslutar vi med en vinprovning på 
vingården Macià Batle.  

Ca’n Pastilla – Sant Jordi – Llucmajor – Ca’n Pastilla  Idag cyklar 
vi från Ca’n Pastillas urbana miljöer till den vackra landsbygden 
nordost om Palma och får en fin inblick i det mallorcanska lantlivet 
som pågår längs de charmiga småvägarna. Vi passerar den lilla byn 
Sant Jordi och når därefter pittoreska Llucmajor där vi avnjuter vår 
lunch. Vi påbörjar sedan vår resa tillbaka till Ca’n Pastilla längs en 
bekväm cykelväg som går parallellt med motorvägen. På hemre-
san passerar vi Circuit Mallorca och kusten vid S’Arenal innan vi är 
tillbaka på hotellet. 

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · cykelguide · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- 
Avresedatum: 6/4, 6/5, 9/9, 23/9, 7/10, 23/10

Upptäck svenskarnas favoritö Mallorca på elcykel. Njut av den härliga havsluften och den underbara utsikten medan vi 
cyklar längs de långa stränderna, besöker förhistoriska byar och provar mallorcanska viner på ”Es Plà”. 

Sencelles – Ruberts – Montuïri – Randa  Under dagens cykeltur 
besöker vi några av huvudbyarna i Es Plà-området. Vi åker buss till 
Algaida och börjar med att cykla till Sencelles, en by med många spår 
kvar från den talaiotiska bronsåldersbefolkningen. Vi fortsätter till 
den lilla byn Ruberts som anses vara Mallorcas geografiska centrum 
och som består av endast cirka tjugo hus. Sedan styr vi söderut mot 
ännu en viktig förhistorisk by vid namn Montuïri, som även är känd 
för sin årliga dansuppvisning. Turen går vidare söderut mot Randa 
som ligger vid foten av berget med samma namn. Nu har vi bara en 
sista vacker cykelsträcka kvar innan vi åter är i Algaida där vi tar 
bussen hem till hotellet. 

Dag 8. Palma – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
mot flygplatsen för hemfärd.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  12 675:-

Cykel Apulien  
på elcykel genom grönskande olivlundar

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Monopoli  Vi flyger till Bari och åker vidare till ho-
tell Masseria Santa Teresa utanför den mysiga staden Monopoli. Här 
på Monopolis landsbygd, med utsikt över gröna olivlundar och det 
Adriatiska havet som glittrar i fjärran, kommer vi att ha vår bas under 
veckan. Frukost och middag ingår samtliga dagar och hotellet erbju- 
der en härlig pool för den som vill svalka av sig efter våra cykelfärder.

Dag 2. Monopoli – Polignano a Mare – oljeprovning  Vår första cykel-
tur tar oss genom Monopolis och Polignano a Mares historiska cent-
rum. Den vita hamnstaden Monopoli blomstrade redan under bysan-
tinsk tid och den antika stadskärnan liksom den gamla hamnen är 
välbevarade. Norr om Monopoli ligger klippdykarnas favorit i Apulien 
– Polignano a Mare. Vi fortsätter norrut längs kusten och når snart 
den lilla fiskebyn San Vito med sin romantiska hamn. Här vänder vi 
söderut och följer kusten, sedan lantvägarna, tillbaka mot Masseria 
Santa Teresa. Nu får vi möjlighet att besöka en av områdets många 
oljekvarnar och provsmaka traktens gröna guld.

Dag 3. Alberobello  Idag cyklar vi genom en helt förtrollande del av 
Itriadalen, med urgamla olivträd och pittoreska små trullihus som är 
unika för den här delen av världen. Vår första rutt leder till den lilla 
byn Coreggia. Härifrån cyklar vi vidare till den Unescolistade byn  
Alberobello. Här har vi möjlighet att vandra runt i gamla stan med 
sina charmiga kullerstensgator och kanske inhandla lite souvenirer 
medan vi beundrar de snillrika kallmurade trullihusen på närmare 
håll. Efter lunch på egen hand cyklar vi genom Itriadalen tillbaka till 
Masseria Santa Teresa.

Dag 4. Locorotondo – Selva di Fasano – Gorgofreddo  Vi beger oss 
åter ut i den vackra Itriadalen, men istället för att återvända till 
Alberobello efter att passerat Coreggia fortsätter vi mot Locorotondo. 
Den här antika byn sägs ha grundats av greker på väg hem från det 
trojanska kriget och är områdets vinhuvudstad. Gamla stan anses av 
många vara en av Italiens vackraste med sina vitkalkade hus. Från 
Locorotondo fortsätter vi längs vindlande landsvägar mot Selva di 
Fasano som ibland kallas ”Italiens balkong mot Orienten”. Härifrån 
åker vi vidare genom det förtrollande landskapet mot Gorgofreddo 
och tillbaka till Masseria Santa Teresa.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · cykelguide 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:- · hyra cykelhjälm från 85:- 
Avresedatum: 23/4, 30/4, 17/9, 1/10

Med utgångspunkt i den gröna landsbygden utanför Monopoli upptäcker vi Apuliens bördiga landskap vid det Adriatiska 
havet. Här cyklar vi fram genom vackra olivlunder och antika städer och njuter av såväl utsikten som det goda vinet och 
områdets gröna guld – olivoljan.

Dag 5. Monopoli  Dagen är fri för egna äventyr. Cyklarna finns till-
gängliga hela dagen för egna turer. Man kan också njuta av hotellets 
faciliteter eller upptäcka någon av vandringslederna. 

Dag 6. Egnazia – Savelletri  Vi cyklar mot den adriatiska kusten till 
badorten Capitolo. Härifrån följer vi kustlinjen mot de arkeologiska ut-
grävningarna av den romerska hamnstaden Egnazia där vi tar en paus. 
Efter vårt besök i Egnazia cyklar vi vidare mot hamnstaden Savelletri 
som är mest känd för sin karakteristiska hamn och de gamla ”vita 
husen” på klipporna. Vi fortsätter längs kusten och stannar till på en 
liten gård för en trevlig vinprovning innan vi cyklar tillbaka till Masseria 
Santa Teresa.

Dag 7. Trullogrottan i Putignano  Resans sista cykeltur bjuder på 
några av Apuliens mest betagande vyer medan vi cyklar genom det 
natursköna landskap som är känt för sina karstgrottor. Vi färdas på 
större och mindre vägar förbi gröna olivlundar och når så småningom 
Trullogrottan. Grottan upptäcktes på 1930-talet och var den första 
stora karstgrottan i Apulien som öppnades för allmänheten. Vi gör 
en cirka 30 minuters tur i grottan och kan beundra de fascinerande 
stalagmiterna och stalaktiterna. Därefter återvänder vi till Masseria 
Santa Teresa. 

Dag 8. Monopoli – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
till flygplatsen för hemfärd.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · cykelguide
 · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · hyra cykelhjälm från 80:- 
Speciellt: Cykeldagarna kan komma att genomföras i en 
annan ordning.
Avresedatum: 6/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 19/5, 26/5, 10/6, 
25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  12 375:-

Dag 1. Hemorten – Montecatini Terme  Vi flyger till Italien och tar oss  
till den kända kurorten Montecatini Terme. Vi checkar in på vårt ho-
tell Grand Hotel Panoramic där vi ska bo i sex nätter. Vi har frukost 
och middag på vårt hotell samtliga dagar. Under denna cykelresa 
använder vi oss av praktiska elcyklar som gör cyklingen till en fröjd. 
Cyklarna är enkla att hantera och kräver ingen tidigare erfarenhet. 
Cykelhjälm finns att hyra mot en extra kostnad och behöver förbo-
kas inför resan.

Dag 2. Florens längs floden Arno  Vi tar bussen till Signa och cyklar 
sedan på en lugn väg längs floden Arno till Toscanas huvudstad 
Florens, känd för sin arkitektur, konst och kultur. I Florens har vi gott 
om tid att på egen hand utforska de mest intressanta sevärdheterna 
innan det är dags att cykla tillbaka till Signa där vår buss väntar på 
att ta oss den sista biten till Montecatini Terme.  

Dag 3. Lucca – Torre del Lago Puccini  Vår buss tar oss till Lucca, 
födelseplatsen för den store kompositören Giacomo Puccini. Vi 
börjar med en promenad genom stadens vackra centrum. Under 
en cykeltur längs den historiska stadsmuren får vi en underbar vy 
över kyrkor och torn som reser sig över hustaken. Sedan cyklar vi 
utmed floden Serchio och vidare ut mot havet, med fin utsikt över 
sjön Massaciuccoli och Torre del Lago där Puccini bodde en stor 
del av sitt liv. Under eftermiddagen cyklar vi genom det vackra om-
rådet Parco Regionale Migliarino och vidare till sanddynerna vid 
kusten. Här möter vi vår buss som tar oss tillbaka till vårt hotell. 

Dag 4. Montecatini Terme  Frukost på vårt hotell och hela dagen 
ledig för egna aktiviteter. Vi har cyklarna till förfogande och är fria 
att upptäcka Toscana på egen hand. 

Dag 5. Montecatini – Vinci  Efter frukost cyklar vi ut i den vackra 
och kuperade toskanska landsbygden. Via landsvägar och cykel-
vägar når vi Leonardos födelsestad Vinci. Där får vi lite tid till att på 
egen hand promenera på de smala, pittoreska gatorna. Efter att ha 
sett Leonardos museum med teckningar, målningar och maskiner 
fortsätter vi till en typisk italiensk gård för en trevlig vinprovning 

Cykel Toscana 
på elcykel genom Italiens vackraste landskap
Toscana räknas av många som en av Italiens vackraste regioner. Här finner man olivträd, vingårdar, historiska konst-
skatter och ett härligt klimat. På denna resa får vi uppleva allt detta på mycket nära håll då vi på cykel tar oss fram 
genom det natursköna landskapet. Vi besöker bland annat platser som Pisa och Florens, men hinner se mycket mer från 
cykelsadeln under våra dagar i fantastiska Toscana.

med tilltugg. Vi blir upphämtade av bussen som tar oss tillbaka till 
Montecatini.  

Dag 6. Vicopisano – Pisa – Tirrenia  Idag utforskar vi området 
kring floden Arno. Vi börjar vår cykeltur i den medeltida byn 
Vicopisano med historiska byggnader. Vi cyklar vidare till Pisa där 
vi får lite fri tid för sightseeing. På Mirakelfältet kan vi beundra 
katedralen, dopkyrkan och det världskända lutande tornet. 
På eftermiddagen cyklar vi ut mot kusten och vårt slutmål för 
dagen, den trevliga lilla badorten Tirrenia som är känd för sin fina 
breda strand. Här möter vi vår buss som tar oss tillbaka till 
hotellet.  

Dag 7. Montecatini Terme – Hemorten  Under förmiddagen checkar 
vi ut från vårt hotell och vår buss kör oss till flygplatsen.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · cykelguide
 · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · hyra cykelhjälm från 80:- 
Avresedatum: 29/4, 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6, 2/9, 9/9, 16/9, 
23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Torbole sul Garda  Vi flyger till Italien och tar oss 
sedan vidare till  Torbole sul Garda. Byn ligger vid Gardasjöns norra 
strand och var tidigare en gammal fiskeby. Vi checkar in på Club 
Hotel La Vela eller Hotel Piccolo Mondo där vi ska bo i sex nätter. Vi 
har frukost och middag på vårt hotell samtliga dagar. Under denna 
cykelresa använder vi oss av praktiska elcyklar som gör cyklingen till 
en fröjd. Cyklarna är enkla att hantera och kräver ingen tidigare er-
farenhet. Cykelhjälm finns att hyra mot en extra kostnad och behöver 
förbokas inför resan.

Dag 2. Arco och Sarcadalen  Efter frukost utforskar vi den vackra 
miljön runt floden Sarca. Från Torbole cyklar vi genom vingårdar 
och olivlundar. Vi använder oss av praktiska elcyklar som gör 
cyklingen till en fröjd. Vi passerar byn Arco med sin klippa och 
medeltida borg och cyklar därefter lugnt vidare genom landskapet 
Marocche tills vi slutligen når vinregionen Vino Santo. Här gör vi 
ett stopp på en vinkällare för lunch och vinprovning innan det är 
dags att åter sätta oss på våra cyklar för att utmed sjön Cavedine 
ta oss tillbaka till Torbole och vårt hotell. 

Dag 3. Tenno och medeltida byar  Vi börjar dagen med att cykla 
utmed sjön till Riva och härifrån vidare via små sidovägar uppåt 
mot Tenno, där vi gör ett stopp för att ta några bilder av Tennosjöns 
smaragdfärgade vatten. Vi fortsätter sedan genom skogen fram till 
den lilla byn Calvola för att njuta av en picknick med typiska lokala 
produkter. Efter denna sköna paus tar vi oss till den pittoreska 
medeltida byn Canale di Tenno. Sedan cyklar vi vidare genom 
olivlundar och vinfält på bergssluttningen med en fantastisk utsikt 
över Gardasjön. Vi passerar Tenno och Frapporta innan det är dags 
att cykla till centrum av Riva – Gardasjöns pärla.

Dag 4. Torbole sul Garda  Frukost på vårt hotell och hela dagen 
ledig för egna aktiviteter. Vi har cyklarna till förfogande och är fria 
att upptäcka det vackra området runt Gardasjön på egen hand.

Dag 5. Längs floden Adige till Castelpietra  Idag cyklar vi norrut 
till den tidigare Loppiosjön, som numera sällan är fylld med 
vatten. Turen fortsätter via ”vinvägen” som leder oss till Isera. Vi 

Cykel Gardasjön elcykel vid Italiens största sjö
Följ med oss till Gardasjön där vi på cykel får uppleva den fantastiska kombinationen av kultur och natur kring denna 
underbara sjö. Vi njuter av det azurblå och klara vattnet då vi på våra cyklar tar oss fram genom vackra olivlundar och 
medeltida byar med smala gränder och charmiga stadskärnor.

stannar till för vinprovning på någon av de trevliga vingårdarna 
utmed vägen. Vi passerar den vackra staden Rovereto och når 
slutligen Volano där vi gör ett stopp för att titta närmare på den 
imponerande borgen Castel Pietra. Efter detta besök cyklar vi 
tillbaka till Torbole och vårt hotell. 

Dag 6. Malcesine – vid foten av Baldoberget med båttur  Vi tar 
oss med buss till Malcesine där vi börjar vår cykeltur vid den 
berömda medeltida fästningen Castello Scaligero. Med våra elekt- 
riska cyklar tar vi oss lätt över Monte Baldos sluttningar, genom 
vackra olivlundar och med en underbar utsikt över sjön. Rutten tar 
oss därefter vidare in i Val di Sogno, ”Drömmarnas dal”, som är en 
av de vackraste och mest pittoreska vikarna söder om Malcesine. 
Den sista sträckan tar vi oss längs sjön tillbaka till gamla stan där 
vi får lite fri tid innan det är dags att återvända till Torbole med 
båt. 

Dag 7. Torbole sul Garda – Hemorten  Under förmiddagen checkar 
vi ut från vårt hotell och har sedan fri tid fram till dess att vår buss 
kommer och hämtar oss för att köra oss till flygplatsen. 

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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7 dagar

fr  10 675:-

Cykel Lazio Romregionens landskap på elcykel

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
en lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · 
cykelguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 325:- · hyra cykelhjälm från 85:- 
Avresedatum: 13/5, 23/9, 7/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Fiuggi  Vi flyger till Rom och fortsätter sedan 
till den kända kurorten Fiuggi, vackert belägen omgiven av gröna 
berg. Vi checkar in på hotell Ambasciatori Place där vi ska bo i sex 
nätter. Samtliga dagar har vi frukost och middag på vårt hotell. 
Fiuggi består av två delar: den medeltida staden som ligger på 
en kulle 700 m ö.h. och den nyare delen nedanför, där vårt hotell 
ligger. Under vår resa använder vi oss av praktiska elcyklar som 
gör cyklingen till en fröjd. Cyklarna är enkla att hantera och kräver 
ingen tidigare erfarenhet. Cykelhjälm finns att hyra mot en extra 
kostnad och behöver förbokas inför resan.

Dag 2. Nationalparken Circeo och Odysseus riviera  Dagens cykel-
tur går längs den vackra kusten i nationalparken Circeo och den så 
kallade Odysseus riviera. Med buss åker vi genom Lepinibergen 
 västerut till det mytomspunna området, omnämnt i såväl Odyssén 
som Aeneiden. Vi cyklar längs långa sandstränder och passerar 
Circeoberget, en både macchia- och skogklädd kalkstenskulle 
vars högsta punkt är 541 m ö.h. Det var vid detta berg som troll- 
kvinnan Kirke enligt Homeros förvandlade Odysseus män till svin.

Dag 3. Rom  Vi åker buss från Fiuggi till den eviga staden Rom, där vi 
under dagens cykeltur passerar många av stadens främsta monument 
från olika epoker. Antika byggnader, medeltida gränder, renässans-
palats och barockfontäner – detta och mycket mer finner vi i en av 
världens mest fascinerande städer. Vi ser bland annat Colosseum, 
antikens hästkapplöpningsbana Cirkus Maximus, Capitoliumplatsen 
utformad av Michelangelo och den vackra Aventinhöjden med det 
berömda nyckelhålet. 

Dag 4. Fiuggi  Idag har vi hela dagen ledig för egna upptäcktsfärder. 
Cyklarna står till vårt förfogande och en god idé är att ta sig de 
knappt två kilometerna upp till Fiuggis medeltida del med smala 
kullerstensgränder, trappor, pittoreska hus och många kyrkor. På vårt 
hotell finns en spa- och wellnessanläggning som man kan besöka 
mot avgift.

Dag 5. Certosa di Trisulti och Canternosjön  På slingriga landsvägar 
åker vi buss till klostret Certosa di Trisulti, grundat på 1200-talet. 
Klostret ligger på 800 meters höjd, omgivet av ek- och granskogar. 
Här inleder vi dagens cykeltur som till att börja med följer den gamla 
kulturvägen Via Benedicti, den helige Benediktus väg, och tar oss 
genom medeltida byar som pittoreska Collepardo, belägen i hjärtat 

Rom är huvudstad inte bara i Italien utan också i regionen Lazio (Latium), som fått sitt namn efter det antika folket lati- 
nerna. Vi bor i kurorten Fiuggi söder om Rom i ett naturskönt område som präglas av berg och dalar, olivlundar, vingårdar,  
medeltida byar och ett härligt klimat. På denna resa får vi uppleva allt detta på mycket nära håll då vi på cykel tar oss 
fram genom det vackra landskapet. En av dagarna gör vi även en cykeltur i den eviga staden Rom.

av Ernicibergen. Vi fortsätter genom landskapet till byn Fumone, 
som har ett strategiskt läge uppe på en höjd med en fantastisk 
utsikt över floderna Saccos och Cosas dalgångar. Härifrån cyklar vi 
nedåt mot karstsjön Canterno, som ingår i naturskyddsområdet med 
samma namn. Under dagen avnjuter vi en lätt pastalunch. 

Dag 6. Vintur  Dagens cykeltur går i Cesanesevinets tecken. 
Vinodlingen i norra Saccodalen har gamla anor och vinet härifrån 
uppskattades redan under romartiden. Området är även känt för 
sin fina olivolja, och vi cyklar förbi många olivlundar på vår väg 
genom det vackra kuperade landskapet. Dagens tur erbjuder 
många hänförande vyer, inte minst uppifrån vinhuvudorten Piglio, 
som ligger på 620 meters höjd. Vi gör ett besök på en av områdets 
främsta vinkällare där vi får veta mer om det rubinröda vinet 
Cesanese del Piglio. Givetvis får vi också provsmaka vin tillsammans 
med lokala specialiteter. På vår återfärd mot Fiuggi cyklar vi bland 
olivlundar och vinodlingar längs en cykelväg som följer sträckningen 
för en gammal järnvägslinje. 

Dag 7. Fiuggi – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och har 
sedan fri tid fram till dess att vår buss kommer och hämtar oss för 
att köra oss till flygplatsen.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
picknicklåda · 7 middagar · utflykter enligt program · cykel-
hyra · cykelguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 395:- · hyra cykelhjälm från 95:-
Avresedatum: 19/5, 29/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 675:-

Dag 1. Hemorten – Santo Stefano al Mare  Vi landar i Nice och åker 
vidare till Best Western Hotel Anthurium i den lilla orten Santo 
Stefano al Mare mellan Sanremo och Imperia på den italienska 
rivieran.

Dag 2. Sanremo  Vår första utflykt startar direkt vid hotellet. Vi tar 
cykelvägen längs kusten tills vi kommer till den lilla orten Ospeda- 
letti. Innan vi når Ospedaletti går cykelvägen genom en 1,7 kilometer 
lång nedlagd jänvägstunnel som dessutom är ett litet museum 
tillägnat det klassiska cykelloppet Milano–Sanremo. På vägen till-
baka till Santo Stefano stannar vi till i blomsterrivierans huvudstad 
Sanremo för att njuta av en lugn promenad längs huvudgatan. 

Dag 3. Bussana Vecchia  Efter frukost beger vi oss till badorten 
Arma di Taggia där vi bland annat ser hamnen och madonnahelge-
domen Santuario Grotta della S.S. Annunziata. Den ligger i en 
grotta som tillhör ett urgammalt grottsystem där man hittat spår av 
mänsklig aktivitet från så långt tillbaka som yngre stenåldern. Här- 
ifrån cyklar vi uppåt mot ruinerna av den gamla byn Bussana Vec-
chia, förstörd av en jordbävning i slutet av 1800-talet, och det nya 
konstnärsmecka som vuxit upp där. När vi insupit lite inspiration 
cyklar vi vidare till den medeltida staden Taggia, känd för sin extra 
vergine olivolja som produceras av de lokala taggiascaoliverna. Vi 
besöker dominikanklostret från 1400-talet som hyser konstverk av 
bland annat Parmigianino. Det finns också tid för en promenad ge- 
nom den pittoreska stadskärnan, där man kan passa på att prov- 
smaka typiska specialiteter som brödkringlorna ”canestrelli” och 
kakor smaksatta med fänkål innan vi cyklar tillbaka till hotellet. 

Dag 4. Cannes och Nice  Idag beger vi oss till Franska rivieran och 
cyklar. Vi tar bussen till filmfestivalernas Cannes där vi börjar cykla 
österut och sätter siktet på den berömda halvön Cap d’Antibes. 
Vi cyklar genom Antibes historiska centrum, passerar hamnen 
och fortsätter längs kusten till livliga Cagnes-sur-Mer och sedan 
vidare till Nice. I Nice tar vi en skön promenad längs den välkända 
strandpromenaden Promenade des Anglais och genom gamla stan, 
där vi bland annat finner barockkyrkan Cathédrale Sainte Réparate, 
justitiepalatset och operahuset, innan vi möter vår buss som tar 
oss tillbaka till vårt hotell.

Dag 5. Santo Stefano al Mare  Idag är dagen fri för egna aktiviteter. 
Stranden ligger bara 400 meter från hotellet, och det finns också 
möjlighet att göra egna cykelturer längs kusten eller inåt landet.

Italienska rivieran elcykel på blomsterrivieran
Med elcykel blir vägarna längs den italienska rivieran ett nöje att färdas på och vi upptäcker allt från vin och olivoljor till 
konst och historiska städer.

Dag 6. Bordighera och Dolceacqua  Vi följer delar av den gamla 
romerska vägen idag när vi färdas från Bordighera till Camporosso 
Mare. Sedan följer vi Nervia-floden norrut till Camporosso Alto och 
når till slut den pittoreska vinmakarbyn Dolceacqua. Här njuter vi 
av ett välförtjänt glas vin hos en av de lokala vintillverkarna innan 
vi cyklar ner genom dalen till Ventimiglia och vidare på cykelvägen 
tillbaka till Bordighera. 

Dag 7. Imperia  Vi lämnar hotellet och cyklar österut mot San Loren-
zo al Mare och sedan norrut inåt landet. Den här sträckan bjuder på 
väldigt fina landskapsvyer när vi passerar blommande fält och eko- 
logiska odlingar på väg mot den charmiga medeltida byn Dolcedo. 
Härifrån fortsätter vi till den större staden Imperia där vi besöker 
hamnen, San Maurizio-basilikan och den högt belägna gamla stan 
som erbjuder fantastiska vyer över havet. I Imperia gör vi också ett 
besök på olivoljemuseet där vi provsmakar regionens oljor innan vi 
återvänder till vårt hotell på cykelvägen förbi San Lorenzo al Mare. 

Dag 8. Santo Stefano al Mare – Hemorten  Idag lämnar vi den itali- 
enska rivieran och åker till flygplatsen i Nice för hemfärd.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  13 575:-

Cykel Kroatien 
på elcykel till Adriatiska havets pärlor

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra 
inklusive cykelhjälm · cykelguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:-
Avresedatum: 19/4, 24/5, 5/9, 11/10, 25/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Biograd  Vi flyger till Split och åker vidare till 
fyrstjärniga Hotel Ilirija i Biograd där vi bor hela resan. Hotellet lig-
ger vid stranden och småbåtshamnen och har såväl inomhus- som 
utomhuspool. Biograds gamla stadskärna, som har varit huvudstad 
åt flera kroatiska kungar, finns alldeles i närheten. Kring staden 
ligger flera vackra national- och naturparker, vilket gör Biograd till 
en perfekt utgångspunkt för att utforska Kroatiens natur och kultur. 
Frukost, lunch och middag ingår samtliga dagar.

Dag 2. Benkovac – Skradin  Vår första etapp går norrut till Benko-
vac. Här fanns bosättningar redan under stenåldern och staden 
har ett spännande historiskt förflutet. Vi cyklar genom ett idylliskt 
landskap och passerar lantliga byar där det känns som om tiden 
stått stilla. Den gamla traditionella arkitekturen och livsstilen 
är välbevarad och kanske får vi se invånare som fortfarande bär 
sina traditionella dräkter. Nästa stopp är Skradin, en romantisk 
stad vackert belägen vid floden Krka. Här finns hus från 17- och 
1800-talet som är prydda med stuckaturer av samma slag som i 
Venedig. Vi avslutar dagens etapp med att äta lunch i den kul-
turskyddade stadskärnan med sina smala kullerstensgränder. Efter 
lunch har vi egen tid för att upptäcka mer av staden, och sedan 
återvänder vi till Biograd med buss.

Dag 3. Ravni Kotari  Idag cyklar vi genom en förtjusande och ganska 
okänd del av Zadar-regionen, som bjuder på vackra landskap och 
oförglömliga utsikter. Vi åker genom byarna Sveti Filip och Jakov 
längs kusten och sedan vidare genom Gorica, Škrabrnja, Nadin och 
Polača. I Polača stannar vi för att provsmaka lokalt producerade 
specialiteter. Vi återvänder sedan till vårt hotell.

Dag 4. Vranasjön  Dagens tur går till naturparken Vrana, och vi 
följer samma cykelväg som lokalbefolkningen i Biograd brukar ta. 
Vi cyklar ända upp till utsiktspunkten Kamenjak som ligger på 260 
meters höjd. Klättringen är väl värd besväret, för på toppen har vi 
en makalös utsikt över Vranasjön och Zadars skärgård. Här uppe 

I det sagolikt vackra kroatiska kustområdet kring Zadar cyklar vi på våra elcyklar genom ett inbjudande och historiskt in-
tressant landskap. Här befinner vi oss långt ifrån allfarvägarna och får upptäcka fridfulla byar och skärgård samtidigt som vi 
njuter av den lokala gastronomin.

provsmakar vi lokalt producerade specialiteter, innan vi återvänder 
ner till hotellet.

Dag 5. Biograd  Dagen är fri för egna äventyr och cyklarna finns 
tillgängliga hela dagen.

Dag 6. Öarna Pašman och Ugljan  Vi gör idag en härlig tur till öarna 
Pašman och Ugljan, som binds samman med en bro. Från Biograd 
tar vi färjan över till Tkon, och sedan cyklar vi på smala vägar genom 
byarna Ugrinić, Poljana och Pašman. Hela turen bjuder på vackra 
vyer och underbara landskap. Väl tillbaka i Pašman stannar vi för att 
äta lunch på en restaurang och efteråt har vi egen tid. På eftermid-
dagen tar vi färjan tillbaka till fastlandet. 

Dag 7. Nin – Zadar  Resans sista cykeltur går till det vackra området 
norr om Zadar. Vi cyklar på inbjudande vägar till kuststaden Nin. 
Under medeltiden var Nin en viktig stad och fungerade som huvud- 
stad åt flera kroatiska kungar. Här finns världens minsta katedral 
från 800-talet. Vi har tid för egna strövtåg i staden innan vi samlas 
igen för att äta lunch. Sedan tar vi bussen tillbaka till Zadar, där vi 
också får egen tid för att upptäcka den snabbt växande staden. Här 
finns många monument från romersk tid och flera medeltida kyrkor 
och palats. På eftermiddagen åker vi buss tillbaka till hotellet i 
Biograd.

Dag 8. Biograd – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och åker 
till flygplatsen i Split för hemfärd.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.
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5 dagar

fr  11 575:-

Kryssning Holland 
vår i Nederländerna

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 övernattningar ombord · 4 frukostar · 3 
luncher · 4 middagar · välkomstdrink · eftermiddagskaffe 
eller te med fika dagligen · nattsnacks · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på Straussdäck från 3 750:- · tillvals- 
utflykter · dricks till lokala guider och personal
Avresedatum: 5/4

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Amsterdam  Vi flyger till Amsterdam på mor-
gonen och åker transferbuss till centrala Amsterdam. Klockan 15 
stiger vi ombord på vårt kryssningsfartyg M/S Amadeus Classic 
och klockan 17 kastar vi loss. Före middagen hälsas vi välkomna av 
kryssningsvärden som berättar mer om vår stundande resa.

Dag 2. Enkhuizen – Lelystad  På morgonen angör vi den gamla 
hamnstaden Enkhuizen som liksom Amsterdam hade sin guld- 
ålder på 1600-talet när Nederländska ostindiska kompaniet hade  
en av sina baser här. Enkhuizen är känt för sitt sillfiske och sina 
imponerande byggnader från 1500- och 1600-talen, såsom stads-
porten De Drommedaris och rådhuset. Dagens utflykt går till de 
sammankopplade orterna Edam och Volendam. Volendam är ett 
traditionellt fiskesamhälle där många invånare fortfarande går 
klädda i folkdräkt. Den lilla staden är känd för sin rökta ål och sina 
pittoreska hus med färgglada fasader och vackra tak. Edam å sin 
sida är mest känt för sin största exportprodukt – Edamerosten. 

På eftermiddagen fortsätter vi vår kryssningsfärd och korsar 
den konstgjorda insjön IJsselmeer. Sjön, eller rättare sagt vallarna 
som skapade den, är anledningen till att de kustnära städerna i 
Nederländerna lyckats överleva Nordsjöns våldsamma tempera-
ment. Vi angör Lelystad, och härifrån går en tillvalsutflykt till den 
sagolika orten Giethoorn, känd som Nederländernas Venedig. I det-
ta idylliska samhälle finns knappt några vägar och inte några bilar. 
Invånarna tar sig fram på båtar längs de slingrande kanalerna och 
cyklar eller promenerar över någon av de 176 träbroar som binder 
ihop öarna där 1700- och 1800-talshusen med sina karakteristiska 
halmtak är belägna.

Dag 3. Amsterdam och Keukenhof  Över natten har vi färdats till 
Nederländernas huvudstad Amsterdam som starkt influerat stads- 
planerna i både New York (New Amsterdam), Jakarta och faktiskt 
även Göteborg. I jämförelse med andra europeiska metropoler är 
Amsterdam en ganska liten och intim stad, men här finns mäng-

Följ med på en mysig kryssning i kanalernas land bland pittoreska halmtakshus, pampiga villor och historiska byggnadsverk. 
Välkomna våren i tulpanernas Amsterdam, upptäck landets äldsta stad och njut av idyllen i Nederländernas Venedig.

der med historiska sevärdheter och museer. Vi går på en guidad 
rundtur där vi får veta mer om denna multikulturella stad och dess 
fascinerande historia. En trevlig kanalkryssning avslutar turen. På 
eftermiddagen erbjuds en tillvalsutflykt till den vackra trädgården 
Keukenhof som är känd världen över för sina färgglada tulpaner. På 
32 hektar blommar över 7 miljoner lökar under våren, och här finns 
runt 800 sorter av tulpaner!

Dag 4. Nijmegen – Köln  Tidigt på morgonen angör vi Nijmegen som 
tillsammans med Maastricht delar på titeln som Nederländernas 
äldsta stad. Nijmegen firade 2000-årsjubileum år 2005. Det erbjuds 
en guidad tur som tillvalsutflykt. Under utflykten berättar guiden 
om hur de moderna och historiska inslagen i stadsbilden hänger 
ihop. Sen kväll lämnar vi Nijmegen och kryssar vidare mot Köln.

Dag 5. Köln – Hemorten  Tidigt på morgonen når vi Köln och efter 
frukost lämnar vi fartyget. Nu har vi några timmar på egen hand 
i denna spännande stad. Passa på att shoppa och upptäcka vad 
staden har att erbjuda innan eftermiddagens transfer tar oss till 
Amsterdams flygplats och flyget hem.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum · 7 övernattning-
ar ombord · 8 frukostar · 6 luncher · 8 middagar · välkomst- 
drink · eftermiddagskaffe eller te med fika dagligen · 
nattsnacks · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på Straussdäck från 6 695:- · tillvals- 
utflykter · dricks till lokala guider och personal
Avresedatum: 26/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  19 775:-

Dag 1. Hemorten – Amsterdam  Vi flyger till Amsterdam och åker 
vidare till vårt hotell Corendon City. Amsterdam är Nederländernas  
största stad och har en härlig blandning av olika kulturer och livs- 
stilar. Här finns världsberömda museer och ett stort utbud av re- 
stauranger, musikställen och butiker. Dagen är fri för egna strövtåg. 
Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Amsterdam  Det finns tid för att fortsätta uppleva Amster-
dam. Kanske lockar ett besök på något av konstmuseerna Riksmu-
seet och Stedelijk Museum eller på Anne Franks och Rembrandts 
hus. Besöken måste bokas i förväg på respektive museums 
hemsida. Senare på eftermiddagen går vi ombord på fartyget M/S 
Amadeus Classic. Före kvällens middag berättar kryssningsvärden 
mer om vår resa. Fortsättningsvis har vi helpension ombord.

Dag 3. Amsterdam – Hoorn  Efter frukost får vi en guidad tur av 
Amsterdam, som avslutas med en båttur på de berömda kanaler-
na. På eftermiddagen kryssar vi vidare på den konstgjorda insjön 
IJsselmeer och på kvällen når vi fiskebyn Hoorn.  

Dag 4. Hoorn – Utrecht  Idag erbjuds en tillvalsutflykt till städer-
na Edam och Volendam. I Edam tillverkas den runda osten som 
exporteras till hela världen. Intill ligger fiskeläget Volendam, där 
många invånare fortfarande klär sig i folkdräkt. På eftermiddagen 
fortsätter vi mot Utrecht.

Dag 5. Utrecht – Willemstad  Vi gör en gemensam förmiddagstur 
till sagoslottet Kasteel de Haar, Nederländernas största slott. Det 
omges av en fantastisk trädgård med dammar och romantiska 
broar, en labyrint och en djurpark. Efter lunch ombord kryssar vi 
vidare mot Willemstad.

Dag 6. Willemstad – Dordrecht  På förmiddagen erbjuds en tillvals- 
utflykt till Willemstad, där det blir en guidad tur. På eftermiddagen 
erbjuds en tillvalsutflykt till Dordrecht, som genom historien har 
varit en viktig handelsstad. Vi kan även uppleva en typisk del av 
Holland, nämligen de 19 väderkvarnarna i Kinderdijk som uppfördes 
på 1700-talet för att dränera området. 

Höjdpunkter Holland 
flodkryssning till Nederländernas pärlor
Ombord på ett fartyg av högsta klass njuter vi av en härlig kryssning på vattenvägarna i det nederländska låglandet. Vi 
besöker platser med ett spännande historiskt förflutet och storstäder som aldrig sover. Resan bjuder också på under-
bart vacker natur och intressant kultur.

Dag 7. Dordrecht – Rotterdam  På morgonen når vi Rotterdam, 
världens största inlandshamn. En guidad tur av den hektiska 
hamnen erbjuds som tillvalsutflykt. På eftermiddagen gör vi en 
utflykt som börjar i Delft. Vi besöker en porslinsfabrik där vi får en 
inblick i tillverkningen av det handmålade, blåvita porslinet. Sedan 
fortsätter vi till Haag där vi gör en stadsrundtur, som avslutas i 
populära badorten Scheveningen.  

Dag 8. Rotterdam – Arnhem  Vi lägger till på morgonen i Arnhem, 
nära den tyska gränsen. En guidad tur av staden erbjuds som till- 
valsutflykt. Staden har en spännande historia från andra världs-
kriget. 

Dag 9. Köln – Hemorten  På morgonen angör vi tyska Köln. Efter 
frukost lämnar vi båten och åker till Amsterdams flygplats för 
hemresa. 

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i Porto · 5 övernattningar 
ombord inklusive helpension och dryck · en övernattning i 
Guimarães · 7 frukostar · 4 luncher · 7 middagar · utflykter 
enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt från 4 795:- · tillvalsutflykter · 
dricks till lokala guider och personal
Speciellt: Avresan 8/11 har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 2/8, 14/8, 8/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  18 575:-

Dag 1. Hemorten – Porto  Vi flyger till Porto och åker vidare till 
hotell Vila Galé Porto. Gemensam middag på hotellet på kvällen.

Dag 2. Porto och ombordstigning på kryssningsfartyget  Efter 
frukost gör vi en guidad bussrundtur i Porto och ser bland annat 
det pampiga slottet Palácio da Bolsa. Lunch på egen hand. Under 
sen eftermiddag inkvarterar vi oss i våra bekväma hytter på 
flodkryssaren M/S Miguel Torga. Vi samlas för en välkomstdrink 
medan kaptenen och hans personal presenterar sig själva och 
båten och avnjuter sedan vår middag. Under våra dagar ombord 
ingår helpension inklusive drycker. På eftermiddagarna ingår kaffe 
eller te med fika. Vid måltiderna ingår husets vin, öl, mousserande 
och alkoholfritt.

Dag 3. Porto – Régua  Efter frukost har vi förmiddagen fri fram till 
vår gemensamma lunch ombord. Båten ligger förtöjd i Vila Nova de 
Gaia i Porto och gamla stan finns inom promenadavstånd. På efter-
middagen inleds vår kryssning längs den gyllene floden. Middag 
på kvällen inklusive uppträdande. 

Dag 4. Régua – Pinhão – Vega de Terrón  Efter frukost kan man 
antingen koppla av på båten eller följa med på en av rederiets 
tillvalsutflykter. Då åker man till staden Vila Real med besök på 
barockslottet Solar de Mateus och stiger sedan vid lunchtid på 
båten i orten Pinhão som ligger i hjärtat av portvinsregionen. Un-
der eftermiddagen kryssar vi vidare österut längs Dourofloden till 
Vega de Terrón på den spanska sidan. På kvällen serveras middag 
med spanskt tema.

Dag 5. Vega de Terrón – Barca d’Alva  Frukost. Under dagen erbjuder 
rederiet en tillvalsutflykt till den spanska staden Salamanca som 
finns med på Unescos världsarvslista. Stadens historia sträcker 
sig flera tusen år tillbaka och här finns lämningar från romersk, 
arabisk och kristen tid. I utflyktspriset ingår lunch. På kvällen bjuds 
vi på galamiddag.

Dag 6. Barca d’Alva – Ferradosa – Folgosa – Leverinho  Frukost. 
Vi anländer till Ferradosa där vi gör en rundtur som kretsar kring 
portvin och vinodlingarna i området. Provsmakning ingår. Vi åter-
vänder sedan till vår båt som nu ligger i Folgosa och äter lunch 
ombord. Vi kryssar vidare mot Leverinho och njuter av det vackra 

Kryssning Douro med Porto och Guimarães
Upplev Europas vackraste vindistrikt ombord på en flodkryssare. På denna resa njuter vi av vacker natur, härlig mat och 
goda viner. Vi besöker också de historiska städerna Porto och Guimarães.

landskapet med dramatiska bergssluttningar, klippformationer 
och frodiga vinodlingar. Traditionell portugisisk middag på kvällen. 

Dag 7. Leverinho – Porto – Guimarães  Efter en sista frukost tar vi 
farväl av vår båt. Vi åker med buss till Hotel de Guimarães Business 
& Spa där vi ska bo vår sista natt på resan. På eftermiddagen gör 
vi en guidad stadspromenad i historiska Guimarães. Middag på 
hotellet. 

Dag 8. Guimarães – Hemorten  Frukost och avresa mot flygplatsen. 

Hyttinformation  Alla hytter är lika stora och har likvärdig standard 
med AC, toalett/dusch, sängar på golvet och stora fönster. Det som 
skiljer hytterna åt är de olika våningsplanen och storleken på föns-
ter. I resans pris ingår hytt på mellandäck eller övre däck. Hytter på 
huvuddäck har små fönster som ej går att öppna.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum · 7 övernattning-
ar ombord · 8 frukostar · 6 luncher · 8 middagar · välkom-
stdrink · eftermiddagskaffe eller te med fika dagligen · 
nattsnacks · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på Straussdäck från 10 695:- · tillvalsut-
flykter · dricks till lokala guider och personal
Avresedatum: 1/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  19 975:-

Dag 1. Hemorten – Paris  Vi tar morgonflyget till Paris och åker 
sedan vidare till mysiga Montmartre och The Playce Hôtel. Vi har 
dagen till eget förfogande och på kvällen äter vi en gemensam 
middag. 

Dag 2. Ombordstigning  Efter frukost har vi fri tid tills det är dags 
att stiga ombord på kryssningsfartyget M/S Amadeus Diamond på 
eftermiddagen. På kvällen avnjuter vi en god middag medan vi sakta 
börjar kryssa fram längs Seine.

Dag 3. Conflans-Sainte-Honorine  Vid frukosttid lägger fartyget till 
i Conflans, där Seine möter floden Oise. Upptäck staden på egen 
hand eller välj att följa med på en tillvalsutflykt till den lilla staden 
Auvers-sur-Oise vars idylliska landskap har inspirerat mästare som 
Cézanne, Pissarro, Daubigny och van Gogh som även ligger begravd 
här. På kvällen kryssar vidare mot Rouen.

Dag 4. Rouen  Rouen har en lång och dramatisk historia och har 
varit både vikingarnas och Vilhelm Erövrarens huvudstad. Under en 
guidad stadsrundtur får vi lära oss mer om ”de 100 tornens stad” 
som den kallas tack vare alla tinnar och torn på katedralen och 
kyrkorna i området. I gamla stan beundrar vi de karakteristiska 
korsvirkeshusen och le Gros-Horloge, ett av världens äldsta 
astronomiska ur. Rouen är också platsen där helgonet Jeanne 
d’Arc ska ha bränts på bål. Torget där hon avrättades pryds idag 
av ett monument, och här kan man även besöka den relativt 
moderna Jeanne d’Arc-kyrkan med sina vackra målade fönster. 
Kryssningsfartyget ligger kvar i Rouen hela dagen, så efter lunch 
ombord finns det gott om tid för ytterligare promenader i staden. 
Här finns många fina små butiker med allt från handgjorda hattar 
till handmålat porslin. På kvällen kryssar vi vidare mot Le Havre.

Dag 5. Alabasterkusten  Följ med till Alabasterkusten där vi vandrar 
längs Étretats kalkstensklippor och njuter av en fantastisk utsikt. 
Denna nära 120 kilometer långa kustremsa går från Le Havre till Le 
Tréport. De dramatiska klipporna reser sig på sina håll 100 meter 
över havet, och landskapet har inspirerat konstnärer som Monet, 
Courbet, Matisse och Delacroix. Vi stannar i Le Havre över natten. 

Dag 6. Caudebec-en-Caux  På morgonen kryssar fartyget vidare till 
Caudebec-en-Caux. Under tiden kan man välja att njuta ombord 
alternativt följa med på en tillvalsutflykt till det fascinerande 

Kryssning Frankrike 
längs med floden Seine
Upptäck impressionisternas Frankrike på en kryssning längs floden Seine. Vi besöker några av landets historiskt vikti-
gaste platser, vandrar i både kungars och konstnärers spår och upplever allt från den dramatiska Alabasterkusten till 
Les Andelys romantiska landskap.

normandiska landskapet som med sina gröna ängar, rustika 
korsvirkeshus och vackra gamla äppellundar har inspirerat 
konstnärer och besökare från hela världen. På kvällen kryssar vi 
vidare och vänder tillbaka mot Paris. 

Dag 7. Les Andelys  På morgonen angör vi den pittoreska lilla staden 
Les Andelys som domineras av resterna av Rikard Lejonhjärtas 
franska huvudsäte Château Gaillard. Borgen byggdes 1196 och 
erbjuder en enastående utsikt över floden. Härifrån tar vi oss 
vidare till Giverny där impressionismens fader Claude Monet levde 
fram till sin död 1926. Vi besöker både hans hem och de vackra 
trädgårdarna som han själv anlade och som inspirerade många 
av hans uppskattade målningar. Efter utflykten återvänder vi till 
vår båt som nu lagt till i Vernon och njuter av en god lunch ombord 
medan vi kryssar den sista sträckan tillbaka till Paris.

Dag 8. Paris  Idag stiftar vi under en rundtur närmare bekantskap 
med några av Paris mest berömda platser och byggnadsverk. 
Vi passerar bland annat Notre-Dame-katedralen, Eiffeltornet, 
Champs-Élysées, Triumfbågen, Montparnasse och Louvren. På 
eftermiddagen kan man antingen fortsätta upptäcka Paris eller 
följa med på rederiets tillvalsutflykt till det berömda slottet i 
Versailles. Vår sista kväll ombord på M/S Amadeus Diamond njuter 
vi av en romantisk båtresa genom det vackert upplysta Paris. 

Dag 9. Paris – Hemorten  Efter en sista frukost ombord på båten 
stiger vi i land. Vi har tid att njuta av några härliga timmar i Paris 
innan vi reser till flygplatsen och återvänder till Sverige. À bientôt!

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar ombord · 7 frukostar · 6 
luncher · 7 middagar · eftermiddagskaffe eller te dagligen · 
reseledare
Tillägg: Enkelhytt på rubydäck från 4 395:- · tillvalsutflykter  
·  dricks till lokala guider och personal 
Speciellt: På 9-dagarsresan övernattar vi i Lyon dagen före 
ombordstigning.
Avresedatum 8 dagar: 6/5
Avresedatum 9 dagar: 15/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8–9 dagar

fr  18 975:-

Dag 1. Hemorten – Lyon – Trévoux  Vi flyger till Lyon och åker vidare 
till hamnen, där vi stiger ombord på kryssningsfartyget M/S Thur-
gau Rhône. Vi äter gemensam middag på fartyget, och har fortsätt-
ningsvis helpension ombord. På kvällen bär det iväg norrut. Njut 
av den romantiska utsikten medan vi färdas uppför Saône-floden 
genom hjärtat av vinregionen Bourgogne mot Trévoux, där vi lägger 
till för natten.

Dag 2. Mâcon (Cluny)  På morgonen anländer vi till Mâcon, centrum 
för vinodlingsdistrikten Mâconnais och Beaujolais. För den som 
önskar erbjuds en tillvalsutflykt till den lilla historiska staden Cluny, 
som på 1000-talet var Europas religiösa centrum. Vi besöker rester-
na av ortens fem huvudkyrkor och lär oss mer om benediktinmun-
karnas vardag. Efter rundturen besöker vi en lokal vingård och gör 
en vinprovning. Sedan återvänder vi till fartyget i Mâcon och kryssar 
tillbaka söderut till nattens ankarplats i Collonges-au-Mont-d’Or.

Dag 3. Lyon  Efter frukost lägger vi till i Lyon och får möjlighet att 
bekanta oss med Frankrikes tredje största stad, vackert belägen vid 
floderna Rhônes och Saônes sammanflöde. Det finns möjlighet att 
följa med på en tillvalsutflykt där vi vandrar genom den Unesco- 
listade gamla stan, upptäcker de stora salutorgen och livliga ka- 
jerna och får lära oss mer om stadens historiska så kallade tra- 
boules – passager som leder genom husen över till gatan på andra 
sidan. Lyon erbjuder över 200 turistattraktioner och är känd som 
Frankrikes gastronomiska huvudstad. För den som vill ha mer 
historia rekommenderas en tur med bergbanan upp till den vackra 
1800-talskyrkan som vakar över staden. Filmälskaren kan besöka 
något av de museer som är tillägnade filmpionjärerna bröderna 
Lumière, och för den modeintresserade finns det möjlighet att lära 
sig mer om Lyons historiska silkesindustri. På eftermiddagen följer 
fartyget floden Rhône söderut mot Viviers.

Dag 4. Viviers  På morgonen anländer vi till den lilla medeltida sta-
den Viviers där det erbjuds en stadsrundtur som tillvalsutflykt. Här 
finns pittoreska kullerstensgränder kantade av medeltida stenhus 
och en imponerande katedral från 1100-talet. På eftermiddagen 
seglar fartyget vidare mot Medelhavet och Arles.

Dag 5. Arles och Camargue-deltat  Efter frukost erbjuds en tillvals-
utflykt till charmiga Arles. Här finns bland annat en stor romersk 

Rhône Saône kryssning med M/S Thurgau Rhône
Njut av magiska landskap, pittoreska byar och storslagna byggnadsverk medan vi kryssar fram på floderna Rhône och 
Saône. Besök romerska ruiner, medeltida stadskärnor och se med egna ögon vad som inspirerade Vincent Van Gogh till 
att skapa några av sina mest berömda konstverk.

amfiteater som byggdes bara några år efter Colosseum i Rom. 
I Arles tillbringade Vincent Van Gogh ett av sina sista och mest 
produktiva år då han bland annat målade den berömda solros- 
serien. Efter lunch ombord på fartyget erbjuds ännu en tillvalsut-
flykt där bussen tar oss med till det vackra Camargue-deltat som 
ligger mellan Rhônes två mynningsarmar i Medelhavet. Rhôneflo-
dens vatten har gett området en fantastisk grön bördighet och här 
trivs såväl hästar som flamingor.

Dag 6. Avignon  Idag erbjuds en tillvalsutflykt för den som vill 
upptäcka den berömda staden Avignon med sina storslagna monu-
ment från tiden som påvestad mellan 1309 och 1417. Det enorma 
påvepalatset finns idag med på Unescos världsarvslista och hyser 
en utsökt konstsamling. Även den ståtliga katedralen Notre-Dame 
des Doms finns med på världsarvslistan, liksom den gamla bron 
Pont d’Avignon som franska barn har sjungit om sedan medeltiden. 
På eftermiddagen njuter vi av utsikten från däck medan vi kryssar 
norrut till Tournon-sur-Rhône.

Dag 7. Tågfärd längs floden Ardèche  På tillvalsutflykten från den 
medeltida lilla staden Tournon åker vi med det ångdrivna tåget Train 
de l’Ardèche på en romantisk och hisnande tur genom vindlande 
floddalar och raviner. Området är populärt bland både vandrare och 
kajakfantaster och vi passerar bland annat den berömda naturliga 
bron Pont d’Arc. Under eftermiddagen kryssar fartyget tillbaka mot 
Lyon.

Dag 9. Lyon – Hemorten  Vi stiger av fartyget på morgonen och åker 
till flygplatsen för hemresa.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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12–16 dagar

fr 21 975:-

Dag 1. Hemorten – Fort Lauderdale  Vi flyger till Miami. Här 
möter vi vår svenska guide som ska visa oss det bästa av Florida 
under resans första dagar. Vi åker till bad- och semesterorten 
Fort Lauderdale och vårt hotell Best Western Oceanside Inn eller 
Doubletree Resort by Hilton Hollywood Beach. Hotellen håller 
mellanklass och ligger intill stranden. Efter incheckning serveras 
en lätt kvällsmåltid.

Dag 2. Fort Lauderdale  Efter frukost promenerar vi ner till 
hamnen där den charmiga hjulångaren Jungle Queen väntar. Vi tar 
oss runt på de många kanalerna som är karakteristiska för Fort 
Lauderdale, staden som också kallas Amerikas Venedig. Här får 
vi en bra överblick över staden och en guide berättar allt om de 
flotta lyxvillorna och om de rika och berömda personer som bor 
i dem. Vi kommer tillbaka vid lunchtid och har eftermiddagen fri 
för exempelvis sol och bad. På kvällen samlas vi för en gemensam 
middag på den polynesiska restaurangen Mai Kai. Under måltiden 
bjuds vi på dansunderhållning.

Dag 3. Everglades  Efter frukost ger vi oss iväg med buss och lokal- 
guide för att besöka indianerna i träskmarkerna i Everglades. Inne 
i naturreservatet gör vi en tur med en så kallad airboat, en särskild 
båt som svävar fram över träsken. Här finns goda chanser att se 
alligatorer! Vi äter en lätt lunch innan vi reser tillbaka till Fort Lau-
derdale. Eftermiddagen och kvällen är fria för egna aktiviteter.

Dag 4. Ombordstigning  Frukost. Vi lämnar hotellet under morgonen 
och åker till kryssningsterminalen där vi checkar in på vårt fina 
fartyg för en underbar kryssning i Karibien. När vi kommit ombord 
finns tid att bekanta sig med båten innan det är dags för middag. 
Vi äter tillsammans på samma tid och vid samma bord samtliga 
kvällar under kryssningen.

Karibienkryssning med Florida
I Fort Lauderdale varvar vi trevliga utflykter med sol och bad. Tillsammans med en svensktalande lokalguide besöker vi 
träskmarkerna i Everglades och gör en sightseeingtur med hjulångare på Fort Lauderdales kanalsystem. Vi går sedan 
ombord på Royal Caribbeans kryssningsfartyg och njuter av en härlig kryssning i Karibien.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar med frukost · kryssning med 
helpension · hamnskatter · dricks på kryssningen · dricks till 
chaufförer · utflykter enligt program · luncher och middagar 
enligt program
Tillägg: Enkelhytt från 7 775:- · uppgradering av hyttkategori 
· tillvalsutflykter under kryssningen
Avresedatum: 7/1, 28/1, 4/2, 18/2, 25/3, 30/10, 17/11, 1/12, 
10/12, 21/12

Vi erbjuder kryssningsresor som är 12, 13, 14, 15 eller 16 dagar 
långa. Besök vår hemsida för detaljerad information. Nedan 
beskrivs en typisk 14-dagarsresa. 

Kryssningsprogram 4/2-20  Denna kryssning utgår från Miami 
med Royal Caribbeans fartyg M/S Explorer of the Seas.

Dag 4. Avresa från kryssningsterminalen i Miami

Dag 5. Till havs

Dag 6. Haiti – Vi anländer till Labadee kl 08.00 och lämnar 17.00

Dag 7. Till havs

Dag 8. Bonaire – Vi anländer till Kralendijk kl 09.00 och lämnar 18.00

Dag 9. Aruba – Vi anländer till Oranjestad kl 08.00 och lämnar 21.00

Dag 10. Curacao – Vi anländer till Willemstad kl 08.00 och lämnar 17.00

Dag 11. Till havs  

Dag 12. Till havs

Dag 13. Ankomst till kryssningsterminalen och hemresa  På 
morgonen kommer vi tillbaka till hemmahamnen efter vår vecka 
till sjöss. Här väntar vår buss för att ta oss mot Miami. Vi hinner 
med en liten rundtur i Miami med lite fri tid för shopping innan det 
är dags att åka vidare mot flygplatsen för incheckning och flygresa 
hem. Ombord på flyget serveras middag.

Dag 14. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  18 975:-

Dag 1. Hemorten – Oslo – Kirkenes  Vi reser med buss till Gar-
dermoens flygplats, Oslo. Vi flyger till Kirkenes flygplats där en 
buss möter oss och tar oss till centrala Thon Hotel Kirkenes. Vi 
äter gemensam middag på hotellet. 

Dag 2. Hurtigruten inleds i Kirkenes  Vi gör en morgonutflykt 
med buss och lokalguide och ser bland annat gränsövergången 
mellan Norge och Ryssland i Storskog. Efter båtens avgång 
äter vi lunch ombord. Resan inleds genom Barents hav. Under 
eftermiddagen färdas vi längs Varangerhalvön till Båtsfjord och 
Berlevåg. Middag på kvällen. Under hela vår resa ombord på 
Hurtigruten har vi helpension.

Dag 3. Nordkap, Hammerfest och Tromsö  I Honningsvåg går vi i 
land och fortsätter med buss till Nordkapsklippan. Sedan reser 
vi vidare förbi Honningsvåg över det karga fascinerande land- 
skapet till Hammerfest innan vi vid lunchtid går ombord på far- 
tyget igen. Utflykten ingår i resans pris. Vid midnatt lägger vi till i 
Tromsö. Här kan vi besöka Ishavskatedralen för en midnattskon-
sert som varar cirka 45 minuter. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 795:-

Dag 4. Vesterålen och Lofoten  På morgonen lägger vi till i 
Harstad. Under eftermiddagen blir det en timmes uppehåll i 

Hurtigruten Kirkenes – Bergen 
Hurtigruten etablerades redan 1893 och sträcker sig mellan Bergen i söder och Kirkenes i norr. Under denna söder-
gående resa tillbringar vi fem nätter ombord och gör en rad spännande utflykter, bland annat till Nordkapsklippan och 
Nidarosdomen. Norges storslagna natur med dramatiska berg, fridfulla fjordar och otaliga öar ger minnen för livet.

Stokmarknes. Här finns Hurtigrutemuseet och inträdet ingår i 
resans pris. Nära Trollfjorden har havsörnen sitt rike och här 
erbjuds örnsafari som tillvalsutflykt. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 1 595:-

Dag 5. Helgelandskusten, polcirkeln, Sju systrarna  Tidig mor-
gon passerar vi polcirkeln vid den 66:e breddgraden och åker 
vidare utmed Helgelandskusten. Efter en timmes uppehåll vid 
Sandnessjöen fortsätter vi söderut förbi de berömda bergstop-
parna Sju systrarna. Under eftermiddagen passerar vi Vega- 
öarna.

Dag 6. Trondheim och Kristiansund  Vi angör Trondheim. En lokal- 
guide tar oss med på en bussrundtur. Vi besöker bland annat 
Nidarosdomen. Inträdet till domkyrkan ingår i resans pris. Under 
kvällen lägger vi till i Molde. 

Dag 7. Bergen – Geilo  På morgonen gör båten ett kort stopp 
i Florö. Därefter fortsätter resan och vi korsar bland annat 
Sognefjorden. Efter lunch anländer vi till resans slutdestination 
Bergen. Vi reser med buss mot Geilo och Bardöla Höyfjellshotell. 
Där äter vi gemensam middag.

Dag 8. Geilo – Hemorten  Efter frukost startar resan mot Göte-
borg. Det finns möjlighet att bli avsläppt vid någon av våra 
ordinarie påstigningsplatser utmed E6:an. Vi beräknas nå Göte-
borg cirka 19.00. Bussen fortsätter sedan mot Landvetters Bil- 
hotell, Landvetters flygplats, Bollebygd, Borås och Ulricehamn.



RESFAKTA
Ingår: Flyg Oslo–Kirkenes · 2 övernattningar i dubbelrum · 
5 övernattningar på Hurtigruten i ospecifierad dubbelhytt 
insides · 7 frukostar · 6 luncher · 7 middagar · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt och enkelrum hela resan från 6 495:- · 
tillvalsutflykter · uppgradering till andra hyttkategorier
Avresedatum: 12/5, 27/5, 11/6, 2/7, 8/7, 16/7, 23/7, 30/7, 5/8, 13/8, 
19/8, 26/8

Fartygsinformation  
12/5 M/S Nordnorge
27/5 M/S Midnatsol
11/6 M/S Polarlys
2/7 M/S Finnmarken
8/7 M/S Kong Harald
16/7 M/S Richard With

23/7 M/S Nordkap
30/7 M/S Kong Harald 
5/8 M/S Polarlys
13/8 M/S Nordlys
19/8 M/S Nordnorge
26/8 M/S Finnmarken

Hyttinformation  
Ospecificerad insideshytt utan fönster (ingår i resans pris).
Ospecificerad utsideshytt med begränsad eller ingen utsikt, 
tillägg från 3 395:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt nedre däck, tillägg från 5 295:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt övre däck, tillägg från 9 595:- per hytt. 

Hyttkategorier och tillägg för uppgradering av hytt varierar 
mellan fartyg och avresedatum.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg Kirkenes–Oslo · en övernattning i dubbelrum · 
6 övernattningar på Hurtigruten i ospecificerad dubbelhytt 
insides · 7 frukostar · 5 luncher · 7 middagar · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt och enkelrum hela resan från 11 995:- 
· uppgradering till andra hyttkategorier 
Avresedatum: 17/7, 14/8

Hurtigruten norrut Bergen – Kirkenes 

8 dagar

fr  20 975:-

Dag 1. Hemorten – Geilo  Avresa från hemorten under morgonen. 
Färden går genom Bohuslän via Svinesundsbron in i Norge. Här 
fortsätter resan förbi Oslo tills vi når den kända vintersportorten 
Geilo, där vi övernattar på Bardöla Höyfjellshotel. Middag på kvällen.

Dag 2. Geilo – Bergen – ombordstigning Hurtigruten  Vi reser 
vidare över högfjällsplatån Hardangervidda mot Bergen, staden 
som omges av sju fjäll. Vi gör en paus i Eidfjord innan vi vid lunchtid 
når Bergen. Efter lunch gör vi en stadsrundtur med lokalguide, som 
vi sedan avslutar vid Hurtigrutenkajen. Vårt fartyg avgår kl 21.30. 
Innan dess får vi våra hytter och äter vår första middag ombord. 
Under hela vår resa ombord på Hurtigruten har vi helpension.

Dag 3. Geirangerfjorden  På morgonen anlöper vi Ålesund och 
sedan startar seglingen in i Storfjorden varifrån vi fortsätter in i 
den 15 km långa Geirangerfjorden. Sedan 2005 är denna fjord ett 
av Unescos världsarv och ett av Norges mest besökta turistmål. 
Vi hänförs av de branta fjällsidorna och vattenfallen De sju 
systrarna, Friaren och Brudslöjan. Strax efter lunch är vi längst  
in i fjorden och fartyget vänder tillbaka till Ålesund.

Dag 4. Trondheim  Idag ligger vi stilla i Trondheim under förmidda-
gen, och vid ankomst väntar buss och lokalguide på att få ta oss 
med på en tre timmar lång rundtur som avslutas med ett besök i 
den mäktiga Nidarosdomen, vackert belägen intill Nidälven. Trots 
att Trondheim är Norges tredje största stad har staden lyckats 
bevara sin intima prägel. Under eftermiddagen fortsätter fartyget 
mot nordväst och lägger till i charmiga Rörvik.

Dag 5. Bodö, Saltströmmen och Svolvær  På den 66:e breddgraden 
passerar vi den osynliga, men ändå så omtalade, polcirkeln som 
markerar gränsen till Arktis. Denna dag ligger fartyget stilla i Bodö i 
tre timmar, och vi passar då på att med buss och lokalguide besöka 
världens starkaste malström, Saltströmmen. Det är ett fantastiskt 
skådespel vi upplever när vi ser denna tidvattenström på nära håll. 
När vi åker vidare under eftermiddagen ser vi den 1 000 meter höga 
Lofotsväggen träda fram i horisonten. Lofoten och dess majestätiska 
klippor blir en av alla oförglömliga upplevelser på vår resa. Efter 
middagen lägger vi till i Lofotens huvudstad Svolvær i en timme och 
gör då en liten promenad tillsammans med vår reseledare.

Hurtigruten brukar kallas ”världens vackraste sjöresa” och sträcker sig mellan Bergen i söder och Kirkenes i norr. Under denna 
norrgående resa tillbringar vi sex nätter ombord och gör en rad spännande utflykter, bland annat en fantastisk resa in i Geiranger-
fjorden. I resans pris ingår också besök på Nordkapsklippan samt rundturer i Trondheim, Bodö och Tromsö.

Dag 6. Tromsö  Efter lunch går vi av vårt fartyg i Tromsö. Vi upp- 
lever Nordkalottens Paris under tre timmar i buss tillsammans 
med vår lokalguide. Naturligtvis besöker vi under rundturen den 
välkända Ishavskatedralen innan det är dags att åter stiga ombord 
på vårt fartyg för vidare färd norrut. 

Dag 7. Nordkap  Under fartygets uppehåll i Honningsvåg beger vi 
oss med buss upp till Europas nordligaste utpost: Nordkap. 
Denna 307 meter höga klippa på ön Mageröya har i alla tider 
fascinerat oss människor och gör det än idag när vi inser att det 
rakt norrut är öppet hav hela vägen till Nordpolen. Inne i 
Nordkapshallen njuter vi också av en fantastisk film som 
beskriver ett helt år på Nordkap med alla dess årstidsväxlingar. 
Vi återvänder sedan till vårt fartyg.

Dag 8. Kirkenes – Oslo – Hemorten  Vi anländer till Kirkenes
under morgonen. Här gör vi en liten rundtur med buss innan vi
fortsätter ut till flygplatsen och vårt flyg till Oslo. Väl i Oslo möter
vi vår buss som tar oss åter mot Sverige. Vi beräknas nå Göteborg
under kvällen.

Hyttinformation 
Ospecificerad insideshytt utan fönster (ingår i resans pris).
Ospecificerad utsideshytt med begränsad eller ingen utsikt, tillägg 
från 4 295:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt nedre däck, tillägg från 6 795:- per hytt.
Ospecificerad utsideshytt övre däck, tillägg från 10 195:- per hytt. 

Hyttkategorier och tillägg för uppgradering av hytt varierar 
mellan fartyg och avresedatum.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Fartygsinformation  
17/7  M/S Nordkapp  14/8  M/S Trollfjord
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · två övernattningar i dubbelrum  · en middag 
och två frukostar på hotellet · 7 nätter ombord i 2-bädds 
insideshytt · helpension ombord · dricks och skatter under 
kryssningen · reseledare 
Tillägg: Uppgradering av hyttkategori · tillvalsutflykter
Avresedatum: 26/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

10 dagar

fr  14 975:-

Dag 1. Hemorten – Venedig  Vi flyger till Venedig och tar oss sedan 
vidare till Mestre där vi checkar in på hotellet The Plaza. Gemensam 
middag på kvällen. 

Dag 2. Venedig  Frukost och utcheckning. Fri tid tills bussen tar oss 
till kryssningsterminalen på eftermiddagen för att stiga ombord på 
kryssningsfartyget MSC Musica. Klockan 16.30 lämnar vi hamnen 
i Venedig och kryssar ut på Adriatiska havet. Vi äter gemensam 
middag på fartyget och har fortsättningsvis helpension ombord.

Dag 3. Brindisi  Vid lunchtid anländer vi till Brindisi i södra Italien. 
Staden var en betydande hamnstad redan under antiken. Vid hamn-
inloppet på ön Sant’Andrea ligger fästningen Castello alfonsino från  
1400-talet. I den historiska stadskärnan finns den medeltida kate-
dralen som återuppbyggdes på 1700-talet efter en stor jordbävning. 
Staden Lecce, berömd för sina vackra byggnader i apulisk barockstil 
och för sina bakverk, nås med en halv timmes tågresa. 

Dag 4. Katákolon  På förmiddagen angör vi hamnen i Katákolon, en  
grekisk hamnstad på västra Peloponnesos. Här finns gott om små 
butiker med souvenirer, lokalt hantverk och läderprodukter. På ortens  
museum för antik teknik finns modeller som illustrerar det antika 
Greklands tekniska kunnande. I närheten ligger Olympia, platsen 
för de olympiska spelen som ska ha grundats 776 f.Kr. Området är 
upptaget på Unescos världsarvslista. Orten är numera startpunkt för 
den stafett som för den olympiska elden till nästa tävlingsplats inför 
spelen.
 
Dag 5. Santorini  Tidigt på morgonen anländer vi till Santorini i 
Egeiska havet som är ett av Greklands främsta turistmål. Dess 
säregna landskap präglas av lava, tuffsten och pimpsten. På 
klipporna ligger byarna med sina karakteristiska vitkalkade hus 
med blå dörrar och i sydväst kan man besöka utgrävningarna av 
bronsåldersstaden Akrotiri. Många av fynden från Akrotiri finns i 
Museum of Prehistoric Thira i öns huvudort Firá. 
 
Dag 6. Pireus  Under tidig morgon kommer vi fram till Pireus, som 
sedan antiken är Atens uthamn. Här finns två mysiga småbåts- och 
fiskebåtshamnar, gott om tavernor och kaféer samt ett arkeologiskt 
museum. Med tåg eller buss tar man sig enkelt till Aten, den väster- 

Kryssning Grekland 
med Venedig, Santorini och Kotor
På kryssningsfartyget MSC Musica njuter vi av östra Medelhavets varierande kust och får i land möjlighet att stifta 
bekantskap med antika lämningar, lokalt hantverk och kulturhistoriska platser från Unescos världsarvslista. Gör egna 
spännande utflykter från de olika kryssningshamnarna eller följ med på turer arrangerade av rederiet. 

ländska kulturens vagga. I Plaka, Atens äldsta kvarter, finns pitto-
reska gränder kantade av butiker och restauranger. Här reser sig 
också den berömda Akropolisklippan, ett av Unescos världsarv. 
Högst upp tronar Parthenontemplet, byggt på 400-talet f.Kr. och  
helgat åt gudinnan Athena. Andra sevärdheter i staden är Zeus-
templet, Vindarnas torn samt Atens bäst bevarade tempel 
Hefaisteion. 

Dag 7. Korfu  Vid lunchtid anländer vi till den gröna ön Korfu i Joniska 
havet. Tack vare sitt läge och klimat är ön frodig och grönskande 
med cypresser, vin- och citrusodlingar samt miljontals olivträd. 
Den gamla stadsdelen i Korfu stad togs 2007 upp på Unescos 
världsarvslista, och här är det trevligt att strosa runt bland smala 
gränder och vackra palats i venetiansk stil. Vid torget Spianadas 
ena sida löper Listonarkaderna med sina eleganta kaféer och 
restauranger. 

Dag 8. Kotor  Tidig morgon angör vi montenegrinska Kotor, 
vackert belägen vid höga berg i ett fjordliknande landskap. Den 
Unescolistade staden har en välbevarad medeltida kärna med 
en labyrint av gränder, palats och torg. Fantastiska vyer över 
omgivningarna kan man njuta av från fästningen San Giovanni, på 
260 meters höjd över havet – men man måste klättra uppför 1 350 
trappsteg för att komma dit!

Dag 9. Venedig  På morgonen anländer vi till Venedig. Efter frukost
ombord stiger vi i land och åker till Mestre där vi tillbringar sista 
natten på hotell The Plaza.  Dagen är fri för egna strövtåg. Middag på 
egen hand. 

Dag 10. Venedig – Hemorten  Tidig morgon åker vi till flygplatsen för 
hemresa.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering av 
hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattning i dubbelrum · 7 nätter ombord i 
2-bädds insideshytt · helpension ombord · dricks och skatter 
under kryssningen · utflykter enligt program  · reseledare
Tillägg: Utsideshytt 3 295:- · enkelhytt insides från 14 795:- · 
tillvalsutflykter
Avresedatum: 1/5

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

9 dagar

fr  14 975:-

Dag 1. Hemorten – Barcelona  Vi flyger till Barcelona och blir 
upphämtade av vår buss som tar oss till fyrstjärniga Abba Sants 
Hotel. Efter incheckning har vi resten av dagen fri och kan välja att 
strosa längs huvudgatan La Rambla, smaka katalanska läckerheter 
på någon tapasbar och njuta av alla färger och dofter i den stora 
saluhallen La Boqueria. Kanske promenerar vi i den berömde 
arkitekten Antoni Gaudís fotspår och besöker den vackra parken 
Güell och kyrkan La Sagrada Familia, som började byggas 1882 och 
ännu inte är färdigbyggd. Den som önskar gå in i kyrkan behöver 
förköpa entrébiljett. Besök vår hemsida för mer information.

Dag 2. Barcelona, ombordstigning  Morgonen börjar med en guidad  
stadsrundtur. Vi promenerar bland annat i den äldsta stadsdelen 
Barri Gòtic och passerar både små romantiska torg och 1200-tals-
katedralen. Efter lunch på egen hand stiger vi ombord på kryss-
ningsfartyget M/S Rhapsody of the Seas. Klockan 17 lämnar farty- 
get hamnen. Vi äter gemensam middag på fartyget och har fort-
sättningsvis helpension ombord.

Dag 3. Cannes  På morgonen angör vi hamnen i Cannes. Den tidigare 
fiskebyn har utvecklats till en elegant badort, med lyxiga hotell och 
exklusiva butiker. Vid festivalpalatset där den årliga filmfestivalen 
hålls kan man se handavtrycken av filmstjärnorna som besökt 
staden under årens lopp. Från Cannes når man enkelt Nice och 
Monaco med tåg. Klockan 18 fortsätter vi mot Italien.  

Dag 4. Rom  Vi anländer till hamnstaden Civitavecchia, sju mil 
norr om Rom. Härifrån går det tåg till Roms centralstation Termini 
minst en gång i halvtimmen. Colosseum, Pantheon, Fontana di 
Trevi, Piazza Navona och Peterskyrkan är bara några exempel på 
vad den eviga staden erbjuder. Det är också härligt att strosa bland 
gränderna i centrum eller beundra utsikten över Forum Romanum 
från Kapitoliumhöjden. Önskar man besöka Vatikanmuseerna med 
Sixtinska kapellet bör man förköpa entrébiljett. Besök vår hemsida 
för mer information. Vid 19-tiden åker vi mot Neapel. 

Dag 5. Neapel  Den livliga staden har en historia som sträcker sig 
2 700 år tillbaka i tiden, och i den Unescolistade stadskärnan är 
gatunätet detsamma som under grekisk-romersk tid. Arkeologiska 
museet tillhör världens främsta, med massor av fynd från de städer 
som begravdes vid vulkanen Vesuvius utbrott 79 e.Kr. I närheten 

Kryssning Barcelona 
med Cannes, Rom och Split
Ombord på Royal Caribbeans fartyg M/S Rhapsody of the Seas kryssar vi till fyra Medelhavsländer. Spanien, Frankrike, 
Italien och Kroatien erbjuder berömda städer, historiska sevärdheter och vacker natur. Gör egna spännande utflykter 
från de olika kryssningshamnarna eller följ med på turer arrangerade av rederiet.

ligger Pompeji och klippön Capri. Klockan 18.30 kryssar vi vidare 
mot Sicilien.

Dag 6. Catania  Catania ligger på Siciliens östra kust, vid foten av 
vulkanen Etna. Stadens livliga centrum präglas av barockbyggnader 
i mörkgrå lavasten som byggdes efter en förödande jordbävning 
i slutet av 1600-talet. Kompositören Vincenzo Bellini föddes i 
Catania och hans opera Norma har gett namn åt Siciliens mest 
berömda pastarätt som finns på menyn hos de flesta av Catanias 
restauranger. Vid halvfemtiden ger vi oss ut på Joniska havet.

Dag 7. Till havs  Vi tillbringar dagen till havs och passar på att njuta  
av fartygets bekvämligheter. Här finns poolområde med solstolar, 
gym, kasino samt flera restauranger och barer. I den fina spa-
avdelningen erbjuds behandlingar av olika slag (till extra kostnad).

Dag 8. Split  På morgonen lägger vi till i kroatiska Split. Stadens 
strandpromenad kantas av palmer och kaféer med uteserveringar. 
Den främsta sevärdheten är kejsar Diocletianus palats från slutet 
av 200-talet e.Kr., ett av senantikens viktigaste byggnadsverk. Nya 
turistmål att besöka är platserna där tv-serien Game of Thrones 
spelades in. Klockan 17 avgår fartyget mot Venedig.

Dag 9. Venedig – Hemorten  Vi anländer till Venedig under tidig  
morgon och tillbringar förmiddagen med att på egen hand utforska  
denna unika stad med sina många kanaler och palats. Här finns 
hundratals trappbroar, som den kända Rialtobron från 1500-talet. 
Vid den berömda Markusplatsen ligger Markuskyrkan, en katedral  
i bysantinsk stil utsmyckad med fantastiska mosaiker. Kanske 
avslutar vi resan med en gondolfärd på Canal Grande. På efter-
middagen åker vi buss till flygplatsen för hemresa.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · övernattning i dubbelrum · 7 nätter ombord i 
2-bädds insideshytt · helpension ombord · dricks och skatter 
under kryssningen · reseledare 
Tillägg: Uppgradering av hyttkategori · tillvalsutflykter
Avresedatum: 16/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  13 575:-

Dag 1. Hemorten – Barcelona  Vi flyger till Barcelona och blir upp-
hämtade av vår buss som tar oss till hotell Catalonia Park Güell. 
Resten av dagen är fri och vi kan strosa i folkmyllret på huvudgatan 
La Rambla eller smaka katalanska läckerheter på någon tapasbar. 
Ett besök i Gaudís park Güell eller kyrkan La Sagrada Familia kan 
rekommenderas. Den som önskar gå in i kyrkan behöver förköpa 
entrébiljett. Besök vår hemsida för mer information.

Dag 2. Barcelona  I Kataloniens huvudstad finns allt från museer 
i världsklass till fashionabla restauranger, gallerier och butiker. 
De gotiska kvarteren, Barri Gòtic, hyser många av stadens äldre 
byggnadsverk, från tidig medeltid och framåt. Här finns bland annat 
Barcelonas 1200-talskatedral. Bland stadens många intressanta 
museer kan nämnas Picassomuseet och MACBA, museet för 
samtida konst. På eftermiddagen stiger vi ombord på fartyget MSC 
Seaview som avgår klockan 18.

Dag 3. Ajaccio, Korsika  Fransmännen kallar Korsika för 
”skönhetens ö”. Vid lunchtid angör vi den charmiga staden Ajaccio 
som är Napoleons födelsestad. Hans hem Maison Bonaparte är 
idag ett museum. Gamla stan och hamnområdet är populära att 
besöka, liksom strandpromenaden. I de pastellfärgade gamla husen 
vid Place Foch finns bistros och små charmiga butiker. I närheten 
ligger en lång, härlig sandstrand. 

Dag 4. Genua  Tidigt på morgonen angör vi Genua, Italiens främsta 
hamnstad. I hamnen finns panoramahissen Bigo, Europas största 
akvarium och ett sjöfartsmuseum. Här finns en hel avdelning 
tillägnad Christofer Columbus, som är född här. Den medeltida 
stadskärnan är väl värd ett besök. Längs de ”nya gatorna” från 
1500-talet ligger renässans- och barockpalats som är med på 
Unescos världsarvslista.

Dag 5. La Spezia  Tidigt på morgonen angör vi La Spezia. Vi har 
hela dagen på oss att utforska staden med omgivning. La Spezia 
är porten till det vackra kustområdet Cinque Terre. Härifrån når 
man också lätt Pisa och Lucca. I La Spezia finns bland annat en fin 
hamnpromenad och intressanta museer. 30 minuters buss- eller 
båtresa bort ligger den charmiga byn Portovenere. Till byarna i 
Cinque Terre tar man sig lätt med tåg.

Kryssning Spanien 
med Barcelona, La Spezia och Cannes
Vi besöker några av de största hamnarna och de vackraste badorterna kring Medelhavet. Vandra bland palmer och  
pastellfärgade medeltidspalats, upptäck filmstjärnornas Cannes och gör en avstickare till ”den eviga staden” Rom.

Dag 6. Civitavecchia  Tidigt på morgonen anländer vi till Civita-
vecchia, sju mil norr om Rom. Härifrån går det tåg till Roms central- 
station minst en gång i halvtimmen. Colosseum, Pantheon, Fontana 
di Trevi och Peterskyrkan är bara några exempel på vad den eviga 
staden bjuder. Det är också härligt att strosa bland gränderna i  
centrum eller beundra utsikten över Forum Romanum från Kapi-
toliumhöjden. Önskar man besöka Vatikanmuseerna med Sixtinska 
kapellet bör man förköpa entrébiljett. Besök vår hemsida för mer  
information. Föredrar man att stanna i Civitavecchia kan man be- 
söka Michelangelo-fortet från 1500-talet och den gamla stads- 
kärnan.

Dag 7. Cannes  Kring halv nio på morgonen angör vi lyxiga Cannes.  
På strandpromenaden ligger palatsliknande hotell och privatsträn-
der, men det finns också sandstränder som är gratis att besöka. 
Cannes är välkänt för sin årliga filmfestival och berömda skåde-
spelare har lämnat sina handavtyck på l’Allée des étoiles du cinéma. 
Gamla stan ovanför hamnen bjuder på underbar utsikt över staden 
och havet. Från Cannes kan man lätt åka till Nice eller Lérins-öarna 
ute i bukten. 

Dag 8. Palma de Mallorca  Efter lunch anländer vi till Mallorcas 
huvudstad Palma. Vår upptäcktsfärd kan börja med den gotiska 
katedralen som tog över 400 år att färdigställa. Mitt emot står 
det kungliga palatset l’Almudaina och bakom katedralen ligger de 
välbevarade moriska baden, Banys Arabs. Runt dessa byggnader 
sprider gamla stan ut sig med ett virrvarr av smala gator och 
gränder. Sent på kvällen kryssar vi vidare mot Barcelona.

Dag 9. Barcelona – Hemorten  Efter frukost åker vi till flygplatsen 
för hemfärd.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 2 övernattningar i dubbelrum inklusive fru-
kost och middag · utflykter enligt program · 5 nätter ombord i 
2-bädds insideshytt · helpension ombord · dricks och skatter 
under kryssningen · reseledare
Tillägg: Uppgradering av hyttkategori  · tillvalsutflykter
Avresedatum: 3/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn

8 dagar

fr  12 575:-

Dag 1. Hemorten – Arenzano  Vi flyger till Linate och åker vidare 
med buss till Arenzano i Ligurien. På vägen stannar vi vid en vingård 
i vindistriktet Langhe, där det världskända vinet Barolo produceras. 
Efter en vinprovning med lokala delikatesser fortsätter vi till 
Arenzano, utanför Genua. Där checkar vi in för två nätter på Grand 
Hotel Arenzano, vid strandpromenaden. Middag på hotellet.

Dag 2. Cinque Terre  Nationalparken Cinque Terre, ett av Unescos 
världsarv, är ett av Italiens mest mytomspunna områden. Vi åker 
till Levanto och tar det lokala tåget till den sydligaste av de fem 
pittoreska byarna, Riomaggiore. Härifrån vandrar vi norrut längs den 
berömda Via dell’Amore, Kärlekens stig, till byn Manarola. Leden är 
en kilometer lång och bjuder på hisnande vackra vyer. I charmiga 
Manarola tar vi färjan till den nordligaste av Cinque Terres byar, 
Monterosso. Därifrån återvänder vi till Arenzano med tåg och buss. 
Middag på hotellet.

Dag 3. Arenzano – Genua  Efter frukost åker vi till Genua. Här tar 
vi tåget ”Il trenino di Casella” till den lilla byn Casella. Vi åker 25 
kilometer på smalspårig järnväg genom den frodiga och underbart 
vackra dalen Valle Scrivia. Efter ett kort besök i Casella återvänder 
vi till Genua och stiger ombord på kryssningsfartyget MSC Poesia. 
Klockan 17 kryssar vi ut på Medelhavet. Fortsättningsvis har vi 
helpension ombord. 

Dag 4. Marseille  På morgonen angör vi hamnen i Marseilles, 
Frankrikes andra största stad. Det är härligt att ta en promenad 
i stadens äldsta kvarter Le Panier eller vid den gamla hamnen 
Vieux-Port med fiskebåtar och en livlig fiskmarknad. På en kulle 
ovanför centrum ligger Marseilles symbol, kyrkan Notre-Dame de 
la Garde. Från utsiktsterrassen har man en vacker vy över staden 
och havet. Klippön If ligger 3 kilometer utanför Marseille och här 
finns det berömda slottet Château d’If som förekommer i Alexandre 
Dumas d.ä:s roman ”Greven av Monte Cristo”. Marseille har också 
många trevliga museer, till exempel Musée des Docks Romains, 
där stadens hamnaktivitet från 500-talet f.Kr. till 300-talet e.Kr. 
illustreras. Klockan 19 lättar vi ankar igen.  

Dag 5. Barcelona  På morgonen anländer vi till Barcelona. Här 
kan man strosa i folkmyllret på huvudgatan La Rambla, smaka 

Kryssning Italien 
med Cinque Terre, Marseille och Barcelona
Ombord på Royal Caribbeans fartyg M/S Rhapsody of the Seas kryssar vi till fyra Medelhavsländer. Spanien, Frankrike, 
Italien och Kroatien erbjuder berömda städer, historiska sevärdheter och vacker natur. Gör egna spännande utflykter 
från de olika kryssningshamnarna eller följ med på turer arrangerade av rederiet.

katalanska läckerheter på någon tapasbar och njuta av alla färger 
och dofter i den stora saluhallen La Boqueria. Kanske promenerar 
vi i den berömde arkitekten Antoni Gaudís fotspår och besöker 
den vackra parken Güell eller kyrkan La Sagrada Familia, som 
började byggas 1882 och ännu inte är färdigbyggd. Den som önskar 
gå in i kyrkan behöver förköpa entrébiljett. Besök vår hemsida 
för mer information. I den äldsta stadsdelen Barri Gòtic finns 
1200-talskatedralen La Seu. Ovanför hamnen reser sig berget 
Montjüic. Här ligger bland annat Joan Miró-museet. Klockan 19 
lämnar båten Barcelona.

Dag 6. Till havs  Vi tillbringar dagen till havs och kan njuta av 
fartygets faciliteter medan vi kryssar österut mot Italien. Här finns 
poolområde, gym, kasino samt flera restauranger och barer. I den 
fina spaavdelningen erbjuds olika behandlingar (till extra kostnad).

Dag 7. Civitavecchia  Vi anländer till hamnstaden Civitavecchia, 
sju mil norr om Rom. Härifrån går det tåg till Roms centralstation 
Termini minst en gång i halvtimmen. Colosseum, Pantheon, Fontana 
di Trevi, Piazza Navona och Peterskyrkan är bara några exempel på 
vad den eviga staden erbjuder. Det är också härligt att strosa bland 
gränderna i centrum, eller beundra utsikten över Forum Romanum 
från Kapitoliumhöjden. Önskar man besöka Vatikanmuseerna med 
Sixtinska kapellet bör man förköpa entrébiljett. Besök vår hemsida 
för mer information. Vid 19-tiden lämnar fartyget Civitavecchia. 

Dag 8. Genua – Hemorten  Klockan 8 angör vi Genuas hamn. Efter 
frukost lämnar vi fartyget och har sedan fri tid tills bussen tar oss 
till Milanos flygplats för hemfärd.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · kryssning 7 nätter ombord i 2-bädds undre 
däck · 7 frukostar · 7 luncher · en kaptensmiddag · hamn- 
avgifter · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Hytter på huvuddäck från 995:- per hytt · enkelhytt 
från 4 295:- · dricks till lokala guider och personal 
Speciellt: Avresor från Stockholm och Köpenhamn har av-
vikande program. Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 14/5, 21/5, 28/5, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 
24/9, 1/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Split – Makarska  Vi flyger till Split. Vår buss 
tar oss till hamnen och vår båt av Premiumklass, t.ex M/S Dionis. 
Hytterna är enkla men bekväma och alla har privata badrum och 
luftkonditionering. De är fördelade på huvuddäck och undre däck. 
Alla hytter har fönster men de på undre däck är väldigt små. Om- 
bord finns även en mindre matsal och ett soldäck. Vi kryssar längs 
den dalmatiska kusten och avnjuter en god lunch ombord. Vi över-
nattar i Makarska och kvällen lämnas fri till att strosa runt på egen 
hand.

Dag 2. Makarska – Mljet  Under tidig morgon reser vi mot Mljet 
med ett stopp på Pelješac-halvön för ett svalkande dopp. På efter-
middagen gör vi ett besök vid saltsjöarna i nationalparken Mljet för 
att njuta av solen och lugnet på ön. Vi besöker klostret och kyrkan 
på ön Sankta Maria. Övernattning i hamnen Polaca/Pomena.

Dag 3. Mljet – Dubrovnik  Vi fortsätter till Dubrovnik, höjdpunkten 
på kryssningen. Vi anländer under eftermiddagen och inleder vårt 
besök med en guidad tur i staden följd av en valfri linbanetur upp 
till Srd-berget för en spektakulär utsikt över gamla stan (kostnad 
150 kuna per person). Vi rekommenderar en promenad på toppen av 
den 1 940 m långa stadsmuren. Vi tar oss sedan på egen hand till-
baka till hamnen och vår båt för övernattning i denna magiska stad.

Dag 4. Dubrovnik – Trstenik  Morgonen lämnas fri till att fortsätta 
utforska Dubrovnik. Runt lunchtid fortsätter vår kryssning mot den 
lilla staden Trstenik på Pelješac-halvön. Här gör vi ett besök hos en 
lokal vinproducent för vinprovning. På kvällen bjuder kapten oss på 
en trevlig middag ombord på vår båt.

Dag 5. Trstenik – Korcula  Efter frukost åker vi till ön Korcula, 
födelseplatsen för den berömda upptäcktsresanden Marco Polo. 
Vi stannar till i någon av vikarna utmed vägen för lunch ombord. 
Staden är omgiven av murar vilket har bidragit till att gamla stan är 
mycket välbevarad med anor från medeltiden. Vi gör en rundtur med 
guide som visar oss stadens främsta sevärdheter. Övernattning i 
Korculas hamn.

Dag 6. Korcula – Hvar  Tidig avresa mot Pakleni-öarna för lunch och 
ett svalkande dopp innan vi fortsätter mot ön Hvar. Vi når staden 
med samma namn under eftermiddagen, och vid ankomsten gör vi 
en guidad rundtur med lokalguide. Här finns bland annat Europas 
äldsta stadsteater, som grundades 1612. Hvar erbjuder dessutom 

Kryssning Kroatien de tusen öarnas land
Vi gör en härlig kryssning längs den magnifika dalmatiska kusten och dess vackra öar. Under sju dagar på Adriatiska 
havet åker vi från en ö till en annan och tittar på sevärdheter. Vi besöker flera mysiga städer och njuter av uppfriskande 
bad i det turkosblå havet.

rikligt med underhållning, utmärkta restauranger, barer och kaféer 
som är öppna långt in på natten. Övernattning i hamnen i Hvar.

Dag 7. Hvar – Split  Vi lämnar Hvar för att ta oss vidare till ön Brač. 
Ett badstopp är planerat vid Dalmatiens mest berömda strand 
– Zlatni Rat. Stranden ligger nära Bol, en gammal fiskeby som 
numera är ett populärt turistmål. Efter lunch påbörjar vi vår resa 
tillbaka till Split för en sista natt ombord. Väl framme i Split gör vi 
en guidad rundtur med lokalguide. Split är en monumental stad 
som står under Unescos skydd. Här finner vi många monument från 
romartiden, varav ett av de mest intressanta är Diocletianus palats.

Dag 8. Split – Hemorten  Efter tidig frukost är det dags att checka 
ut från båten. Vi stiger ombord på vår buss som tar oss till flyg-
platsen där vi flyger hemåt.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r ·  7 övernattningar ombord · 7 frukostar · 6 
luncher · 7 middagar · välkomstdrink · eftermiddagskaffe 
eller te med fika dagligen · utflykter enligt program · rese- 
ledare 
Tillägg: Enkelhytt från 9 895:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och personal
Avresedatum: 10/5, 20/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

8 dagar

fr  19 575:-

Dag 1. Hemorten – Amsterdam  Vi flyger till Amsterdam på 
morgonen och åker transferbuss in till centrum. Klockan 15 stiger vi 
ombord vårt kryssningsfartyg M/S Amadeus Classic. Före middagen 
hälsas vi välkomna av kryssningsvärden som berättar mer om vår 
stundande resa.

Dag 2. Amsterdam – Hoorn  Efter frukost får vi en guidad visning av 
staden, som bland annat tar oss till det kungliga slottet. Därefter 
åker vi på en kanaltur genom Amsterdam och får se staden ur 
ett nytt perspektiv. Med buss reser vi sedan vidare till fiskebyn 
Hoorn i norr, där vi kliver ombord på fartyget igen för att inleda vår 
kryssning längs Rhenfloden.

Dag 3. Köln  Efter lunch når vi kulturstaden Köln som vi lär känna 
genom en rundtur till fots. I denna mer än 2000-åriga stad, grundad 
av romarna, finns sevärdheter från många olika epoker. Stadens 
landmärke är den imponerande Kölnerdomen i gotisk stil som 
påbörjades på 1200-talet men färdigställdes först 1880. I den 
historiska stadskärnan finns såväl pittoreska kullerstensgränder 
kantade av färgglada hus som breda avenyer och stora torg. 
Passa på att prova det ljusa ölet Kölsch, som är en av stadens 
specialiteter, innan det är dags att återvända till kryssningsbåten.

Dag 4. Koblenz  På morgonen anländer vi till staden Koblenz 
som ligger vid det så kallade Deutsches Eck (tyska hörnet), där 
floderna Mosel och Rhen möts. På udden Deutsches Eck finns ett 
minnesmonument över kejsar Vilhelm I och härifrån har man en fin 
vy över fästningen Ehrenbreitstein som ligger på andra sidan Rhen. 
År 2010 invigdes en kabinbana som går över floden och förbinder 
Rhens strand med fästningen.  På förmiddagen erbjuds en guidad 
tur genom gamla stan som tillvalsutflykt och på eftermiddagen 
erbjuds en tillvalsutflykt till den pittoreska staden Cochem, i 
Moseldalen. Turen inkluderar stadspromenad och vinprovning av 
Moselviner.

Dag 5. Slottslandskap längs Rhen och tur i Rüdesheim  Under 
morgontimmarna lämnar fartyget Koblenz. Vi passerar historiska 
slott och den legendariska klippan Lorelei innan vi angör 
Rüdesheim under tidig eftermiddag. Här erbjuds en tillvalsutflykt 
där man besöker de främsta sevärdheterna och avslutar med ett 
besök på museet ”Siegfrieds mekaniska musikkabinett”.

Kryssning Rhen flodkryssning
På denna resa njuter vi av böljande landskap, vackra vyer, historiska platser och storslagna slott. Vi besöker större 
städer som Strasbourg samt små pärlor som Rüdesheim.

Dag 6. Mannheim – Heidelberg – Speyer  På morgonen angör 
vi Mannheim. Efter frukost åker vi på en guidad busstur till den 
pittoreska staden Heidelberg där vi börjar med ett besök vid den 
vackra och romantiska slottsruinen Schloss Heidelberg. Vi åker 
vidare ner till gamla stan där vi bland annat passerar Heidelbergs 
äldsta bro Alte Brücke, stadshuset samt den imponerande 
Heiliggeistkirche. Lunchen avnjuts ombord på vårt fartyg medan 
vi färdas vidare till barockstaden Speyer. Här rekommenderas 
ett besök i den enorma domkyrkan från 1000-talet. Kejsardomen 
står med på Unescos världsarvslista som den största och mest 
betydelsefulla romanska byggnaden i Tyskland. I Speyer följer vi 
med på en guidad stadsrundtur och upptäcker staden som en gång 
i tiden var centrum för det tysk-romerska riket.

Dag 7. Strasbourg  Vi når Strasbourg på morgonen. Staden hyser 
Europarådet och Europaparlamentet och är ett av Europas 
kulturella huvudsäten. Strasbourgs historiska stadskärna på ön 
Grande-Île är ett av Unescos världsarv och fantastiskt vacker med 
sina korsvirkeshus och andra medeltida byggnadsverk. Här ligger 
bland annat katedralen Notre-Dame, en av Europas mest berömda 
gotiska katedraler. Efter frukost erbjuder rederiet en tillvalsutflykt i 
form av en stadsrundtur och efter lunch finns det möjlighet att följa 
med på ytterligare en tillvalsutflykt med besök hos en alsassisk 
vinodlare inklusive vinprovning. På kvällen serveras galamiddag 
ombord.

Dag 8. Strasbourg – Hemorten  Efter frukost stiger vi av 
kryssningsfartyget och har fri tid tills bussen kör oss till Stuttgarts 
flygplats på kvällen för hemfärd.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar ombord · 3 frukostar · 
2 luncher · 3 middagar · välkomstdrink  ·  eftermiddags- 
kaffe eller te med fika dagligen · nattsnacks · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på Straussdäck up front från 3 695:- · 
dricks till lokala guider och personal
Avresedatum: 17/5, 17/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

4 dagar

fr  12 275:-

Dag 1. Hemorten – Strasbourg  Vi tar morgonflyget till Stuttgart 
och åker därifrån vidare med buss till den franska regionen Alsace 
och Strasbourg, huvudorten med en 2 000-årig historia. Innan vi 
stiger ombord på kryssningsfartyget M/S Amadeus Classic har 
vi tid för att utforska staden på egen hand. Strasbourgs äldsta 
stadsdel är upptagen på Unescos världsarvslista och ligger på en 
ö i floden Ill. Här finns bland annat det charmiga kvarteret ”Petite 
France” med vackra korsvirkeshus och den imponerande gotiska 
katedralen Notre-Dame. Till lunch kan man passa på att njuta 
av en mäktig tartiflette, en fransk variant av potatisgratäng med 
reblochonost, på någon av stadens mysiga restauranger. Kl. 17.00 
inleder vi vår kryssning på floden Main, en av Rhens viktigaste 
bifloder.

Dag 2. Mannheim – Heidelberg – Mainz  På morgonen angör vi 
Mannheim. På förmiddagen gör vi en utflykt till den charmiga 
universitetsstaden Heidelberg där vi börjar med att besöka den 
berömda slottsruinen Schloss Heidelberg. Slottet har vakat över 
gamla stan sedan 1200-talet och på fasaden finns skulpturer av 
tyska kungar och kejsare från tysk-romerska riket. Här får vi en 
vacker utsikt över Neckardalen innan vi beger oss ned till den 
charmiga stadskärnan där vi gör en promenad bland barockbygg-
nader och gotiska kyrkor. Vi fortsätter vi till Mainz som är huvud- 
stad i delstaten Rheinland-Pfalz och belägen där floderna Main 
och Rhen flyter samman. Under eftermiddagen gör vi en guidad 
rundtur genom staden som grundades av romarna. Vår guide 
kommer att dela med sig av intressanta berättelser om allt från 
stadens Isistempel till medeltida byggnader och den berömda 
karnevalen Fastnacht innan det är dags för lunch ombord på 
fartyget. Vi återvänder sedan till vårt fartyg och kryssar vidare på 
floden Rhen.  

Dag 3. Miltenberg  På morgonen angör vi den pittoreska staden 
Miltenberg där vår guide väntar på att få visa oss runt bland 
korsvirkeshus och renässansmonument. Flodområdet markerade 
gränsen för det antika romerska imperiet, men staden i sig grun-
dades under 1200-talet av ärkebiskopen i Mainz. Under 1600-talet 
gick Miltenberg från att vara en centralort i kurfurstendömet 

Main möter Rhen 
kryssning Strasbourg – Würzburg
Följ med på en kortare kryssning till några av de viktigaste städerna vid floderna Main och Rhen. Vandra runt bland 
charmiga korsvirkeshus och romantiska slott, dröm dig bort vid vackra renässansmonument och lär dig mer om områ-
dets fascinerande historia.

Mainz till att hamna i ytterkanten av det bayerska riket, vilket är 
anledningen till att få större byggsatsningar tillkom efter denna 
tid. Därför är staden än idag full av romantisk gammal arkitektur, 
som sandstensfontänen på marknadstorget, förvaltningsbygg-
naden Alte Amtskellerei och Schnatterloch-tornet.

Dag 4. Würzburg – Hemorten  Vi avslutar vår kryssning i den 
historiska staden Würzburg. Efter en sista frukost ombord har 
vi tid för egna strövtåg. Würzburg har varit ett av de viktigaste 
religiösa centren i Europa sedan 700-talet och det finns många 
vackra kyrkor och kapell att besöka. Stadens största sevärdhet är 
det världsarvslistade furstbiskopliga residenset, en av den tyska 
1700-talsbarockens främsta byggnader. På eftermiddagen åker vi 
till flygplatsen i Stuttgart för hemfärd.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget och uppgrade-
ring av hyttkategori. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 4 nätter ombord · 4 frukostar · 3 luncher · 4 
middagar · välkomstdrink · eftermiddagskaffe eller te med 
fika dagligen · nattsnacks · utflykter enligt program · rese- 
ledare
Tillägg: Enkelhytt på Strauss fördäck från 4 895:- · dricks till 
lokala guider och personal
Avresedatum: 20/5, 13/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

5 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Würzburg  Vi flyger till Frankfurt på morgonen 
och åker därifrån vidare med buss till den historiska staden Würz-
burg. Innan vi stiger ombord på kryssningsfartyget M/S Amadeus 
Classic har vi tid för en promenad på egen hand i gamla stan. 
Würzburg har varit ett av de viktigaste religiösa centren i Europa 
sedan 700-talet och här finns många vackra kyrkor och kapell. 
Stadens största sevärdhet är det världsarvslistade furstbiskopliga 
residenset, en av den tyska 1700-talsbarockens främsta byggna- 
der. Framåt kvällen inleder vi vår kryssning på floden Main.

Dag 2. Würzburg – Bamberg  Vi stannar i regionen Franken och 
glider fram genom det bördiga flodlandskapet. På vägen passerar 
vi såväl pittoreska samhällen och historiska byggnadsverk som 
den mer industriella delen av Tyskland, och på eftermiddagen an-
gör vi Zeil am Main för ett besök i den medeltida staden Bamberg. 
Gamla stan har stått i tusen år och här går vi en guidad rundtur för 
att upptäcka så mycket som möjligt av de Unescolistade kvar-
teren. Bamberg är känd för den speciella drycken ”Rauchbier”, 
en rökig öl som tillverkas i stadens bryggerier. Passa också på 
att smaka den traditionella smördegsbakelsen ”Hörnla”. Senare 
återvänder vi till fartyget – som nu har angjort Bamberg – för att 
avnjuta en god middag ombord medan vi kryssar vidare.

Dag 3. Nürnberg  Tidigt på morgonen angör vi Nürnberg. Idag är 
staden kanske mest känd för de uppmärksammade rättegång- 
arna efter andra världskriget, men här föddes också Tysklands 
första järnväg. Stora delar av de medeltida stadsmurarna finns 
bevarade, och även om mycket av stadens gamla delar förstördes 
under kriget finns det många vackra kyrkor och byggnader kvar, 
däribland slottet Kaiserburg. Under en stadsrundtur får vi ta del av 
stadens historia, kultur och gastronomiska arv. Efter vår rundtur 
finns det möjlighet att följa med på ett besök till pepparkakslan-
det Lebkuchenwelt där vi får en inblick i historien bakom denna 
julspecialitet,och givetvis erbjuds både smakprov och möjlighet 
att köpa hem vackra pepparkaksburkar fulla med godsaker.

Kryssning Donau Main
historiska städer mellan Würzburg och Passau 
Upptäck Bayerns rika historia medan vi kryssar fram längs de vackra floderna Main och Donau. Här avlöser de världs- 
arvslistade sevärdheterna varandra och vi får en inblick såväl i områdets antika arv som i dess fascinerande medeltids- 
historia.

Dag 4. Regensburg  Idag upptäcker vi staden Regensburg som 
ligger vid floden Donau och har anor från antiken. Gamla stan med 
sin vackra medeltidsarkitektur finns med på Unescos världs- 
arvslista och är en av de största och mest välbevarade i Tysk- 
land. Under en guidad rundvandring upptäcker vi bland annat hur  
Regensburg fick smeknamnet ”Italiens nordligaste stad”. På ef- 
termiddagen gör vi en utflykt till Befrielsehallen vid Kelheim som 
uppfördes till minne av befrielsekrigen mot Napoleon 1813–1815. 
Denna enorma monumentalbyggnad tog 21 år att färdigställa och 
omgärdas på insidan av 34 segergudinnor i vit carraramarmor, 
skulpterade av Ludwig Schwanthaler. När vi insupit den mäk-
tiga känslan här inne åker vi vidare till benediktinklostret från 
600-talet i Weltenburg. Det grundades redan på 600-talet. Den 
vackert utsmyckade barockkyrkan byggdes på 1700-talet.

Dag 5. Passau – Hemorten  Vi anländer till treflodsstaden Passau 
på morgonen, och efter en sista frukost ombord är det dags att 
lämna kryssningsfartyget. Även Passau är en stad med en gammal 
och rik historia. I det romerska museet Kastell Boiotro finns bland 
annat rester av ett romerskt vakttorn och romerska murar. En 
promenad genom gamla stan utgör också en fantastisk historie-
upplevelse. Missa framför allt inte den mäktiga Stefansdomen 
som reser sig som ett vitt palats över taknockarna och hyser 
världens största kyrkorgel. På eftermiddagen åker vi till flyg-
platsen i München för hemfärd.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget och uppgrade-
ring av hyttkategori. 



www.rolfsbuss.se 233

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar ombord · 7 frukostar · 6 luncher 
· 7 middagar · välkomstdrink · eftermiddagskaffe eller te med 
fika dagligen · nattsnacks · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelhytt på Haydndäck från 3 995:- · enkelhytt på 
Straussdäck upfront från 5 895:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och personal · dryck ombord köps à la carte
Avresedatum: 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 14/6, 26/7, 16/8, 
23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  15 575:-

Dag 1. Hemorten – Passau  Vi flyger till München och åker vidare 
till Passau där vi stiger ombord på flodkryssaren M/S Amadeus 
Rhapsody. Vi lämnar hamnen 18.00 och blir välkomnade av 
kryssningsvärden innan det blir gemensam middag. 

Dag 2. Wachau  Efter frukost upplever vi det natursköna landska- 
pet i österrikiska Wachaudalen. Vid lunchtid lägger vi till i Spitz för 
ett kort uppehåll. Under eftermiddagen görs även ett stopp i byn 
Stein. På kvällen fortsätter vi vår kryssning mot Ungern.

Dag 3. Budapest  I Budapest gör vi en stadsrundtur med buss. 
Vi ser bland annat Kedjebron, parlamentsbyggnaden, synagogan 
och Hjältarnas torg. Därefter blir det en kort promenad på Gellért-
berget där vi besöker citadellet. Båten ligger kvar i Budapest över 
natten, och under kvällens middag blir det folkloredans samtidigt 
som vi kryssar runt och ser den fantastiska staden i nattljus. 

Dag 4. Budapest – Esztergom  Vi har halva dagen fri för att på 
egen hand uppleva Budapest. Vår reseledare ger gärna förslag 
på aktiviteter. Under kvällen gör båten ett kort stopp i Esztergom 
utan avstigning innan vi fortsätter mot Bratislava.

Dag 5. Bratislava – Hainburg – Wien  Vi lägger till i Slovakiens 
huvudstad Bratislava klockan 08.00 och börjar dagen med en 
stadspromenad. Vi ser bland annat rådhuset, Mikaelsporten och 
Sankt Martinsdomen. Därefter har vi egen tid innan vi klockan 
12.00 fortsätter till Hainburg. Vid 18.00-tiden reser vi vidare mot 
Wien som vi når 23.00. Båten lägger till för natten i stadsdelen 
Nussdorf. 

Dag 6. Wien  Efter frukost gör vi en stadsrundtur med lokalguide i 
Wien. Vi ser bland annat det kejserliga slottet Hofburg, Stefans-
domen och Spanska ridskolan. Därefter är eftermiddagen fri att 
upptäcka staden på egen hand. Vid 23.00 avgår båten mot Melk.

Dag 7. Wien – Melk  Frukost och därefter lägger båten till i Melk. 
Här finns det möjlighet att följa med på en tillvalsutflykt till Stift 
Melk som är ett av Europas mest spektakulära kloster, byggt på en 
klippa. Efter lunch påbörjar vi den sista etappen tillbaka till Passau.

Kryssning Donau med M/S Amadeus Rhapsody
Må bra ombord på den eleganta flodkryssaren M/S Amadeus Rhapsody under en vacker färd längs Donau. Vi tar oss 
snabbt och smidigt med flyg till München och startar vår upplevelseresa samma dag. Vi njuter av ett naturskönt 
landskap med slott och vinodlingar och besöker bland annat huvudstäderna Budapest, Bratislava och Wien.

Dag 8. Passau – Hemorten  Vi lägger till i Passau under morgonen 
och lämnar M/S Amadeus Rhapsody för denna gång. En buss kör 
oss till Münchens flygplats för vidare färd till hemorten.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 3 övernattningar ombord · 3 frukostar · 2 luncher 
· 3 middagar · eftermiddagskaffe eller te dagligen · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på övre däck från 4 395:- · dricks till lokala 
guider och personal
Avresedatum: 15/4

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

4 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Belgrad  Vi flyger till Belgrad och tar oss därefter 
vidare till centrum. Den serbiska huvudstaden ligger vid floderna 
Donaus och Savas sammanflöde och grundades redan på 300-talet 
f.Kr. Staden har haft en brokig historia, och stadsbilden präglas 
av en blandning av gammalt och nytt. Innan vi stiger ombord på 
kryssningsfartyget har vi lite tid för egna upptäcktsfärder. Man kan 
till exempel göra en tur till parken Kalemegdan med den berömda 
fästningen eller ta en promenad i det bohemiska kvarteret Skadar-
lija, även känt som Belgrads Montmartre. Under sen eftermiddag 
kliver vi ombord på vår kryssningsbåt M/S Prinzessin Sisi, som ska 
ta oss hela vägen till Wien. Klockan 18.00 kastar vi loss.

Dag 2. Belgrad – Mohács – Kalocsa  Under morgontimmarna lägger 
vi till vid den lilla hamnstaden Mohács i Ungern. Efter en tidig 
lunch ombord blir vi hämtade av en buss som tar oss till pustan, 
den ungerska slätten. Vi stannar vid en ranch, där vi får vi se en im-
ponerande hästshow och har chansen att ta en lugn färd med häst 
och vagn för att besöka en hantverksmarknad. Därefter fortsätter vi 
till paprikans huvudstad Kalocsa och besöker ett museum tillägnat 
paprikan. Kryssningen fortsätter från Kalocsa vidare mot Ungerns 
huvudstad Budapest.

Dag 3. Budapest  Efter frukost ombord gör vi en stadsrundtur som 
ger oss en överblick över stadens två delar. Väster om Donau i 
kuperade Buda finns Budaslottet, Matthiaskyrkan och Fiskarbas-
tionen. Öster om floden ligger det platta Pest med det ungerska 
parlamentet, Hjältarnas torg och Sankt Stefansbasilikan. Direkt 
efter turen tar bussen oss vidare genom det vackra landskapet 
via Donaukröken till Esztergom, där vi besöker den imponerande 
basilikan som byggdes på 1800-talet. Vi färdas sedan bekvämt med 
järnvägståg tillbaka till båten, som under vår utflykt har kryssat mot 
Esztergom och nu sätter kurs mot vår sista destination, Wien.

Dag 4. Wien – Hemorten  På morgonen lämnar vi båten och kliver på 
en buss som tar oss vidare till Wiens flygplats för hemresa.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget och uppgrader-
ing av hyttkategori.

Kortkryssning Donau från Belgrad till Wien
Flodkryssaren M/S Prinzessin Sisi tar oss längs med Donau.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 8 övernattningar ombord · 8 frukostar · 7 luncher 
· 8 middagar · eftermiddagskaffe eller te dagligen · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt på övre däck från 5 450:- · tillvalsutflykter · 
dricks till lokala guider och personal
Avresedatum: 5/5

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  22 575:-

Dag 1. Hemorten – Prag  Vi tar morgonflyget till Prag och har dagen  
till eget förfogande tills vi under kvällen går ombord på vårt kryss-
ningsfartyg M/S Thurgau Florentina. Prags historiska centrum finns 
med på Unescos världsarvslista och erbjuder många sevärdheter, 
som den myllrande Václavplatsen, Karlsbron och Gamla stadens 
torg.

Dag 2. Nelahozeves – Roudnice – Litoměřice  Tidigt på morgonen 
kastar vi loss från Prag och kryssar långsamt nedför Moldau, eller 
Vltava som floden kallas i Tjeckien. Njut av fartygets faciliteter 
eller utsikten på däck före vår tidiga lunch ombord. I den lilla byn 
Nelahozeves besöker vi kompositören Antonín Dvořáks födelsehus 
och Nelahozeves slott. Slottet kallas ibland för Tjeckiens ”lilla 
Louvren” och hyser konstverk av Peter Paul Rubens och Diego 
Velázquez. Härifrån tar vi oss vidare till Roudnice där vi stiger 
ombord på vårt fartyg igen. Nu kryssar vi vidare på floden Elbe, 
Labe på tjeckiska, till den historiska staden Litoměřice som var 
ett betydande handelscentrum i det tysk-romerska riket. Vi tar en 
promenad genom gamla stan innan vi återvänder till fartyget.

Dag 3. Dresden  Idag väntar en heldagstur till de Unescolistade 
bergstrakterna kända som Saxiska Schweiz. Mellan de fantasi-
eggande Basteiklipporna sträcker sig en stenbro varifrån man har 
en helt magnifik vy. Vi fortsätter till Dresden där vi äter gemensam 
lunch. Efteråt passar vi på att bekanta oss närmare med Dresden 
som är en av Europas grönaste storstäder med mängder av 
k-märkta trädgårdar, parker och alléer, och här ser vi bland annat 
Zwinger som räknas som en av Tysklands viktigaste senbarocka 
byggnader. Vi återvänder till fartyget där ett dixielandband 
underhåller på kvällen.

Dag 4. Porta Bohemica och Mělník  På morgonen passerar vi 
genom den vackra Elbedalen Porta Bohemica – porten till Böhmen 
– på väg tillbaka till Roudnice. Från Roudnice gör vi en utflykt 
till vinstaden Mělník. Här besöker vi bland annat ätten Lobkowiz 
renässansslott och smakar på vin i slottskällaren. På kvällen väntar 
en böhmisk afton ombord på fartyget.

Dag 5. Nymburk och Kutná Hora  Från Mělník kryssar vi vidare till 
staden Nymburk. Dagen är fri för egna strövtåg. Rederiet erbjuder 
en tillvalsutflykt till staden Kutná Hora som finns på Unescos 
världsarvslista. Staden har idag bara drygt 20 000 invånare men var 
under medeltiden och ända in på 1700-talet nästan lika inflytelserik 

Moldau & Elbe kryssning genom Tjeckien
Upplev en magisk tur på två floder medan vi utforskar det historiska landskapet Böhmen och allt vad det har att erbjuda 
av historiska småstäder, dryckeskultur och fantastiska naturupplevelser. Upptäck Prag med dess enorma palats, den 
vackra dalgången Porta Bohemica och ett landskap som kommer att förtrolla dig.

som Prag tack vare silverbrytningen som pågick i området. Vi 
besöker bland annat den magnifika gotiska Sankta Barbara-kyrkan 
och Silvermuseet innan vi återvänder till vårt fartyg som nu ligger 
förtöjt i Podebrady.

Dag 6. Nymburk Idag besöker vi Nymburks bryggeri där man har 
bryggt öl sedan 1800-talet. Vi gör också ett besök på regionens 
äldsta stuteri som avlat fram de gyllene Kinskyhästarna sedan 
1500-talet. Efteråt åker vi till Brandys där vi stiger ombord på 
fartyget. Kvällens kaptensmiddag ackompanjeras av pianomusik.

Dag 7. Prag  Tidigt på morgonen angör vi Prag och lär känna den 
gyllene staden genom en rundtur i den historiska stadskärnan. Vi 
ser bland annat Karlsbron och det berömda astronomiska uret från 
1400-talet. På eftermiddagen kan man koppla av ombord och njuta 
av fartygets faciliteter fram till middag.

Dag 8. Prag  Dagen är fri för egna aktiviteter i Prag. Besök 
exempelvis Tjeckiens nationalmuseum, Kampaparken eller 
utsiktstornet Petřínská rozhledna vars arkitektur är inspirerad 
av Eiffeltornet. Rederiet erbjuder en tillvalsutflykt till det vackra 
slottsdistriktet Hradčany som med sina 70 000 kvadratmeter (!) 
är det största sammanhängande slottsområdet i världen. Detta 
Unescolistade distrikt i Prag inkluderar byggnadsverk från såväl 
900- som 1400-talet. Vi ser bland annat den mäktiga Sankt 
Vituskatedralen och det pittoreska stråket Gyllene gatan, där 
stadens guldsmeder bodde i de små husen på 1600-talet. Tillbaka 
ombord bjuds vi på en avskedsdrink före middagen.

Dag 9. Prag – Hemorten  Efter frukost åker vi till Prags flygplats för 
resan hem.  

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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Avreseorter: Göteborg, Stockholm, Oslo

12–13 dagar

fr  22 275:-

Dag 1. Hemorten – Sankt Petersburg  Vi flyger till Sankt Peters-
burg. Vår buss tar oss vidare till Hotel Azimut. Gemensam middag. 

Dag 2. Ombordstigning  Frukost och utcheckning. Fri tid fram 
till ombordstigning på flodkryssaren tidig kväll. Efter att vi har 
inkvarterat oss i våra hytter samlas vi för middag. Under samtliga 
dagar ingår helpension ombord.

Dag 3. Sankt Petersburg  Efter frukost gör vi en stadsrundtur 
i storslagna Sankt Petersburg. Staden grundades av den ryske 
tsaren Peter den store år 1703 och är idag Rysslands andra största 
stad med cirka 5,2 miljoner invånare. Det är en vacker stad med rik 
historia, ståtliga palats, pampiga avenyer och mysiga kanaler. Vi 
besöker ett av världens främsta konstmuseer, Eremitaget. Museet 
omfattar konst, antikviteter och historiska föremål utställda i 
sex byggnader. Vinterpalatset som är den största byggnaden var 
tidigare residens åt de forna tsarerna och ligger otroligt vackert 
vid floden Neva. Eremitaget har den största Rembrandtsamlingen 
i världen utanför Nederländerna och flera verk av bland annat da 
Vinci, Rubens, van Gogh och Monet. Gemensam middag. 

Dag 4. Sankt Petersburg – Mandrogi  Efter frukost har vi dagen 
fri för egna äventyr i Sankt Petersburg. Vår reseledare ger gärna 
förslag på aktiviteter och utflyktsmål. På kvällen sätter vi kurs mot 
Mandrogi. 

Dag 5. Kryssningsdag med stopp i Mandrogi  Vi kryssar från Sankt 
Petersburg på floden Neva till Europas största insjö Ladoga. Sjön 
har ett rikt djurliv och en endemisk sälart kallad ladogasälen. Vi 
åker längs med sjöns södra kust tills vi når infarten till floden Svir. 
Vi stannar i den lilla byn Mandrogi som är ett utomhusmuseum. De 
vackra och dekorativa trähusen är byggda i traditionell rysk stil och 
visar hur det såg ut förr i tiden.

Sankt Petersburg & Moskva 
flodkryssning genom Neva och Volga 
Vi inleder vår resa med en övernattning i Sankt Petersburg.  Vi lättar sedan ankar och kryssar på bland annat floden 
Neva, Ladogasjön, floden Volga och Moskvakanalen. Vi gör intressanta stopp längs vägen på historiska utomhusmuseer, 
vi besöker vackra kyrkor och kloster och avslutar kryssningen i mäktiga Moskva.

Dag 6. Kizji  Vi reser längs med lugna Svirfloden över Onegasjön. 
Sjön har mer än 1 300 öar och vi besöker ön Kizji, i den norra delen 
av sjön. Ön har lämningar från 1400-talet och här finns idag ett 
utomhusmuseum med över 80 byggnader i nordrysk träarkitektur, 
grundat 1951. De främsta byggnaderna är två magnifika kupol-
prydda träkyrkor från 1700-talet, upptagna på Unescos världs- 
arvslista. Vi gör en guidad rundtur i den vackra omgivningen.

Dag 7. Goritsy  Vi lämnar Onegasjön, kryssar in på Volga–Östersjö- 
kanalen och stannar i Goritsy. Sedan besöker vi Kirillo-Belozerskijs 
kloster, vackert beläget vid sjön Siverskoye. Klostret grundades 
1397 och var under 14–1500-talet ett av de största och rikaste 
klostren i Ryssland. Klosterområdet på 12 hektar har 11 kyrkor och 
omges av en mur med torn som byggdes under 1600-talet för att 
skydda mot inkräktare. Klostret är sedan 1924 ett museum. 

Dag 8. Jaroslavl  Vi kryssar vidare och kommer ut i Rybinskreser-
voaren, en gigantisk reservoar vars area är lika stor som 80 procent 
av Vänerns yta. Den byggdes på 1940-talet för bland annat elpro-
duktion. Vi reser på Europas längsta och vattenrikaste flod Volga 
ner till medeltidsstaden Jaroslavl, grundad på 1000-talet och känd 
för sin vackra arkitektur. Det är den största staden i den Gyllene 
ringen, med cirka 600 000 invånare. Vi besöker bland annat den 
storslagna profeten Elias kyrka. Den byggdes i mitten på 1600-talet 
och är ett enastående och välbevarat arkitektoniskt monument i 
gammal rysk stil. Kyrkans interiör är rikt dekorerad med fresko- 
målningar av mästarna från Kostroma.

Dag 9. Uglitsj  Vi reser längs med Volga till den historiska staden 
Uglitsj som har ett eget Kreml. Den grundades som ett furstendöme 
1148 och är en av de mest populära gamla ryska städerna. Det var 
här tsaren Ivan den förskräckliges yngste son Dmitrij blev mördad, 
endast tio år gammal. På platsen för händelsen byggdes sedan den 
magnifika och färggranna kyrkan Dmitrij Blodskyrka. Vi besöker 
även den vackra Förklaringskatedralen med sina lökformade 
kupoler.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum · 10 övernatt- 
ningar ombord · 11 frukostar · 9 luncher · 11 middagar · 
välkomstdrink · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt från 1 995:- · tillvalsutflykter 
· dricks till lokala guider och personal
Speciellt: 13-dagarsresan inkluderar en extra övernattning i 
Moskva. 
Avresedatum 12 dagar: 12/7, 19/8 
Avresedatum 13 dagar: 21/6

Dag 10. Moskva  Vi kryssar genom Moskvakanalen och anländer 
till den moderna metropolen Moskva, där vi gör en stadsrundtur. 
Staden är Europas folkrikaste med runt 13 miljoner invånare och 
har en rik historia som sträcker sig över flera tidsepoker. Staden 
grundades 1147 vid Moskvafloden och är idag Rysslands politiska, 
ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum. På Röda torget 
ligger ett av Rysslands kännetecken, den magnifika Vasilijkate-
dralen som byggdes i mitten av 1500-talet. 

Dag 11. Moskva  Efter frukost besöker vi Moskvas äldsta stadsdel 
Kreml, vilket betyder befästning. Katedraltorget är Kremls hjärta 
och där står tre storslagna katedraler och Ivan den stores klocktorn, 
som sägs vara Moskvas geografiska mittpunkt.

Dag 12. Moskva – Hemorten  Efter en sista frukost lämnar vi vår båt 
för den här gången och åker till flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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10–13 dagar

fr  21 575:-

Kryssning Donaudeltat – Wien  
ombord M/S Prinzessin Sisi

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum · 8 nätter ombord · 
9 frukostar · 7 luncher · 9 middagar · eftermiddagskaffe och te 
dagligen ombord · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt på mellandäck från 4 295:- · 
dricks till lokala guider och personal
Speciellt: 12- och 13-dagarsresan har avvikande program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum 10 dagar: 2/6, 4/9 
Avresedatum 12 dagar: 14/8
Avresedatum 13 dagar: 25/4

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Bukarest  Vi flyger till Bukarest. Vår buss tar oss 
vidare till centrala Bukarest där vi tillbringar natten på hotell. 
Bukarest är Rumäniens huvudstad och landets kulturella, industriel-
la och ekonomiska centrum. Staden är vackert belägen vid Dâmbo-
vițafloden.  På 1400-talet var staden säte för furstar från regionen 
Transsylvanien. På 1800-talet kallades Bukarest för ”lilla Paris” och 
blev en populär turistort. Man ser den karakteristiska blandningen av 
boulevarder i parisisk stil och höghus i betong. Dagen är fri för egna 
strövtåg. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Bukarest – Brăila  Efter frukost åker vi buss till Brăila där vi på 
eftermiddagen kliver ombord på kryssningsfartyget M/S Prinzessin 
Sisi och har en stund för avkoppling innan det är dags för kvällens 
middag. Under resans gång ingår helpension.

Dag 3. Donaudeltat  Vi kryssar längs med Donaus flodarm Sfântu 
Gheorghe som tar oss till flodens utlopp i Svarta havet. I Sfântu Ghe-
orghe åker vi ut på en båttur till det unika Donaudeltat som sträcker 
sig över ett 4 340 kvadratmeter stort område och erbjuder ett säll-
synt rikt växt- och djurliv. I detta paradis för fågelskådare finns över 
300 olika slags fåglar. Under kvällen seglar vi vidare söderut.

Dag 4. Cernavodă – Constanţa  Vi anländer till den rumänska staden 
Cernavodă alternativt Feteşti vid lågvatten. Vi tar bussen till Svarta 
havets kust och besöker den anrika hamnstaden Constanţa. Staden 
grundades av grekerna på 600-talet f.Kr. och var en av områdets vik-
tigaste hamnar under romartiden. Även idag är Constanţa Rumäniens 
största hamnstad. Här står romerska ruiner sida vid sida med art 
déco-palats och moderna byggnader i en slående kontrast. I mån av 
tid tar vi en omväg till semesterorten Mamaia vid Svarta havets kust 
innan vi återvänder till fartyget.

Dag 5. Ruse  Vi lägger till vid den bulgariska hamnstaden Ruse. Här- 
ifrån åker vi på en heldagstur med buss till tsarernas stad VelikoTărno-
vo, som under medeltiden var huvudstad i det andra bulgariska riket. 
Efter gemensam lunch besöker vi den närliggande pittoreska byn 
Arbanasi, belägen på en hög platå. Byn är känd för sina vackra stenhus 
från 15- och 1600-talen samt den färgstarka Födelsekyrkan. Vi fortsät-
ter kryssningen från den lilla staden Nikopol.

Dag 6. Kryssningsdag med passage genom Järnporten  Under dagen 
kryssar vi genom ett grönskande landskap där Donau utgör gräns 
mellan Serbien och Rumänien. Vi passerar det spektakulära området 
Järnporten. Här smalnar Donau av mellan branta klippväggar på båda 
sidor om båten, med Karpaterna i syd och Balkanbergen i nordväst. 

Ombord på M/S Prinzessin Sisi gör vi en sagolik flodkryssning på Donau. Vi besöker fem olika länder och upptäcker två  
huvudstäder, spännande historiska platser och mäktiga naturområden. Det här är Östeuropa som du aldrig sett det tidigare.

På den rumänska sidan ser vi även kung Decebalus stenansikte, en 
klippskulptur av den siste dakiske kungen som huggits ut ur berget.

Dag 7. Belgrad  Den serbiska huvudstaden ligger vid floden Savas 
utlopp i Donau och grundades redan på 300-talet f.Kr. Staden har 
haft en brokig historia, och stadsbilden präglas av en blandning av 
gammalt och nytt. Vi går på en rundtur i gamla stan och besöker även 
den massiva fästningen, varifrån man har en fantastisk utsikt över 
de båda flodernas sammanflöde. Vid lunchtid kryssar vi vidare norrut.

Dag 8. Mohács – Kalocsa Mitt på dagen lägger vi till vid den lilla 
hamnstaden Mohács i Ungern. Efter lunch ombord blir vi hämtade av 
en buss som tar oss till pustan, den ungerska slätten. Vi stannar vid 
en ranch, där vi får vi se en imponerande hästshow och har chansen 
att ta en lugn färd med häst och vagn för att besöka en hantverks-
marknad. Därefter fortsätter vi till paprikans huvudstad Kalocsa och 
besöker ett museum tillägnat paprikan. Kryssningen fortsätter från 
Kalocsa vidare mot Ungerns huvudstad Budapest.

Dag 9. Budapest  Vi anländer till Budapest på morgonen. Under en 
stadsrundtur ser vi de främsta sevärdheterna i denna vackra stad. 
Direkt efter rundturen åker vi buss genom det vackra landskapet 
till staden Esztergom, belägen vid Donaukröken. Där besöker vi den 
berömda basilikan som byggdes på 1800-talet på en höjd ovanför 
staden. Sedan återvänder vi till kryssningsfartyget som under tiden 
har angjort Esztergom. Färden fortsätter västerut mot vår slutdesti-
nation Wien.

Dag 10. Wien – Hemorten  Efter frukost lämnar vi båten och beger 
oss till Wiens flygplats för hemresa.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget och uppgradering 
av hyttkategori.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 2 nätter i dubbelrum · kryssning 7 nätter i 
2-bäddshytt · helpension · utflykter enligt program · hamn- 
avgifter, skatter och dricks på kryssningen
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt på mellandäck 2 895:- · tillvals- 
utflykt · dricks ombord
Avresedatum: 13/5

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

11 dagar

fr  15 975:-

Dag 1. Hemorten – Hurghada  Vi flyger till Hurghada.

Dag 2. Ankomst Hurghada  Vi landar i Hurghada under natten och 
tar oss sedan vidare med buss till Sea Beau Rivage Hotel där vi bor i 
två nätter med all inclusive. På eftermiddagen är det guidad stads-
rundtur med buss där vi bland annat besöker stora moskén och den 
nya hamnen. Kvällen är fri för egna strövtåg.

Dag 3. Hurghada – Luxor  Bussen tar oss från hotellet i Hurghada 
till Luxors hamn. Resan tar cirka fyra timmar. Vi bordar fartyget M/S 
Nile Shams där vi ska bo i sju nätter. Helpension ingår under hela 
kryssningen.

Dag 4. Luxor – Edfu  Efter frukost får vi en guidad visning av 
tempelstaden i Karnak, som en gång var en del av den antika 
huvudstaden Thebe. Under många århundraden var detta Egyptens 
religiösa centrum. Amontemplet, uppfört omkring 1475 f.Kr., är ett 
av forntidens mäktigaste byggnadsverk och täcker en areal på över 
5 000 kvadratmeter. Taket har burits upp av 134 pelare i 16 rader. 
Via en tre kilometer lång processionsväg, kantad av sfinxer, når vi 
Luxortemplet som byggdes till gudarna Amon, Mut och Khonsu. 
Efter denna utflykt på Nilens östra strand i Luxor åker vi tillbaka till 
båten, äter lunch och styr mot Edfu.

Dag 5. Edfu – Assuan  Denna förmiddag tillbringar vi i templet i 
Edfu, tillägnat falkguden Horus. Detta är ett av de mest välbevarade 
templen i Egypten. En enorm flock falkar brukade vakta ingången 
till portiken. Sedan seglar vi vidare till Kom Ombo. Sobektemplet är 
ett dubbeltempel där ena sidan även denna är dedicerad till guden 
Horus och den andra till Sobek, krokodilguden. Vi fortsätter sedan 
till Assuan. I baren och loungen på båten är det ikväll Galabiafest 
med traditionella kläder och musik.

Dag 6. Assuan  Idag beger vi oss till ett lite annorlunda men inte 
mindre imponerande byggnadsverk. Höga dammen i Assuan är en 
av världens största stenfyllningsdammar. Den byggdes med hjälp 
av Sovjetunionen mellan 1960 och 1971. Den dämmer upp Nilen och 
skapar en av världens största konstgjorda sjöar, Nassersjön. Granit-
stenbrottet i Assuan levererade inte bara granit till pyramiderna. 
Här hittar vi drottning Hatchepsuts ofullbordade obelisk. Den mäter 
hela 42 m och beräknas väga cirka 1 200 ton, men restes aldrig och 
blev liggande med den undre sidan fortfarande fäst i berggrunden. I 
Assuan är de så kallade feluckorna, en sorts enmastiga segelbåtar 
med karakteristiska trekantiga segel, en vanlig syn. Idag får vi 
möjlighet att ta en tur på Nilen i dessa traditionella farkoster vars 

Kryssning Nilen spännande Egypten
På denna resa upplever vi spåren av en av världshistoriens första civilisationer och dess berömda arkitektur. Vi besöker 
bland annat tempelkomplexet i Karnak och kungagravarna i Konungarnas dal.

historia sträcker sig över 5 000 år bakåt i tiden. På kvällen efter 
middagen bjuds vi på en nubisk show, typisk för Assuanregionen.

Dag 7. Assuan  Tillbringa en lugn och skön dag på båten eller följ 
med på en tillvalsutflykt till templen i Abu Simbel. Det större är 
tillägnat Ramses II och det mindre hans hustru Nefertari. De båda 
templen flyttades på 1960-talet eftersom de annars hade över- 
svämmats i samband med byggandet av Höga dammen.

Dag 8. Assuan – Luxor  Ledig dag. Njut av att glida fram längs Nilen 
och beundra omgivningarna.

Dag 9. Luxor  Idag stiger vi i land på Luxors västra strand. Här 
besöker vi de berömda kungagravarna i Konungarnas dal, drottning 
Hatshepsuts terrasstempel och de arton meter höga kolosserna i 
Memnon, som vaktade ingången till kung Amenhotep III:s dödstem-
pel. Sista kvällen ombord är det final med magdansshow.

Dag 10. Luxor – Hemorten  Efter frukost lämnar vi väskorna ombord 
och går i land för att upptäcka Luxor på egen hand. Under kvällen 
tar vi bussen från båten till flygplatsen i Hurghada och tar nattflyget 
hem.

Dag 11. Hemkomst  Vi når hemorten.

Besök vår hemsida för mer information om uppgradering av 
hyttkategori och tillvalsutflykt. 

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum inkl. frukost · 
kryssning 7 nätter i 2-bäddshytt insides kat 6V · helpension, 
hamnavgifter, skatter och dricks på kryssningen · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelhytt insides kat6V 5 000:- · 2-bäddshytt utsides 
kat8N 1 100:-
Avresedatum: 2/2, 4/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Dubai  Vi flyger till Dubai på eftermiddagen och 
checkar sent på kvällen in på Hilton Garden Inn Al Mina i Jumeirah-
distriktet. Här ligger även Dubais nyaste strandområde La Mer.
 
Dag 2. Ombordstigning  Runt lunchtid åker vi buss till hamnen för 
att checka in på Royal Caribbeans spektakulära kryssningsfartyg 
Jewel of the Seas. Fartyget erbjuder högklassig underhållning 
och en mängd aktiviteter ombord, bland annat i form av shower, 
sportbanor, matlagningsklasser och utomhusbio. Det finns gott om 
saker att göra både för den som söker utmaningar och för den som 
önskar ta det lugnt och ladda batterierna.
 
Dag 3. Till havs  Vi tillbringar dagen till havs och har gott om tid för  
avkoppling och umgänge samt för att ta del av de olika aktiviteter  
som erbjuds ombord. Kanske vill man besöka den fina spaavdel-
ningen, unna sig en avslappnande massage, gå till gymmet eller 
delta i ett träningspass. Poolområdet med härliga pooler och skön 
utsikt är också ett trevligt alternativ.  
 
Dag 4. Doha, Qatar  Denna morgon lägger fartyget till i Qatars 
huvudstad Doha. Denna lilla olje- och naturgasnation är ett av  
världens rikaste länder. Qatar ska även stå värd för det kommande 
fotbolls-VM år 2022. Ta en promenad längs gränderna i utomhus-
marknaden Souq Waqif och se vad handelsmännen har att erbjuda. 
Upptäck Museum of Islamic Art med islamisk konst från tre konti- 
nenter över ett spann på 1 400 år. Besök den Unescolistade fäst-
ningen Al Zubarah, belägen cirka tio mil från Doha, se Barzan-
tornen, hitta en magisk strand eller ta en shoppingtur i Villaggio 
Mall.
 
Dag 5. Bahrain, Bahrain  Bahrain består av ett trettiotal öar, och 
den största är Bahrain där huvudstaden Manama ligger. Gå vilse 
i Manamas marknader, beskåda den ståtliga Al-Fatih-moskén, 
klappa en bedårande bebiskamel, köp hem vackra handgjorda 
souvenirer i hantverkscentret Al Jasra och fyll på depåerna på ett 
vattenpipskafé med en kopp arabiskt kaffe och halwa Bahraini, en 
nougatliknande och kryddig sötsak. 
 
Dag 6. Sir Bani Yas, UAE  Sir Bani Yas är en naturlig ö är som är 
välkänd för sitt djurliv. För att få en känsla av safari i Afrika kan man 
besöka Arabian Wildlife Park och se bland annat giraffer, emuer, 

Kryssning Dubai med Bahrain och Sir Bani Yas
Följ med på en kryssning i Förenade Arabemiraten, Qatar och Bahrain. Vi tillbringar en natt på hotell i Dubai och gör en 
sjunätterskryssning med Jewel of the Seas som inkluderar helpension ombord.

gaseller och geparder. Det är också härligt att ta ett dopp och 
snorkla i det kristallklara vattnet.  
 
Dag 7. Abu Dhabi, UAE  Vi tillbringar dagen i Förenade Arabemirat- 
ens huvudstad, Abu Dhabi som ligger på en halvö i Persiska viken 
där gammalt och nytt blandas. Vi möter imponerande byggnader, 
intressanta sevärdheter, lyxig shopping i världsklass samt den 
åtta kilometer långa strandpromenaden, Cornichen, kantad av 
restauranger och kaféer. Vad sägs om en tur till landets största 
moské, Schejk Zayed, med plats för 40 000 personer och världens 
största handknutna matta? Ett annat spännande besöksmål är 
den konstgjorda ön Yas Island som inhyser världens första Ferrari-
temapark, Ferrari World Abu Dhabi. På Yas Island finns också den 
berömda Formel 1-banan Yas Marina Circuit där Abu Dhabis Grand 
Prix körs. Det finns även möjlighet att besöka shoppingcentret 
Marina Mall. Här finns över 400 butiker med ett unikt urval av mode. 
 
Dag 8. Dubai – Hemorten  På morgonen lägger vi till i Dubai där  
vi gör en guidad stadsrundtur. Vi besöker Dubais museum, med  
arkeologiska fynd och intressanta utställningar om bland annat 
pärlfiske. Sedan tar vi en båttur över Dubai Creek och äter lunch  
på Fume Pier 7. Ett besök på de traditionella krydd- och guld- 
marknaderna, även kända som souker, är ett måste. I soukerna 
får du uppleva ett Dubai som känns mer genuint än gallerior och 
skyskrapor. Guld är skattebefriat i Dubai och billigt att köpa. 
Slutligen gör vi ett stopp vid Burj Al Arab, det 7-stjärniga lyxhotellet 
som enbart består av sviter och ser ut som ett segel. Efter gemen-
sam middag ombord på fartyget åker vi till flygplatsen för att ta 
nattflyget hem.
 
Dag 9. Hemkomst  Vi når hemorten under förmiddagen.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · en övernattning i dubbelrum · 9 övernattningar 
i dubbelhytt (insides) · 10 frukostar · 8 luncher · 10 middagar · 
buss enligt program · utflykt enligt program  · reseledare
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt från 8 895:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Avvikande program på 9-dagarsresan. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum 9 dagar: 1/5
Avresedatum 13 dagar: 13/2

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9–13 dagar

fr  17 975:-

Dag 1. Hemorten – Singapore  Vi flyger med mellanlandning till 
Singapore.

Dag 2. Ankomst Singapore  Efter en natt i luften landar vi i Singa- 
pore och tar oss sedan vidare till hotell Mercure Stevens där vi till- 
bringar natten. På kvällen äter vi gemensam välkomstmiddag på 
hotellet.

Dag 3. Ombordstigning  Efter frukost checkar vi ut från hotellet 
och inleder dagen med en guidad stadsrundtur i Singapore. Vi åker 
genom finansdistriktet och gör ett stopp vid platsen där sir Raffles 
gick i land 1819. Vid Merlion Park ser vi Merlion, en staty förestäl-
lande fabeldjuret med lejonhuvud och fiskkropp som är Singapores 
officiella maskot. Vi besöker även Chinatown med dess myllrande 
gatuliv samt utsiktsplatsen vid Mount Faber. På eftermiddagen 
åker vi till kryssningsterminalen, där vi stiger ombord på det fina 
kryssningsfartyget Quantum of the Seas som blir vårt flytande 
hem under de kommande dagarna. Vi bor i insides dubbelhytter. 
Ombord anordnas det dagligen en rad trevliga aktiviteter att delta i 
för den som önskar. Här finns också behagliga pooler att koppla av 
i, restauranger, dansgolv, en utomhusbio med mera. Frukost, lunch 
och middag ingår samtliga dagar.

Dag 4. Till havs  Vi börjar upptäcka vad kryssningsfartyget har att 
erbjuda medan vi färdas mot kryssningens första hamn.

Dag 5. Bangkok (Laem Chabang), Thailand  Under morgonen lägger 
vi till i Laem Chabang som är vår utgångspunkt för att utforska 
Bangkok på egen hand, eller ”Änglarnas stad” som den också kallas. 
Den thailändska huvudstaden bjuder på allt från anrika palats och 
tempel till förtrollande trädgårdar och bra shopping. Vårt fartyg 
lättar ankar under tidig kväll.

Dag 6. Till havs  Vi kryssar vidare mot Vietnam.

Dag 7. Ho Chi Minh-staden, Vietnam  Efter frukost väntar Ho Chi 
Minh-staden på att upptäckas. Staden, som fram till 1976 hette 
Saigon, ligger på den västra sidan av Saigonfloden och är full av kul-
turella sevärdheter, som Notre Dame-katedralen och Återförenings- 
alatset. Norr om staden ligger också Cu Chi-tunnlarna, det cirka 

Kryssning Asien från Singapore till Hongkong
Denna kryssning går till några av Sydostasiens höjdpunkter. Med det lyxiga fartyget Quantum of the Seas får vi uppleva 
allt från pulserande storstadsliv i Singapore till kulturskatter och strandliv i Vietnam. Resan avslutas i dynamiska Hong-
kong vars stadsbild karakteriseras av de många skyskraporna.

200 kilometer långa underjordiska nätverket av tunnlar där Vietcong 
levde under kriget. Vi fortsätter vår kryssning under tidig kväll.

Dag 8. Nha Trang, Vietnam  Under morgonen anländer vi till Nha 
Trang, Champarikets forna huvudstad som är vackert belägen vid 
det azurblå havet. Här finns kulturskatter såsom de berömda Po 
Nagar-tornen och Long Son-pagoden samt livliga marknader och 
härliga stränder. Vi går ombord på fartyget igen under sen eftermid-
dag och fortsätter vår färd norrut.

Dag 9. Huê/Da Nang, Vietnam  På morgonen lägger vi till vid Chan 
May-hamnen som ligger mellan städerna Huê och Da Nang. Dagen 
är fri för egna strövtåg. Kejsarstaden Huê, charmigt belägen vid 
Parfymfloden, var huvudstad i landet under tiden Nguyên-dynastin 
regerade, vilket märks på de vackra templen och de gamla kejsar-
gravarna. Da Nang vid Han-floden är Vietnams fjärde största stad 
och är förutom sina härliga stränder bland annat känd för sitt mu-
seum med skulpturer från Champakulturen. Under sen kväll kastar 
fartyget loss, och vi fortsätter vår färd på Sydkinesiska havet.

Dag 10–11. Till havs  Vi kryssar vidare mot vårt sista stopp i Kina.

Dag 12. Hongkong – Hemorten  Efter en sista frukost ombord 
stiger vi av fartyget och blir upphämtade av vår buss som tar oss till 
centrala Hongkong. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. På 
kvällen kör vår transferbuss oss till flygplatsen för hemresa.

Dag 13. Hemkomst  Efter en mellanlandning når vi hemorten.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

23 dagar

fr  46 975:-

Dag 1–2. Hemorten – Auckland  Vi flyger till Auckland. 

Dag 3. Auckland  Vi ankommer till Auckland där vi bor på Auckland 
City Hotel. Under dagen gör vi en stadsrundtur där vi bland annat får 
se den restaurerade viktorianska stadsdelen Parnell. Vi åker även 
upp på den icke aktiva vulkanen Mount Eden där vi får en otrolig 
utsikt över staden. På kvällen vilar vi upp oss inför det stundande 
äventyret.

Dag 4. Auckland – Christchurch  Vi flyger vidare inrikes till Christ-
church och checkar in vårt hotell för de kommande två nätterna. 
Under dagen gör vi en kortare stadsrundtur i staden som till stora 
delar förstördes av jordbävningen 2011. 

Dag 5. Christchurch  Efter frukost har vi hela dagen fri för egna 
strövtåg i Christchurch. Kanske lockar en tur genom staden med de 
gamla restaurerade spårvagnarna eller ett besök på det populära 
Antarctic Centre där man kan lära sig mer om Antarktis och till och 
med möta en konstgjord snöstorm. De som vill kan välja att följa med 
på en av våra tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas inför 
resan. Då utflykterna genomförs samtidigt går det endast att delta på 
en av dem. Vid dåliga väderförhållanden kan utflykterna komma att 
ställas in.

Kryssning Akaroai  Vi åker buss till kuststaden Akaroai som är byggd i 
fransk kolonialstil. Där kliver vi ombord på hamnens lyxigaste kata- 
maran och blir på en två timmars kryssning guidade av vår kunniga 
kapten. Under turen har vi möjlighet att se delfiner, pälssälar och ett 
spektakulärt utbud av olika fåglar såsom världens minsta pingvin. 
Naturen består av havsgrottor och vulkaniska klippor. Under efter-
middagen återvänder vi till vårt hotell i Christchurch. Pris fr. 945:-

Valsafari Kaikoura  Under denna heldagstur åker vi med buss längs 
kusten till Kaikoura som tack vare sitt djupa sund är en populär 
destination för kaskelotter. Under resan stannar vi för att besöka en 
vild koloni med pälssälar. Väl i Kaikoura har vi tid att på egen hand 
utforska den lilla orten och äta lunch. På eftermiddagen åker vi ut 

Stora Nya Zeeland 
storslagen natur i det sagolika landet
Vi gör en oförglömlig resa till andra sidan jordklotet och upptäcker fantastiska Nya Zeeland. Under vår rundresa på 
södra och norra ön får vi uppleva fjordlandskap, alper, glaciärer, regnskog, vulkanlandskap, vinområden och mycket mer. 
Den ultimata resan för en naturälskare!

med båt på en valsafari där det även är vanligt att få se delfiner. Vi är 
åter på vårt hotell i Christchurch under kvällen. Pris fr. 1 945:-

Dag 6. Christchurch – Omarama  Via Canterbury Plains kommer vi 
till Ashburton där vi besöker en bondgård. Senare gör vi ett stopp vid 
Lake Tekapo och får en fantastisk utsikt över den turkosa sjön med 
Sydalperna i bakgrunden. Vi bor på Heritage Gateway Hotel Omarama 
och äter gemensam middag. 

Dag 7. Omarama – Lake Te Anau  Vi åker mot sjön Te Anau, inkörs-
porten till Fiordland National Park, och gör ett stopp i den lilla byn 
Arrowtown. Vi bor på Kingsgate Hotel Te Anau. 

Dag 8. Lake Te Anau – Milfordsundet – Queenstown  Idag upplever 
vi en av resans höjdpunkter, det världsberömda Milfordsundet där vi 
gör en båttur i det storslagna landskapet. Lättare lunch ingår. Vi bor 
på Copthorne Hotel and Resort Queenstown Lakefront. 

Dag 9. Queenstown – Foxglaciären  Längs västkustens regnskogs-
landskap kör vi till glaciärområdet vid Sydalperna där Foxglaciären 
och Franz Josef-glaciären breder ut sig. Vi bor på Heartland Hotel 
Glacier Country. 

Dag 10. Foxglaciären – Greymouth  Idag erbjuder vi en spektakulär 
tilläggsutflykt, nämligen en helikoptertur över glaciären. Turen varar 
cirka 20 minuter och inkluderar snölandning. Utflykten behöver 
förbokas inför resan och kan vid dåliga väderförhållanden komma att 
ställas in. Pris fr. 1 595:-

Väljer man inte tillvalsutflykten kan man med reseledaren
göra en två timmars vandring runt den vackra sjön Lake Matheson.
Under eftermiddagen åker vi längs västkusten till Greymouth där vi
checkar in på Kingsgate Hotel Greymouth.

Dag 11. Greymouth – Nelson  Vi fortsätter utmed västkusten och gör 
ett kortare stopp i Punakaiki för en promenad på de fascinerande 
”pancake rocks”. Vi bor två nätter på The Beachcomber Hotel Nelson. 

Dag 12. Abel Tasman National Park  Vi gör en heldagsutflykt till 
kustnationalparken Abel Tasman National Park. Med båt tar vi oss in i 
nationalparken där vi gör en guidad vandring och beundrar landska-
pet med skogar, våtmarker och klippor. Lättare lunch ingår. 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 19 övernattningar i dubbelrum · 
19 frukostar · 2 lättare luncher · 2 middagar · transport och 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 11 595:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 1/1, 18/11

Dag 13. Nelson – Blenheim – Picton  Vi åker österut till vinområdet 
Blenheim där vi gör två vinprovningar. Vi bor på Picton Beachcomber 
Inn.

Dag 14. Picton – Wellington  Vi lämnar södra ön och gör en 92 km 
lång båtfärd till norra ön och Nya Zeelands huvudstad Wellington. 
Under eftermiddagen gör vi en kortare stadsrundtur. Vi bor två nätter 
på Comfort Hotel Wellington. 

Dag 15. Wellington  Vi besöker Museum of New Zealand Te Papa 
Tongarewa där vi får en djupare inblick i landets historia och kultur. 
Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. 

Dag 16. Wellington – Hawke’s Bay  Hawke’s Bay är känt för sina 
vinområden. Vi gör två vinprovningar innan vi checkar in på Quality 
Inn Napier.

Dag 17. Hawke’s Bay – Tongariro National Park  Vi åker till Tongariro 
National Park som består av tre systervulkaner, varav Mount 
Ruapehu är den högsta på 2 796 m ö.h. Vi bor på Skotel Alpine Resort. 
Gemensam middag på kvällen. 

Dag 18. Tongariro National Park – Rotorua  Vi gör en två timmars 
vandring och ser vattenfallet Taranaki Falls med spektakulär utsikt 
över de tre systervulkanerna. Vi fortsätter till Nya Zeelands geo-
termiska center Rotorua, känt för sina kokande lerpooler, gejsrar 
och kokande sjöar. Vi bor två nätter på Distinction Rotorua Hotel & 
Conference Centre. På kvällen är det dags för en kulturell afton med 
mat och dans i en maoriby.

Dag 19. Rotorua  Vi besöker Te Puia Thermal Park och ser den tradi-
tionella maoriska snideri- och väveriskolan. Under eftermiddagen 
kan man koppla av på egen hand eller välja att följa med på en av 
följande tre tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Skyline Rotorua med vinprovning  Tillsammans med vår reseledare 
tar vi lokalbussen till Skyline Rotorua. Med gondol åker vi upp på 
Mount Ngongotaha där vi gör en vinprovning. Pris fr. 325:-

Hobbiton – Movie Set  Besök Hobbiton och upplev platser ur
filmtrilogierna Sagan om ringen och Hobbit. Under den två timmar
långa guidade turen visas många av filmernas platser. Pris fr. 725:-

Flyg över White Island  Nya Zeelands enda aktiva marina vulkan
ligger 49 kilometer från kusten. Här finns brummande ångventiler,
bubblande gropar av lera, heta vulkanströmmar och den fantastiska
sjön med hög halt av svavelsyra. Flygturen varar cirka 1 timme och
20 minuter. Före avresa till White Island signerar varje deltagare
ett dokument där man godkänner de risker som finns vid en flygtur
över White Island. Pris fr. 3 795:-

Dag 20. Rotorua – Auckland  Vi reser mot Nya Zeelands största stad 
Auckland med ett stopp vid Waitomo Glowworm Caves där vi gör en 
guidad båttur i grottan. Vi checkar åter in på Auckland City Hotel.

Dag 21. Auckland  Idag kan man koppla av på egen hand eller välja 
att följa med på en av följande tillvalsutflykter. Utflykterna behöver 
förbokas inför resan.

Waiheke Island  Vi åker färja till vackra Waiheke Island, den första 
kommunen på Nya Zeeland att bli en kärnkraftsfri zon. Under dagen 
provar vi olivolja, äter en lättare lunch och gör vinprovningar. 
Pris fr. 845:- 

Kryssning i Auckland Harbour  Under cirka 1,5 timmar seglar vi runt 
i Aucklands hamn och får upptäcka staden på bästa sätt. Vi färdas 
under Auckland Harbour Bridge och förbi några av stadens mest 
kända landmärken. Lättare lunch ingår. Pris fr. 695:- 

Dag 22. Auckland – Hemorten  Vi beger oss till flygplatsen i Auckland 
och flyger mot vår hemort. 

Dag 23. Hemkomst  Vi når hemorten. 

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

29 dagar

fr  63 975:-

Dag 1–2. Hemorten – Sydney  Vi flyger till Sydney och checkar in på 
hotell Metro Marlow Sydney Central där vi äter middag och vilar upp 
oss inför det stundande äventyret.

Dag 3. Sydney  Under en guidad stadsrundtur ser vi bland annat 
stadsdelen The Rocks, Darling Harbour och Bondi Beach. Vid lunchtid 
gör vi en båttur i Sydneys hamn och äter lunchbuffé ombord. Därefter 
gör vi en guidad rundtur i Sydneys unika operahus. 

Dag 4. Sydney  Idag tillbringar vi dagen precis som vi själva önskar. 
Under kvällen går vi gemensamt till Sydney Tower där vi äter en läck-
er buffémiddag med storslagen utsikt över staden.

Dag 5. Blue Mountains och Katoomba  Blue Mountains väster om 
Sydney är ett område utnämnt till världsarv av Unesco. Vi åker till 
huvudorten Katoomba och ser bland annat Wentworth falls, Three 
Sisters och Jamison Valley. 

Dag 6. Sydney – The Olgas – Uluru  Vi flyger till Yulara som ligger två 
mil från den berömda klippan Uluru, även känd som Ayers Rock. Vi 
åker till bergsformationerna Kata Tjuta som även kallas The Olgas 
och vidare till det fantastiska inselberget Uluru. Vi övernattar på 
Outback Pioneer Hotel & Lodge.

Dag 7. Uluru – Kings Canyon  Vi åker tidigt till Uluru för att se solupp- 
gången. Klippan är en av Australiens främsta sevärdheter och har 
blivit en symbol för hela kontinenten. Under eftermiddagen reser vi 
vidare till Kings Canyon där vi bor en natt på Kings Canyon Resort.

Dag 8. Kings Canyon – Alice Springs  Efter frukost reser vi vidare 
mot Alice Springs. I denna mycket glesbefolkade del av landet krävs 
luftburen läkartjänst för att nå fram i tid till avlägsna gårdar och byar. 
Under eftermiddagen besöker vi Royal Flying Doctor Service Alice 
Springs Tourist Facility. Vi bor en natt på Aurora Hotel.

Dag 9. Alice Springs – Adelaide  Vi flyger till Adelaide och checkar in 
på Sage Hotel. 

Dag 10. Barossa Valley  Dagen går i vinets tecken. Vi besöker tre 
vingårdar där vi gör vinprovningar. Gemensam lunch. 

Dag 11. Adelaide – Mount Gambier  Vi åker österut till Mount Gam-
bier och övernattar på Comfort Inn Silver Birch.

Oceanien Australien och Nya Zeeland
På denna kombinationsresa upplever vi mycket av det bästa dessa två gigantiska länder har att erbjuda. Vi ser klassiska 
symboler som operahuset i Sydney, kängurur och inselberget Uluru i Australien liksom Foxglaciären, kiwifågeln och 
storslagen natur i Nya Zeeland. Dessutom provar vi en mängd goda viner och tar del av ländernas kultur och historia. 

Dag 12. Mount Gambier – Warrnambool  Vi färdas längs Great Ocean 
Road som är en av världens mest storslagna kustvägar. Vi checkar in 
på Mid City Motel Warrnambool.

Dag 13. Warrnambool – Melbourne  Efter en enklare frukost åker vi 
återigen ut på Great Ocean Road. Under dagen ser vi Loch Ard Gorge 
och de tolv apostlarna. I Melbourne bor vi på Batman’s Hill on Collins.

Dag 14. Melbourne – Queenstown  Vi flyger till Queenstown, Nya 
Zeeland, och checkar in på vårt hotell. Under kvällen tar vi gondol-
liften upp till Bob’s peak där vi äter en middagsbuffé och har en 
storslagen utsikt över staden och dess vackra omgivningar.

Dag 15. Queenstown Idag har man möjlighet att upptäcka Queens-
town på egen hand eller följa med på en av våra tillvalsutflykter. 
Utflykterna behöver förbokas inför resan. 

Båttur på Wakatipusjön  Vi går ombord på ångbåten TSS Earnslaw 
som tar oss fram på den vackra sjön Wakatipu och upplever Queens-
towns skönhet från vattnet. Vi kliver i land på Walter Peak och tar oss 
till restaurangen där vi äter en traditionell grillbuffé och underhålls 
av bland annat fårklippning och andra traditioner från området innan 
vi återvänder till Queenstown. Pris fr. 795:-

Kryssning Milfordsundet  Milfordsundet är förmodligen ett av Nya 
Zeelands allra mest välkända turistmål, men är egentligen inget sund  
utan snarare en fjord som skapats när glaciären karvat sig genom  
landskapet mot havet. På denna utflykt beger vi oss tidigt mot nation-
al-parken och kliver ombord på båten som tar oss genom det mäktiga 
landskapet. Utflykten inkluderar en lättare lunch. Pris fr. 795:-

Dag 16. Queenstown – Franz Josef  På dagens färd passerar vi 
bergen i Mount Aspiring National Park och når Haast Pass där vi 
upplever en stor förändring i vegetationen. Nederbörden väster om 
passet har skapat regnskog och sumpmarker.  Vi gör en flodsafari på 
den mäktiga Haastfloden. Här kommer vi närmare det fantastiska 
landskapet och får större kunskap om området tack vare den enga- 
gerade lokalguiden. Vi kör längs västkustens regnskogslandskap till 
glaciärområdet vid Sydalperna där Foxglaciären och Franz Josef- 
glaciären breder ut sig. Vi övernattar på Scenic Hotel Franz Josef.

Dag 17. Franz Josef– Greymouth  Idag kan man besöka glaciären 
genom en tillvalsutflykt (mot kostnad).

Helikoptertur med snölandning  Vi flyger med helikopter
över glaciären i cirka 20 minuter. Turen inkluderar snölandning.
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 595:-
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 26 övernattningar i dubbelrum · 
26 frukostar · 4 luncher · 4 middagar · transport och utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 16 495:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 20/2, 5/11

Väljer man inte tillvalsutflykten kan man med reseledaren vandra i 
en timme runt den vackra sjön Lake Matheson. Sedan åker vi längs 
västkusten mot Greymouth och stannar bland annat till i Shantytown 
för gemensam lunch. Vi övernattar på Ashley.

Dag 18. Greymouth – Nelson  Vi fortsätter utmed västkusten och gör 
ett kortare stopp i Punakaiki för en promenad på de fascinerande 
”pancake rocks”. Vi bor två nätter på The Beachcomber Hotel Nelson.

Dag 19. Abel Tasman National Park  Med båt tar vi oss in i kustna-
tionalparken där vi gör en guidad vandring och beundrar landskapet 
med skogar, våtmarker och klippor. Lättare lunch ingår. 

Dag 20. Nelson – Wellington  Vi åker österut till vinområdet Blenheim 
där vi gör två vinprovningar. Vi lämnar sedan södra ön och gör en 92 
km lång båtfärd till norra ön och Nya Zeelands huvudstad Wellington. 
Vi bor två nätter på Comfort Hotel Wellington.

Dag 21. Wellington  Idag har vi fri tid i Nya Zeelands huvudstad Wel-
lington. De som vill kan exempelvis besöka Museum of New Zealand 
Te Papa Tongarewa där man kan få en djupare inblick i landets histo-
ria och kultur (ej inkluderat).

Dag 22. Wellington – Napier  Hawke’s Bay är känt för sina vinom-
råden. Vi gör två vinprovningar innan vi checkar in på Quality Inn 
Napier.

Dag 23. Napier – Tongariro National Park  Vi åker till Tongariro Na-
tional Park som består av tre systervulkaner, varav Mount Ruapehu 
är den högsta på 2 796 m ö.h. Vi bor på The Park Hotel Ruapehu. 
Gemensam middag på kvällen. 

Dag 24. Tongariro National Park – Rotorua  De som vill kan göra en
två timmars vandring i nationalparken till vattenfallet Taranaki Falls
med spektakulär utsikt över de tre systervulkanerna. Vi åker sedan
mot Nya Zeelands geotermiska center Rotorua, där vi bor två nätter
på Sudima Hotel Lake Rotorua. 

Dag 25. Rotorua  Idag finns möjlighet att följa med på en av följande 
tillvalsutflykter eller koppla av på egen hand. Utflykterna behöver 
förbokas inför resan. Under kvällen samlas vi åter för att delta i en 
kulturell afton med mat och dans i en maoriby.

Skyline Rotorua med vinprovning  Tillsammans med vår reseledare
tar vi lokalbussen till Skyline Rotorua. Med gondol åker vi upp på
Mount Ngongotaha där vi gör en vinprovning. Pris fr. 325:-

Hobbiton – Movie Set  Besök Hobbiton och upplev platser ur
filmtrilogierna Sagan om ringen och Hobbit. Under den två timmar
långa guidade turen visas många av filmernas platser. Pris fr. 725:-

Flyg över White Island  Nya Zeelands enda aktiva marina vulkan 
är belägen 49 kilometer från kusten. Största delen av vulkanen är 
under mark vilket gör den relativt lättillgänglig. Här finns brummande 
ångventiler, bubblande gropar av lera, heta vulkanströmmar och den 
fantastiska sjön med hög halt av svavelsyra. De olika nyanserna av 
gult och orange som härrör från öns rikliga svavelförekomst gör sjön 
till en fotografs dröm. Vi tar oss med buss från hotellet till flygplanet  
och flygturen varar cirka 1 timme och 20 minuter. Före avresa till White  
Island signerar varje deltagare ett dokument där man godkänner de 
risker som finns vid en flygtur över White Island.  Pris fr. 3 795:-

Dag 26. Rotorua – Auckland  Vi reser mot Nya Zeelands största stad 
Auckland med ett stopp vid Waitomo Glowworm Caves där vi gör en 
guidad båttur i grottan. Vi bor två nätter på President Hotel Auckland.

Dag 27. Auckland  Hela dagen är fri för egna aktiviteter. Man kan
också boka en av våra tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas 
inför resan.

Waiheke Island  Vi åker färja till vackra Waiheke Island. Under dagen 
provar vi olivolja, äter en lättare lunch och gör vinprovningar. 
Pris fr. 845:- 

Auckland Harbour & Maritime Museum  Vi gör en guidad tur på Nya 
Zeelands maritima museum och seglar sedan runt i Aucklands hamn 
med en historisk båt. Pris fr. 345:-

Sky Tower  Vi åker upp i det 328 meter höga Sky Tower där vi har 
en oförglömlig utsikt över Auckland, delar av det vi ser beskrivs av 
audioguide och på pekskärmar runt om i byggnaden. I utflykten 
ingår även lunch i tornet med dessa storslagna vyer i landets enda 
roterande restaurang. Pris fr. 495:-

Dag 28. Auckland – Hemorten  Vi beger oss till flygplatsen i Auckland 
och flyger mot vår hemort.

Dag 29. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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25 dagar

fr  54 175:-

Dag 1. Hemorten – Perth  Vi flyger till Perth.

Dag 2. Ankomst Perth  Vi ankommer till Perth och checkar in för 
fyra nätter på Mercure Hotel. 

Dag 3. Perth  Under en rundtur ser vi bland annat parlamentet, 
katedralen St Mary’s och Kings Park som är en av världens största 
parker. Vi avslutar dagen med en flodkryssning på Swan River till 
den charmiga hamnstaden Fremantle. 

Dag 4. Perth  Dagen är fri för egna aktiviteter. Man kan också boka 
en av följande tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas inför 
resan.

Swan River vin och gourmet  Båttur längs floden till vinregionen 
Swan Valley. Besök på vingården Sandalford Estate med rundtur, 
lunch och vinprovning. Pris fr. 1 145:-

Rottnest Island  Båttur till ön Rottnest Island där vi äter lunch-
buffé, gör en rundtur och förhoppningsvis skymtar quokkan, ett 
litet pungdjur känt för sitt leende. Pris fr. 1 195:-

Dag 5. Lancelin och Pinnacles  Pinnacles är märkliga höga sten-
statyer som formats ur sandstenen. Lancelin är berömt för sina 
vita höga sanddyner. De som önskar kan testa sandboarding (mot 
kostnad) innan vi återvänder till Perth.

Dag 6. Perth – Cairns  Vi flyger till Cairns och checkar in på Holi-
day Inn Cairns Harbourside för tre nätter. 

Dag 7. Stora barriärrevet  Vi åker med båt ut till världens största  
korallrev, Stora barriärrevet. Snorkelutrustning kan lånas. 
Buffélunch ingår. 

Dag 8. Kuranda  Genom regnskogen åker vi till Kuranda. Vi gör 
en utflykt med Army Ducks, ett slags terrängfordon som är en 
korsning mellan jeep och båt, och besöker ett regnskogscenter. 
Barbequelunch. Från gondolliften Skyrail som tar oss ned från 
berget har vi en fantastisk utsikt över omgivningarna.

Stora Australien Down Under från väst till öst
På vår långa rundresa i Australien hinner vi se mycket av den stora kontinenten ”Down Under”. Resan inleds på den 
spännande västkusten och går sedan vidare till Cairns, Sydney och ”The Outback” med inselberget Uluru och Kings 
Canyon. I Adelaide provar vi vin i ett av landets mest kända vindistrikt. De sista dagarna tillbringar vi i Melbourne. 

Dag 9. Cairns – Sydney  Vi flyger till Sydney och checkar in på 
Travelodge Sydney för fyra nätter.

Dag 10. Sydney  Under en guidad stadsrundtur ser vi bland annat 
stadsdelen The Rocks, Darling Harbour och Bondi Beach. Vid 
lunchtid gör vi en båttur i Sydneys hamn och äter lunchbuffé ombord. 
Därefter besöker vi Sydneys unika operahus. 

Dag 11. Blue Mountains och Katoomba  Området Blue Moun-
tains väster om Sydney är ett av Unescos världsarv. Vi åker till 
huvudorten Katoomba och ser bland annat Wentworth falls, Three 
Sisters och Jamison Valley. Vi äter gemensam lunch och besöker 
sedan Scenic World för en panoramatur med kabinlift. 

Dag 12. Sydney  Dagen tillbringas på egen hand. Man kan också 
boka en av följande tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas 
inför resan.

Delfinspaning vid Port Stephens  Vi ger oss ut och spejar efter flask-
nosdelfiner som leker bland vågorna. Vi besöker även en reptilpark 
och åker fyrhjulsdrivet fordon bland sanddyner. Pris fr. 1 195:-

Canberra  Canberra är Australiens huvudstad, och under en rundtur 
besöker vi bland annat Australiens krigshistoriska utställning och får 
en guidning genom en del av den gigantiska parlamentsbyggnaden. 
Pris fr. 1 145:-

Dag 13. Sydney – Yulara  Vi flyger till Yulara som ligger två mil från 
den berömda klippan Uluru, även känd som Ayers Rock. Vi checkar 
in på hotell Sails in the Desert och strax innan solnedgången åker 
vi till det fantastiska inselberget Uluru.

Dag 14. Uluru – The Olgas – Kings Canyon  Efter tidig frukost åter- 
vänder vi till Uluru för att se soluppgången. Klippan är en av Austra- 
liens främsta sevärdheter och har blivit en symbol för hela konti- 
nenten. Vi ser även bergsformationerna Kata Tjuta, som också 
kallas The Olgas. Vi fortsätter mot kanjonen Kings Canyon och över-
nattar på Kings Canyon Resort.

Dag 15. Kings Canyon – Alice Springs  På vägen mot Alice Springs 
gör vi ett stopp vid Standley Chasm. Här finns ett samhälle som 
ägs och drivs av aboriginer. Vi övernattar på hotell Aurora Alice 
Springs. 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 22 övernattningar i dubbelrum · 
22 frukostar · 5 luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 15 195:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Speciellt: Tillvalsutflykter arrangeras av lokala bolag. 
Avresedatum: 15/1, 21/10

Dag 16. Alice Springs – Adelaide  Vi flyger till södra Australiens 
största stad och checkar in på Grand Chancellor Adelaide för tre 
nätter. 

Dag 17. Adelaide  Under en rundtur passerar vi några av de mest 
välkända landmärkena, såsom statyn av överste William Light som 
utformade staden, St Peter’s Cathedral och botaniska trädgården. 
Vi beger oss sedan inåt landet till Penfolds, en av landets mest 
berömda vinproducenter, och provar några av deras viner. 

Dag 18. Adelaide  Denna dag tillbringas på egen hand. Det går också 
att boka en av följande tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbokas 
inför resan.

Barossa Valley  Vi besöker vackra vingårdar, får en inblick i 
vintillverkningen och äter lunch med vinprovning. Vi besöker även 
Hahndorf, Australiens äldsta tyska bosättning som präglas av 
pittoreska korsvirkeshus. Pris fr. 875:-

Kangaroo Island  Båttur till natursköna Kangaroo Island, där vi 
beundrar de märkliga klippformationerna och spanar efter koalor, 
kängurur och sjöfåglar. Lunch ingår. Pris fr. 1 875:-

Dag 19. Adelaide – Mount Gambier  På vägen mot Mount Gambier 
gör vi några korta stopp på intressanta platser. Vi övernattar på Mt 
Gambier Commodore on the Park.

Dag 20. Mount Gambier – Warnambool  Under dagen besöker vi 
Lady Nelson Visitor Center i Mount Gambier, Umpherstons sjunkna 
trädgård, den lilla byn Narrawong samt Maritime Discovery Centre i 
Portland. Vi övernattar på Best Western Tudor Motor Inn.

Dag 21. Warnambool – Melbourne  Vi färdas längs Great Ocean 
Road som är en av världens mest storslagna kustvägar. Under 
dagen ser vi bland annat Loch Ard Gorge och de tolv apostlarna. 
Gemensam lunch. I Melbourne bor vi tre nätter på Clarion Suites 
Gateway.

Dag 22. Melbourne  Under en rundtur ser vi bland annat Federation 
Square, Fitzroyträdgården, Cook’s Cottage och St Patrick’s Cathedral. 

Dag 23. Melbourne  Dagen är fri för egna aktiviteter. Det går också 
att boka en av följande tillvalsutflykter. Utflykterna behöver förbo-
kas inför resan.

Phillip Island  Vi besöker Phillip Island och dess pingvinparad. Vid 
solnedgången kommer pingvinerna inflygande från sina fisketurer 
ute till havs. Från ett nybyggt utkiksområde har vi en fantastisk 
panoramavy över havet och stranden. Pris fr. 1 145:-

Dandenong, Healesville Sanctuary och Yarra Valley  Tillsammans 
med en lokalguide ger vi oss ut på en heldag i de närliggande 
områdena. Vi besöker det vackra bergsområdet Dandenong strax 
öster om Melbourne långt från storstadbruset. Vi fortsätter sedan 
norrut mot Yarra Valley och Healesville Sanctuary, en omtyckt 
djurpark där man arbetar aktivt för bevarandet av regionens unika 
djurarter. Under eftermiddagen avslutar vi dagen med ett besök 
på vingården Rochford där vi provar några av dess goda viner 
innan det är dags att återvända till Melbourne. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 995:-

Dag 24. Melbourne – Hemorten  Efter utcheckning har fri vi tid fram 
till avfärd mot flygplatsen. 

Dag 25. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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16 dagar

fr  37 475:-

Australien en rundresa på kontinenten Down Under

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Melbourne  Vi flyger till Melbourne.

Dag 2. Ankomst Melbourne  Vi ankommer till Melbourne och tar oss 
sedan vidare till vårt hotell Oaks on Market. Vi checkar in och vilar 
upp oss inför det stundande äventyret.

Dag 3. Melbourne  Vi äter frukost på vårt hotell och möter sedan 
upp vår lokalguide för dagen. Tillsammans gör vi en stadsrundtur 
där vi bland annat får se Federation Square, Fitzroyträdgården och 
St Patrick’s Cathedral. Vi besöker även Cook’s Cottage som byggdes 
1755 vilket gör den till den äldsta byggnaden i Australien. Saken är 
bara den att den byggdes i Yorkshire, England, och sedan flyttades 
till Melbourne. Varje tegelsten numrerades, packades och skeppa-
des till Australien 1934. Vi återvänder till vårt hotell under kvällen.

Dag 4. Great Ocean Road  Efter frukost träffar vi vår lokalguide för 
dagen och ger oss ut mot Great Ocean Road. Vägsträckan byggdes 
av första världskrigets återvändande soldater till minne av sina 
stupade kamrater och tog tretton år att färdigställa. Vi äter gemen- 
sam lunch i området kring Apollo Bay. Under dagen ser vi bland 
annat Loch Ard Gorge och de tolv apostlarna, de enorma fristående 
kalkstensformationerna som har skapats genom år av erosion i det  
extrema klimatet. Vid de tolv apostlarna erbjuder vi även en spek- 
takulär tilläggsutflykt, nämligen en helikoptertur över detta mäk- 
tiga landskap. Turen varar cirka 15 minuter. Utflykten behöver 
förbokas inför resan och kan vid dåliga väderförhållanden komma 
att ställas in. Pris fr. 895:-

Dag 5. Melbourne  Efter frukost har vi hela dagen att på egen hand 
upptäcka denna moderna och kreativa storstad, med sitt breda 
utbud av mat och shopping. Det går även att boka en tillvalsutflykt  
är vi tillsammans med en lokalguide ger oss ut på en heldag i de 
närliggande områdena. Vi börjar med att besöka det vackra bergs- 
området Dandenong strax öster om Melbourne där storstadens 
brus känns långt borta. Vi fortsätter sedan norrut mot Yarra Valley 
där vi besöker Healesville Sanctuary, en mycket omtyckt djurpark 
där man arbetar aktivt för bevarandet av de djurarter som är unika 
för denna del av världen. Under eftermiddagen avslutar vi denna 
fullspäckade dag med ett besök på vingården Rochford där vi 
provar några av dess goda viner innan det är dags att återvända till 
Melbourne. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 995:-

Dag 6. Melbourne – Cairns  Idag lämnar vi Melbourne och åker till 
flygplatsen för vår inrikesflygning till Cairns. Där möter vi vår buss 

Denna rundresa till kontinenten ”Down under” inleds i Melbourne där vi bland annat upplever en världens mest storslagna kust-
vägar, Great Ocean Road. Resan fortsätter sedan till Cairns vid Stilla havet där vi gör utflykter till Stora barriärrevet och regnskogen i 
Kuranda. De sista dagarna tillbringar vi i Sydney där vi bland annat besöker operahuset, Bondi Beach och Blue Mountains.

som tar oss till Holiday Inn Cairns Harbourside beläget endast 
några minuters promenad från havet.

Dag 7. Stora barriärrevet  Efter frukost ger vi oss ut på en heldags- 
utflykt till världens största korallrev, Stora barriärrevet. Vi får under 
dagen låna snorkelutrustning för att de som vill ska kunna uppleva 
revet på nära håll. Väl vid revet lägger båten till vid en plattform 
som vi går ombord på och det är givetvis frivilligt om man vill bada. 
Här finns också ett undervattensobservatorium för dem som inte 
vill bada men ändå vill ta del av det fantastiska livet under ytan. 
Under dagen ingår en buffélunch. På eftermiddagen återvänder vi 
till Cairns.

Dag 8. Freshwater och Kuranda  Efter frukost beger vi oss till 
Smithfield strax norr om Cairns. Här tar vi gondolliften Skyrail upp 
till Kuranda och får en fantastisk utsikt över omgivningarna. Väl 
i Kuranda gör vi en utflykt med Army Ducks, ett slags terrängfor-
don som är en korsning mellan jeep och båt. Vi besöker även ett 
regnskogscenter där vi får lära oss mer om aboriginernas liv och 
levnadssätt samt Koala Wildlife Park. Under dagen äter vi en typisk 
australisk barbequelunch. När det är dags att återvända ner från 
berget reser vi med Kuranda Scenic Railway, järnvägssträckan 
som tar oss genom regnskogen till Freshwater station där vår buss 
möter oss och kör oss tillbaka till hotellet. Tågturen tar cirka två 
timmar och bjuder på hisnande vackra vyer. 

Dag 9. Tillvalsutflykt Daintree och Cape Tribulation Efter frukost är 
dagen fri för egna aktiviteter i Cairns. Det går även att boka en till-
valsutflykt till det vilda naturområdet Daintree och Cape Tribulation 
tillsammans med en kunnig lokalguide. I detta område långt från 
stadens brus möter regnskogen havet, vilket har resulterat i en av 
Australiens mest natursköna miljöer. Träden som täcks av sling-
rande lianer och de kristallklara tropiska vattendragen är bland 
annat hem åt fjärilar i regnbågens alla färger, trädgrodor, fåglar och 
mycket mer. I utflykten ingår lunch. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 995:-

Dag 10. Cairns – Sydney  Efter frukost är det dags att checka ut 
från vårt hotell och resa vidare. Vi flyger till Sydney där vi checkar 
in på vårt hotell Holiday Inn Darling Harbour vilket, som namnet 
antyder, är beläget nära nöjesrika Darling Harbour med gott om 
restauranger, barer och shopping.

Dag 11. Sydney  Efter frukost träffar vi vår lokalguide som visar 
oss runt i Sydney under hela dagen. Staden är belägen på den 
folkrika östkusten i delstaten New South Wales, och dess centrum 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 13 övernattningar i dubbelrum · 
13 frukostar · 5 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 9 295:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 9/2, 8/11

ligger runt Port Jackson. Sydney med sina fyra miljoner invånare 
är idag en mångkulturell stad. Fram till andra världskriget var dock 
nästan alla invånare av brittisk eller irländsk härkomst. Vi ser både 
den historiska stadsdelen The Rocks, Darling Harbour, botaniska 
trädgården och Bondi Beach som är en av Australiens mest kända 
stränder. Vid lunchtid gör vi en båttur i Sydneys hamn och ombord 
serveras en lunchbuffé som ingår i resans pris. Under båtturen 
berättas det om några av de sevärdheter som kan ses från hamnen. 
En av dem är den väldiga stålbron Sydney Harbour Bridge och 
självklart ser vi även Sydneys världsberömda operahus, ritat av den 
danske arkitekten Jörn Utzon. Byggnaden tog fjorton år att uppföra 
och invigdes 1973. Under dagen hinner vi även med en guidad rund-
tur i det unika operahuset. Efter en innehållsrik dag återvänder vi 
till vårt hotell under sen eftermiddag.

Dag 12. Sydney  Efter frukost har vi dagen fri för att på egen hand 
se mer av Sydney. 

Dag 13. Blue Mountains och Katoomba  Efter frukost åker vi 
tillsammans med en lokalguide på en heldagsutflykt till Blue 
Mountains väster om Sydney, ett område utnämnt till världsarv av 
Unesco. Bland bergen finns djupa klyftor och raviner med ett fåtal 
vattenfall. Vi åker till Katoomba som är huvudorten i området och 
ser bland annat Wentworth falls, Three Sisters och Jamison Valley. 
Vid utsiktsplatsen Echo Point bjuds vi på en spektakulär utsikt och 
en trevlig lunch. Vi besöker under dagen även Scenic World för en 
panoramatur med kabinlift. Under sen eftermiddag är vi tillbaka vid 
vårt hotell.

Dag 14. Sydney  Sista dagen i detta magiska land har vi möjlighet 
att tillbringa dagen precis som vi själva önskar. Kanske lockar en 
promenad i parken Royal Botanic Garden med vackra vyer över 
Sydneys hamn, en sista shoppingrunda eller att njuta av havet och 
stranden vid Bondi Beach. Under kvällen avslutar vi resan med att 
äta en läcker buffémiddag på Sydney Tower med storslagen utsikt 
över staden.

Dag 15. Sydney – Hemorten  Frukost och avfärd mot flygplatsen. Vi 
flyger mot hemorten.

Dag 16. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  13 375:-

Dag 1. Hemorten – Amman  Vi flyger till Jordaniens huvudstad 
Amman.

Dag 2. Ankomst Amman  Vi anländer till Amman och checkar in på 
Grand Palace Hotel. Under en stadsrundtur besöker vi citadellet, 
den romerska teatern, arkeologiska museet och folkloremuseet. 
I de äldre delarna av staden besöker vi guldsouken och de lokala 
basarerna. Middag på hotellet. 

Dag 3. Jerash och Ajlun  Vi åker till den gamla romerska staden 
Jerash. En stor del av arkitekturen är fortfarande välbevarad och 
bland de imponerande monumenten finns hippodromen, Zeus-
templet och nymphaeum. Efter gemensam lunch fortsätter vi till 
Ajlun och besöker Ajlun-fortet, byggt på 1100-talet. Middag på 
hotellet. 

Dag 4. Amman – Petra  Dagens resa går först till staden Madaba,
känd för sina bysantinska mosaiker. I Sankt Görans kyrka ser vi
världens äldsta bevarade karta av Jerusalem och det heliga 

Jordanien Petra, Döda havet och Wadi Rum-öknen
Det mångfasetterade landet Jordanien har en lång och rik historia som vi får uppleva under vår rundresa. Vi besöker 
bland annat huvudstaden Amman, den romerska staden Jerash med imponerande antika ruiner, den magiskt vackra 
klippstaden Petra, Wadi Rum-öknen och Döda havet. 

landet. Vi fortsätter till Neboberget där Mose sägs ha fått tillåt-
else att se det förlovade landet Kanaan, dagens Israel. Efter ge-
mensam lunch reser vi vidare till byn Dana, där vi tar en promenad. 
Kvällen avslutas med gemensam middag på en lokal restaurang i 
Petra. Övernattning på Mövenpick Nabatean Hotel.

Dag 5. Petra – Wadi Rum  Vi besöker den nabateiska staden 
Petra som upptogs på Unescos världsarvslista 1985. Nabatéerna 
kom till Petra under 500-talet f.Kr. och började konstruera denna 
storslagna klippstad som är omgiven av berg och nås via en trång 
ravin. I de röda sandstensklipporna är magnifika monument och 
byggnader uthuggna, som exempelvis skattkammaren, kungagra-
varna och obeliskkammaren. Efter gemensam lunch fortsätter vi 
till klippstaden lilla Petra och sedan vidare till ökenområdet Wadi 
Rum, där vi bor en natt med middag i en beduincamp i öknen.

Dag 6. Wadi Rum – Akaba  Vi ger oss ut på en spännande en och 
en halv timmes jeeptur i Wadi Rum-öknen, av lokalborna kallad 
måndalen. Vi reser vidare söderut till Akaba, på gränsen till Israel, 
och gör en båttur med lunch i Akabaviken. Vi checkar in på Sol y 
Mar Beau Rivage Hotel, cirka 1,5 kilometer från stranden och cirka 
femton kilometer från Akabas centrum. Middag på hotellet.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 5 
luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 145: - · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Beduincampen i Wadi Rum är av enkel standard. 
Vissa avresor har avvikande hotell och program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 18/2, 4/3, 18/3, 30/3, 13/4, 29/4, 13/5, 7/10, 
14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11

Dag 7. Akaba  Efter frukost har vi en fri dag för egna äventyr. Vår 
reseledare ger gärna förslag på utflykter och aktiviteter i området. 
Middag på hotellet.

Dag 8. Akaba – Amman – Hemorten  Vi reser norrut till Betania 
vid Jordanfloden, som sägs vara platsen där Jesus döptes av 
Johannes Döparen. Sedan fortsätter vi djupt in i Jordandalen till 
Döda havet, den lägsta platsen på jordens yta. Vi äter lunch på 
Holiday Inn Resort Dead Sea och har fri tid att bada i saltsjön 
Döda havet under eftermiddagen. Vi får använda hotellets facili-
teter för att duscha och byta om innan vi beger oss mot Amman 
där vi äter avskedsmiddag. Vi åker till flygplatsen och flyger till 
hemorten. 

Dag 9. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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9 dagar

fr  15 975:-

Israel det heliga landet

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
8 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 395:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 6/3, 20/3, 17/4, 8/5, 11/9, 25/9, 16/10, 6/11, 
20/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Tel Aviv  Vi flyger till Israel och åker vidare till 
Hotel Gilgal, där vi checkar in för en natt. Frukost och middag 
ingår samtliga dagar på vår resa.

Dag 2. Caesarea – Megiddo – Haifa – Akko  Vi lämnar Tel Aviv efter 
frukost och kör längs kusten mot Caesarea, som var romarnas 
huvudstad i historiska Judeen. Här tittar vi närmare på bland 
annat amfiteatern och akvedukten. Vi fortsätter till den historiskt 
viktiga staden Megiddo, som omnämns i Bibeln. Vi kör vidare till 
Haifa som ligger på Karmelbergets sluttningar och erbjuder en 
slående vy över havet och Bahais vackra trädgårdar. Vi gör ett sista 
stopp vid den femtusenåriga staden Akko innan vi åker till Haon 
Beach vid Gennesaretsjön och checkar in på Daria Resort för två 
nätter.

Dag 3. Tiberias – Kafarnaum – Tabgha  Efter frukost gör vi en kort 
utflykt till den två tusen år gamla staden Tiberias. Därefter tar vi 
en båttur till den bibliskt betydelsefulla staden Kafarnaum som 
ligger vid Gennesaretsjöns norra strand. Här besöker vi bland annat 
lämningarna efter en synagoga som byggdes på 100-talet. Vi fortsätter 
till Tabgha, som sägs vara platsen för fisk- och brödmiraklet, och 
besöker ”Church of the Multiplication” med dess kända mosaik-
golv. Vi fortsätter sedan till Saligprisningarnas berg, som är en 
sluttande höjd där Jesus enligt traditionen höll sin bergspredikan. 
Innan vi återvänder till vårt hotell gör vi ett besök på en vingård, 
där vi får provsmaka utsökt vin från regionen.

Dag 4. Nasaret – Bet Shean – Jerusalem  Idag beger vi oss till 
historiska Nasaret. På vägen dit gör vi ett kort stopp i Kana i 
Galileen, staden som sägs vara platsen för vinmiraklet. Framme i 
Nasaret tittar vi in i Bebådelsekyrkan där ärkeängeln Gabriel enligt 
den kristna traditionen uppenbarade sig för Jungfru Maria. Vi 
besöker även Josefs arbetsverkstad och Mariakällan. Vi fortsätter 
till dopplatsen vid Yardenite och besöker sedan den romerska 
teatern i Bet Shean, en stad som grävdes ut relativt nyligen. Vi reser 
vidare mot Jerusalem längs Jordanfloden och passerar bland 
annat Jeriko och det fascinerande klostret St. George. Väl framme i 
Jerusalem checkar vi in på Ibis Jerusalem City Center för fyra nätter.

Dag 5. Gamla Jerusalem  Efter frukost ger vi oss ut på en rundtur i 
den mytomspunna staden. Vi börjar på Oljeberget som erbjuder en 
fantastisk panoramavy över staden. Vi fortsätter till berget Sion 
där kung Davids grav och platsen för Jesu sista måltid finns. Vi går 

I Israel gör vi en resa genom tid och religion. Vi inleder med ett besök i Tel Aviv, med dess trendiga kvarter och avslappnade 
atmosfär, och sedan förflyttar vi oss till bibliska städer med mytomspunnen historia. Några höjdpunkter är det fascinerande 
Döda havet och odödliga platser såsom Betlehem, Nasaret och gamla Jerusalem.

in genom de gamla murarna som omger staden och besöker de 
judiska kvarteren, Klagomuren och Via Dolorosa, ”smärtans väg”, 
som lär vara den väg Jesus vandrade med korset upp till Golgata. 
Vi ser också Heliga gravens kyrka, Tempelberget och trädgårds-
graven. Under dagen gör vi även ett besök på en orientalisk basar.

Dag 6. Nya Jerusalem, Yad Vashem och Betlehem  Vi börjar dagen 
med att bege oss till den urtida byn Ein Karem, som ligger vid 
foten av Jerusalems kullar. Vi fortsätter med ett besök vid Yad 
Vashem, Israels stora arkiv och forskningscentrum om förintelsen. 
Här finns även en minnesplats med monument och en park. Vi åker 
vidare till Israel museum där de berömda Dödahavsrullarna bevaras. 
Vårt sista stopp under dagens utflykt blir till Betlehem på Västban- 
ken, som enligt kristen tradition är Jesus födelsestad. Där besöker vi 
Födelsekyrkan.

Dag 7. Qumran, Masada och Döda havet  Vi åker ut till Västbanken 
och Qumran, en ruin som ligger på en torr platå en bit från Döda 
havets nordvästra strand. Efter vårt besök i Qumran kör vi vidare 
längs Döda havets strandlinje och stannar till vid Masada – fäst-
ningen som spelade en stor roll under det judiska upproret mot 
romarna. Vi åker linbana upp till toppen av den 400 meter höga 
klippan och ser bland annat resterna av kung Herodes palats. Om 
vädret tillåter avslutar vi rundturen genom att doppa oss i Döda 
havet, världens mest salthaltiga sjö.

Dag 8. Jerusalem – Tel Aviv  Efter frukost lämnar vi Jerusalem 
och kör mot Tel Aviv, där vi återigen checkar in för en natt på Hotel 
Gilgal. Här har vi dagen fri till att upptäcka den mångkulturella, 
trendiga staden på egen hand. Den som vill njuta av sol och bad 
kan besöka den härliga sandstranden som ligger mitt i stan, och 
i norra Tel Avivs mysiga hamnområde hittar man kaféer, barer och 
restauranger med mat från världens alla hörn.

Dag 9. Tel Aviv – Hemorten  Efter frukost blir vi upphämtade av vår 
buss som tar oss till flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.
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8 dagar

fr  16 975:-

Oman ökenäventyr och beduinmarknader

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 975:- · tillvalsutflykt · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Speciellt: Oman har restriktioner kring klädsel. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 30/3, 27/10, 17/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Muskat  Vi landar i Omans huvudstad Muskat 
sent på natten och checkar in på Hormuz Grand Hotel. 

Dag 2. Muskat  Vi åker till kusten och Marina Bandar. Med mo-
torbåt åker vi ut längs Omans vackra kust för att titta på delfiner. 
Vi besöker sedan det vackra och färgglada Al Alam-palatset, 
historiska museet Bait Al Zubair och operahuset. På kvällen ger 
vi oss ut igen till de slingrande gångarna i Muttrah Souk, en av 
arabvärldens äldsta marknader. Dagen avslutas på restaurang 
Kargeen, där vi provar på Omans traditionella matkultur bland 
levande ljus och sänghimlar.

Dag 3. Muskat – Wadi Al Arbeieen – Wahiba Sands  På vägen ut ur 
Muskat besöker vi Grand Mosque, färdigställd 2001. Den är en av 
världens största moskéer, med plats för 20 000 besökare. Sedan 
kör vi vidare offroad genom ödemarken till Wadi Al Arbeieen, en 
uttorkad flodbädd som fylls med vatten under regnsäsongen. 
Vid sjunkhålet Bimmah Sinkhole kan man bada och svalka sig 
en stund. Vi fortsätter genom sandöknen Wahiba Sands, och här 
kommer fyrhjulsdriften väl till pass. Vi når tältbyn Arabian Oryx 
Camp under sen eftermiddag. Grillbuffé på kvällen.

Dag 4. Wahiba Sands – Wadi Bani Khalid – Jebel Shams – Nizwa  
Vi fortsätter offroad-äventyret till den vackra oasen Wadi Bani 
Khaled. Sedan besöker vi bergsbyn Misfat Al Abriyyin där husen 
klättrar på klipporna bland banan- och dadelodlingar. Vi når sedan 
Omans högsta berg Jebel Shams, där vi njuter av vyn över det 
oändliga bergsområdet. Åter till Nizwa där vi checkar in på hotell 
Golden Tulip. Middag på hotellet.

Dag 5. Nizwa Souk – Nizwa Fort – Mussanah  Vi åker till mark-
naden Nizwa Souk som har allt från kryddor till souvenirer. Här- 
ifrån är det gångavstånd till Nizwa Fort, byggt av sultan Bin Saif 
Al Ya’aruba på 1600-talet. Sedan åker vi till hamnstaden Mus-
sanah och checkar in på Millennium Resort. Resten av dagen är 
fri. Hotellet erbjuder många aktiviteter, med allt från bad till golf. 
Middagsbuffé på kvällen.

Dag 6. Tillvalsutflykt Nakhl, Thowarah Springs, Al Hazm  Dagen är 
ledig för egna strövtåg, och på kvällen avnjuter vi en middagsbuffé 

En förtrollande resa till en ännu rätt så okänd del av arabvärlden. Oman har bara varit öppet för besökare sedan 70-talet och 
har mycket spännande att erbjuda av mat, kultur och vackra naturupplevelser. På den här resan får vi uppleva allt från del-
finskådning till offroad-körning i öknen och en av arabvärldens äldsta marknader.

på hotellet. Man kan också välja att följa med på en tillvalsutflykt, 
då vi åker till naturhamnen Barka och besöker fisk- och grönsaks-
marknaden. Sedan upptäcker vi de varma källorna i Al Thowarah 
Springs. På vägen passerar vi byn Nakhl, där vi får se hur det snill-
rika bevattningssystemet falaj fungerar. Vi fortsätter till Al Hazm 
Castle, ett vackert utsmyckat 1700-talsslott. Sedan återvänder vi 
till Mussanah och har fri tid resten av dagen fram till middag. Pris 
fr. 425:-

Dag 7. Mussanah – Hemorten  Sista dagen i Oman är fri för egna 
aktiviteter. Hotellet erbjuder många vattensporter. Vi checkar ut 
sent på eftermiddagen och äter en sista middagsbuffé innan vi 
åker hem. 

Dag 8. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
2 luncher · 2 bufféer · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 375:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Dubai har restriktioner kring klädsel. Besök vår 
hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 15/1, 4/2, 18/2, 3/3, 17/3, 13/10, 27/10, 10/11, 
17/11, 24/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  13 195:-

Dag 1. Hemorten – Dubai  Vi flyger till Dubai och checkar in på cen-
trala och utmärkta hotell Four Points Sheraton Downtown.

Dag 2–7. Dubai  Vi har nu några härliga dagar i denna fantastiska 
stad. Här finns allt från imponerande byggnadsverk och livliga 

Dubai med Burj Khalifa och ökensafari
Dubai är det näst största av sju emirat som utgör Förenade Arabemiraten. Med sol, bad, golf och shopping är detta ett 
lockande resmål under de kalla svenska vintermånaderna. Följ med på en resa till det annorlunda och fascinerande 
Dubai och upplev allt från världens högsta skyskrapa till de gamla guld- och kryddmarknaderna.

marinor till utmärkt shopping och underbara stränder. Under vår 
vistelse ingår fullt utflyktsprogram enligt nedan men det blir även 
egen tid för strövtåg i staden. 

Dag 8. Dubai – Hemorten  Avfärd mot flygplatsen för hemresa. Vi 
flyger till vår hemort.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.

Rundtur i Dubai  Vi inleder med ett fotostopp vid Jumeirah-moskén. 
I Bastakiyaområdet, den äldsta delen av staden, får vi se de vind-
torn som tjänade som luftkonditioneringsapparater i gamla tider. 
Därefter besöker vi Dubais museum, med arkeologiska fynd och 
intressanta utställningar om bland annat pärlfiske. Vi reser sedan 
över Dubai Creek i en lokal båttaxi som kallas ”abra”. Avslutningsvis 
gör vi ett besök på kryddmarknaden samt på den stora guldmarknaden 
där man kan köpa guldsmycken till förmånliga priser.

Middagskryssning  Vi går ombord på en traditionell träbåt (dhow) 
för en två timmars middagskryssning som ger oss möjlighet att se 
Dubai nattetid. Vi avnjuter en buffémiddag ombord. 

Sharjah  Vi gör en utflykt till emiratet Sharjah som röstades fram 
till arabvärldens kulturhuvudstad 1998 – en hyllning till stadens 
rika islamiska arv. Vi besöker Sharjahmuseet och kalligrafimuseet. 
Sedan har vi tid på Blue Souq för shopping och lunch på en restaurang. 
Transfer tillbaka till vårt hotell och resten av dagen fri. 

Abu Dhabi  Abu Dhabi är Förenade Arabemiratens huvudstad och 
det största av de sju emiraten. Vi åker utmed strandpromenaden 
Cornichen och besöker även den pampiga Schejk Zayed-moskén. Vi 
äter lunch innan vi reser tillbaka till Dubai. 

Rundtur i moderna Dubai  Vi gör ett stopp utanför lyxiga hotellet 
Burj Al Arab som är byggt på en konstgjord ö. Genom Dubai Marina 
fortsätter vi till köpcentret Souk Al Bahar samt Dubai Mall. Vi 
besöker också toppen av 124:e våningen på världens högsta bygg-
nad Burj Khalifa. 

Ökensafari  Under en eftermiddag åker vi på ökensafari. Vi upplever 
spänningen i att köra upp och ned för sanddyner i våra fyrhjuls-
drivna fordon. Därefter kommer vi till vår campingplats som ligger 
i en lugn och speciellt inredd enklav för att ge en autentisk arabisk 
atmosfär. Under stjärnklar himmel och omgivna av majestätiska sand-
dyner avnjuter vi en grillbuffé. Därefter transfer tillbaka till vårt hotell. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 3 
luncher · 2 bufféer · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 495:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Speciellt: Dubai och Abu Dhabi har restriktioner kring klädsel. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 23/1, 16/2, 27/2, 30/10, 13/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Rundtur i Dubai, middagskryssning, Sharjah, ökensafari, rundtur i 
moderna Dubai: se sidan 252. Utflykterna ingår i resans pris. 

Falcon Hospital  Abu Dhabi Falcon Hospital är det största falksjuk- 
huset i världen. Under vårt besök får vi se hur falkarna registreras 
och behandlas. Vi åker vidare till YAS Mall, ett stort shoppingkomplex 
i tre våningar. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 795:-  

Louvre Museum  Louvre Abu Dhabi är det första museet av sitt 
slag i den arabiska världen och öppnades i november 2017. Efter 
museibesöket åker vi till Qaryat Al Beri som är en arabisk marknad 
uppbyggd i anslutning till hotellkomplexet Shangri-La. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 495:-

Al Ain  Vi besöker staden Al Ain, förr i tiden en viktig knutpunkt för 
karavanerna, idag mer känd som trädgårdsstaden. Vi ser utgrävningar, 
besöker kamelmarknaden, äter lunch och besöker Al Ains national-
museum innan vi återvänder till Abu Dhabi. Utflykten ingår i resan.

10 dagar

fr  14 995:-

Dag 1. Hemorten – Dubai  Vi flyger till Dubai och checkar in på 
centrala och utmärkta hotell Four Points Sheraton Downtown.

Dag 2–5. Dubai  Vi har nu några härliga dagar i denna fantastiska 
stad. Under vår vistelse ingår fullt utflyktsprogram enligt nedan 
men det blir även tid för egna strövtåg i staden. 

Dag 6. Dubai – Abu Dhabi  Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och åker till Abu Dhabi där vi gör en rundtur i staden. Vi 

Dubai & Abu Dhabi 
med Al Ain och Schejk Zayed-moskén
På denna resa upplever vi allt från världens högsta byggnad till de gamla guld- och kryddmarknaderna. Med sol, bad, 
golf och shopping är fascinerande Dubai och Abu Dhabi ett lockande resmål under de kalla svenska vintermånaderna. 

besöker Schejk Zayed-moskén, som är den största i Förenade 
Arabemiraten, och ser även andra höjdpunkter i staden innan vi 
checkar in på femstjärniga Fairmont Bab Al Bahr Hotel.  

Dag 7–9. Abu Dhabi  Vi har nu tre dagar i Förenade Arabemiratens 
huvudstad Abu Dhabi. På hotellområdet finns pool, strand och 
flera restauranger. 

Dag 10. Abu Dhabi – Hemorten  Avfärd mot flygplatsen i Dubai för 
hemresa.

Vi erbjuder följande utflykter under din 
vistelse i Dubai och Abu Dhabi: 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg och tåg · 13 övernattningar i 
dubbelrum · 14 frukostar · en lunch · 13 middagar · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 995:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 7/5, 23/8

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  27 495:-

Dag 1. Hemorten – Asjchabad, Turkmenistan  Vi flyger till Asjcha- 
bad.

Dag 2. Ankomst Asjchabad, Turkmenistan  Vi landar i Turkmeni- 
stans huvudstad Asjchabad och checkar in på Hotel Archabil. Vi  
gör en stadsrundtur och besöker Turkmenbashi-moskén.

Dag 3. Asjchabad  Idag besöker vi parken med självständighets-
monumentet och lämningarna av Anau-moskén från 1500-talet 
samt Gulistan-basaren.

Dag 4. Asjchabad – Mary  Efter frukost tar vi inrikesflyget till staden 
Mary. Härifrån ger vi oss ut på en guidad tur till Unescolistade Merv, 
en av de viktigaste arkeologiska platserna längs Sidenvägen. Vi 
återvänder sedan till Mary och Hotel Mary. 

Dag 5. Mary – Buchara, Uzbekistan  Vi åker vidare till Uzbekistan 
och mytomspunna Buchara. I den välbevarade stadskärnan är det 
lätt att föreställa sig att Sidenvägen fortfarande är i bruk. Vi check-
ar in på Asia Bukhara.

Dag 6. Buchara  Vi upptäcker Buchara till fots. Vi besöker Kaljan-
moskén, Mir-i Arab-madrasan och Chashma Ayub-mausoleet, ”Jobs 
källa”. På kvällen får vi se en traditionell dans- och musikföreställ- 
ning på Nodir Devon Begi Madrasa. 

Dag 7. Buchara – Gijduvan – Samarkand  På vägen till Samarkand 
stannar vi i den lilla staden Gijduvan, känd för sin keramik. I Samar-
kand besöker vi stadens historiska centrum och torget Registan. Vi 
bor på Hotel Grand Samarkand Superior.

Dag 8. Samarkand – Tasjkent  Vår stadsrundtur i Samarkand tar 
oss bland annat till Bibi Khanum-moskén och begravningsplatsen 
Shakhi Zinda. Under sen eftermiddag tar vi snabbtåget till Tasjkent 
där vi bor på Hotel Asia Tashkent.

Dag 9. Tasjkent – Chudzjand, Tadzjikistan  Vi korsar gränsen till 
bergiga Tadzjikistan, ett land där språk och kultur skiljer sig från 
resten av Centralasien. Vi checkar in på Hotel Firuz i Chudzjand. 

Centralasien rundresa i fem spännande länder
En resa för nyfikna! Vi färdas längs Sidenvägen och upptäcker fem intressanta länder i Centralasien med fascinerande 
historia, kultur och natur. Här öppnas möjligheten att möta nya delar av världen som fortfarande är relativt okända för 
oss.

Efter en gemensam lunch gör vi en rundtur i den 2 500 år gamla 
staden. 

Dag 10. Chudzjand – Tasjkent  Idag besöker vi Arbob kulturpalats, 
byggt under Sovjettiden. Vi fortsätter sedan till Kajrakkumreservo- 
aren där lokalbefolkningen kopplar av under varma sommardagar. 
Tillbaka till Tasjkent och Hotel Asia Tashkent. 

Dag 11. Tasjkent – Tjimkent, Kazakstan – Taraz  Vi åker mot Kazak-
stan och Tjimkent, där vi besöker Självständighetsparken. På vägen 
till Taraz stannar vi för att besöka Aisha Bibi-mausoleet. I Taraz bor 
vi på Hotel Zhambyl. 

Dag 12. Taraz – Akyrtas – Bisjkek, Kirgizistan  På vägen till Kirgi- 
zistans huvudstad Bisjkek passerar vi Akyrtas, ”Kazakstans Stone-
henge”. I Bisjkek gör vi en stadsrundtur till fots innan vi checkar in 
på Hotel Plaza.

Dag 13. Tillvalsutflykt nationalparken Ala-Archa  Idag har vi egen 
tid. Vår svenska reseledare och lokalguiden hjälper gärna till med 
tips på sevärdheter eller shopping. Vi erbjuder även en tillvalsutflykt 
till nationalparken Ala-Archa där vi under fem timmar vandrar i 
kuperad terräng. Utflykten måste bokas inför resan. Pris fr. 495:-

Dag 14. Bisjkek – Almaty, Kazakstan  Vi åker mot Almaty och 
besöker rysk-ortodoxa Zenkov-kyrkan i trä. Vårt hotell för natten 
blir Hotel Otrar. På kvällen tar vi kabinliften upp på det 1 100 meter 
höga Kok Tobe-berget för att äta middag. 

Dag 15. Almaty – Hemorten  Vi åker till flygplatsen för hemfärd.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 5 
luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 28/4, 12/5, 8/9, 22/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Baku  Vi landar i Baku och checkar in på hotell 
Sapphire Bayil. Välkomstmiddag på kvällen. 

Dag 2. Baku – Shamakhi – Lahij – Gabala  Målet för dagen är 
Gabala i nordväst. På vägen stannar vi vid Diri-Baba-mausoleet, 
en muslimsk helgedom från 1400-talet. I närbelägna Shamakhi 
besöker vi Jumamoskén, en av de största muslimska helgedomar-
na i området. Färden fortsätter till hantverksbyn Lahij. Dagen 
avslutas med en vinprovning på ASPI Savalan Qabala innan vi 
anländer till Hotel Qafqaz Karvansaray i Gabala där vi övernattar. 
Under dagen ingår gemensam lunch. Kvällen tillbringas på egen 
hand. 

Dag 3. Gabala – Sheki – Gjandzja  Vi kör till Sheki som med sina 
2 500 år är en av de äldsta städerna i Kaukasusområdet. Här 
besöker vi basaren och det Unescolistade Sheki Khans palats från 
1700-talet. Det finns också möjlighet att besöka några av stadens 
många hantverksbutiker. Vi får lära oss mer om hur stadens vack-
ra färgade glas tillverkas och har även möjlighet att skapa ett eget 
konstverk att ta med hem. Lunchen intar vi på en av de två gamla 
karavanserajerna som fortfarande finns kvar i området. Efteråt 
besöker vi en av världens äldsta kristna kyrkor, grundad mindre än 
hundra år efter Kristi födelse. Härifrån åker vi vidare till en vingård 
för en vinprovning. Sedan fortsätter vi mot Gjandzja, där vi checkar 
in på Hotel Ramada Plaza och äter gemensam middag.

Dag 4. Gjandzja – Göygöl – Gjandzja  Vi åker till den vackra na-
tionalparken Göygöl i Kaukasusbergen. Vi besöker också staden 
Göygöl som grundades av tyska emigranter på 1800-talet. Från 
nationalparksområdet återvänder vi till Gjandzja, och efter 
gemensam lunch går vi på upptäcktsfärd i staden. Här i Azer-
bajdzjans näst största stad finns många sevärdheter, däribland 
den stora Fredagsmoskén, ett gammalt badhus från 1600-talet, 
frihetskämpen Javad Khans mausoleum och Alexander Nevskij- 
katedralen. Vi besöker även 1100-talspoeten Nezami Ganjavis 
mausoleum före vår gemensamma middag. 

Azerbajdzjan 
helgedomar och karavanserajer vid Sidenvägen
En spännande resa till landet där öst möter väst och gamla muslimska helgedomar tronar sida vid sida med en av kris-
tendomens tidigaste kyrkor. Här upptäcker vi allt från vin och hantverk till modern arkitektur, Unescolistade skatter och 
mystiska eldar i bergen. 

Dag 5. Gjandzja – Geoktschai – Gobustan – Baku  På vägen 
tillbaka till Baku stannar vi för vinprovning och en sen lunch i 
granatäpplenas Geoktschai. Sedan besöker vi det Unescolistade 
utomhusmuseet i Gobustan, vars hällristningar ger en inblick 
i mänsklighetens förflutna. Vi åker vidare till de säregna ler-
vulkanerna utanför Baku. Tillbaka i Baku checkar vi in på Hotel 
Sapphire Bayil igen. Gemensam middag. 

Dag 6. Baku  Baku är Azerbajdzjans största stad med många 
olika kulturer och folkslag. Det finns mycket att se, däribland 
Martyrernas allé till minne av massakern 1990 när över 130 civila 
mördades av Sovjetunionens styrkor. Vi går på en rundtur genom 
den Unescolistade gamla stan och besöker bland annat Shirvan-
shah Khalilullahs palatskomplex från 1400-talet. Efter gemensam 
lunch gör vi ett besök på det vackra kulturcentret Heydar Aliyev 
Center. Eftermiddagen inkluderar en liten båtresa om vädret 
tillåter. Gemensam middag. 

Dag 7. Baku – Apsjeronhalvön – Baku – Hemorten  Idag åker vi ut 
på en spännande resa till Apsjeronhalvön och Den eviga eldens 
tempel Ateshgah, grundat av indier. Efter gemensam lunch är 
resten av dagen fri innan vi samlas på kvällen för avskedsmiddag. 
Kanske vill du handla lite belugakaviar, lära dig mer om Formel 
1-tävlingarna i staden eller bara njuta av denna smältdegel till 
stad vid Kaspiska havet. Vi checkar ut sent på kvällen och har 
tillgång till våra hotellrum fram till avfärd.

Dag 8. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 7 
luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 755:- · tillvalsutflykter  · dricks till 
lokala guider och chaufförer 
Avresedatum: 20/1, 10/2, 17/2, 2/3, 26/10, 2/11, 9/11, 23/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

10 dagar

fr 12 475:-

Dag 1. Hemorten – Delhi  Vi flyger till Delhi. 

Dag 2. Ankomst Delhi – Jaipur  Vi landar i Delhi under tidig mor-
gon och åker till Jaipur med ett stopp utmed vägen för gemensam 
frukost. Vi checkar in på Hotel Royal Orchid eller Ibis Jaipur där vi 
också äter lunch. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 3.  Jaipur  Med buss och jeep åker vi till borg- och palatskomplexet 
Amber Fort för att beundra den vackra utsikten. Sedan gör vi ett besök 
på ett hantverkskooperativ. 
 Vid lunchtid kan de som vill följa med till en läkarfamilj som 
berättar om indiskt vardagsliv. Vi får en demonstration i matlagning 
där man kan delta aktivt. Lunch intas tillsammans. Utflykten behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 350:-
 På eftermiddagen gör vi en guidad rundtur och ser Hawa Mahal 
(Vindarnas palats), Jaipurobservatoriet Jantar Mantar och maha-
radjapalatset City Palace. Gemensam middag.  

Dag 4. Jaipur – Ranthambore på landsväg  Frukost och färd till 
Ranthambore. Efter lunch på vårt hotell Jungle Vilas Hotel kan man 
välja mellan en avkopplande eftermiddag vid poolen eller strövtåg i 
omgivningarna. Eftermiddagste eller kaffe (med traditionell musik) 
ingår, liksom middag. 

Dag 5. Ranthambore  Under tidig morgon samlas vi för en safarifärd 
i öppen safaribuss genom Ranthambores nationalpark. Har vi tur 
ser vi en tiger men här finns också läppbjörnar, apor och många 
fågelarter. Lunch, eftermiddagste eller kaffe samt middag ingår. 
  För den som så önskar finns möjlighet att boka en extra safaritur 
på eftermiddagen för att få ytterligare en chans att se en tiger. Extra-
turen behöver förbokas inför resan. Pris fr. 275:- 

Dag 6. Ranthambore – Fatehpur Sikri – Agra  På vägen mot Agra 
stannar vi för lunch och besök i palatsstaden Fatehpur Sikri. I Agra 
bor vi på Four Points by Sheraton eller Ramada Plaza.

Dag 7. Agra  Dags för resans höjdpunkt: Taj Mahal, Shah Jahans 
magiska kärleksmonument, som finns med på Unescos världsarvs-
lista. Efter ett besök på Agra Fort och hos hantverkare som fort-
farande kan konsten att göra ädelstensinläggningar i marmor äter 
vi lunch på hotellet och har eftermiddagen fri. 

Indien Gyllene triangeln med tigersafari
På vår resa till Indiens Gyllene triangel, det klassiska området mellan städerna Delhi, Agra och Jaipur, möter du mogul-
furstar och palats, myllrande basarer, Taj Mahal och landets största moské. Men också naturliv med exotiska djur samt 
det moderna Indien med nya Delhis vackra avenyer och byggnader från den brittiska kolonialtiden. 

På kvällen finns möjlighet att uppleva en bollywooddansshow med 
Taj Mahal som tema. Pris fr. 275:- 

Dag 8. Agra – Delhi på expressvägen  Frukost och därefter färd på 
nya expressvägen till Delhi. Väl framme äter vi lunch och besöker 
Jama-moskén, den största i Indien. Vi är nu i Old Delhis myller av 
basarer och gatuliv och gör en rundtur i gränderna med cykelrik-
sha. Sedan åker vi vidare med buss förbi Röda fortet och gör en 
promenad vid Raj Ghat. I Delhi checkar vi in på hotell Radisson Blu 
Dwarka. 

Dag 9. Delhi  Efter frukost gör vi en rundtur med buss i New Delhi. 
Här finns bland annat paradgatan Rajpath, presidentpalatset och 
minnesbågen India Gate. Vi besöker även en gurdwara, sikhernas 
heliga tempel. Efter lunch åker vi till Qutab Minar-komplexet, en av 
Indiens mest fascinerande Unescolistade sevärdheter.

Dag 10. Delhi – Hemorten  Vi flyger till hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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12 dagar

fr 20 575:-

Sri Lanka Indiska oceanens juvel

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · en 
lunch · 9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 575:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Under vintern 2020 erbjuder vi också 13- och 
15-dagarsresor till Sri Lanka med avvikande program. Besök 
vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum 15 dagar: 23/1
Avresedatum 13 dagar: 1/2
Avresedatum 12 dagar: 21/10, 4/11, 25/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Colombo  Vi flyger med mellanlandning till 
Colombo.

Dag 2. Ankomst Colombo  Vi landar i Colombo och åker vidare till 
Negombo och vårt hotell Suriya Luxury Resort. På kvällen äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Avkoppling i Negombo  Efter frukost har vi hela dagen fri för 
avkoppling på vårt härliga hotell. Vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Colombo – Hiriwadunna – Dambulla  Efter frukost checkar 
vi ut och reser mot Hiriwadunna. Här besöker vi en bananodling 
och gör en båttur med oruwabåtar till en gård där man använder 
den traditionella odlingsmetoden chena, svedjebruk. Vi bjuds på en 
lunch typisk för området. På eftermiddagen besöker vi en gård som 
tillverkar sniderier av trädrötter. Under början av kvällen anländer 
vi till Dambulla där vi checkar in på hotell Thilanka Resort. Middag 
på kvällen.

Dag 5. Sigiriya – kvällsutflykt med safari i Minneriya nationalpark  
Efter en tidig frukost reser vi till det mytomspunna berget Sigiriya 
(Lejonklippan) som är uppsatt på Unescos världsarvslista. Utsikten 
från toppen är magnifik och vi kan se de vackra trädgårdarna som 
omgärdar berget. På kvällen gör vi en utflykt med safari i Minneriya 
National Park. Här strövar elefanter fritt och parken är rik på olika 
hjortdjur. Gemensam middag på hotellet.

Dag 6. Dambulla – Matale – Kandy  Efter frukost åker vi till grott- 
templet i Dambulla som är med på Unescos världsarvslista. Där- 
efter besöker vi en kryddodling i Matale. Under eftermiddagen når 
vi den vackra staden Kandy, även den ett världsarv. Här fanns Sri 
Lankas sista kungadöme som styrdes av Sinhala-kungarna innan 
det störtades av britterna i början av 1800-talet. På kvällen ser vi en 
lokal folkloreföreställning. Vi bor två nätter på Hotel Earls Regent i 
utkanten av Kandy. Middag på kvällen.

Dag 7. Kandy  Efter frukost besöker vi Den heliga tandens tempel 
där det sägs att en av Buddhas tänder finns bevarad. Vi gör även ett 
besök på ett ädelstenssliperi och ett konst- och hantverkscenter. 
På kvällen äter vi en gemensam middag på vårt hotell.

Dag 8. Kandy – tågfärd Peradeniya – Nanu Oya – Nuwara Eliya
Frukost på hotellet. Under förmiddagen beger vi oss till tågstatio-

Sri Lanka är en förtrollande ö med tropiskt klimat som ligger i Indiska oceanen. Här finns ett grönskande landskap med 
teodlingar, palmer och gyllene sandstränder. På vår rundresa besöker vi en rad världsarv som exempelvis lejonklippan 
Sigiriya och grottemplet i Dambulla. Vi gör även en panoramafärd med tåg och besöker en nationalpark.

nen i Peradeniya för en naturskön tågresa till Nanu Oya. Efter cirka 
2,5 timmars resa möter vi vår buss för vidare färd till Nuwara Eliya 
som brukar kallas ”lilla England”. Vi besöker en teodling och lär 
oss hur Ceylonte odlas och skördas. Vi övernattar sedan på Araliya 
Green Hills Hotel. Middag på kvällen.

Dag 9. Nuwara Eliya – Kalutara  Vi äter frukost i lugn och ro innan 
vi checkar ut och fortsätter vår färd mot Kalutara. Vi checkar in på 
vårt hotell Citrus Waskaduwa för två nätter och resten av dagen 
lämnas fri för avkoppling. Middag ingår alla dagar. 

Dag 10. Kalutara  Hela dagen är fri för att koppla av och njuta av 
våra omgivningar. Kanske lockar en lat dag på stranden eller ett 
besök i Kalutara stad som ligger några få kilometer bort. 

Dag 11. Kalutara – Hemorten  Frukost och utcheckning. På väg 
mot flygplatsen gör vi en liten rundtur för att se några av Colombos 
sevärdheter. Vårt plan avgår under kvällen.

Dag 12. Hemkomst  Efter en mellanlandning når vi hemorten. 

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida. 
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

16 dagar

fr  20 395:-

Dag 1. Hemorten – Bangkok  Vi flyger till Bangkok. 

Dag 2. Ankomst Bangkok – Chanthaburi  Vi landar i Bangkok och 
hämtas av vår transferbuss som tar oss de cirka tjugo milen österut 
till provinsen Chanthaburi. Här checkar vi in på Chaolao Tosang 
Beach Hotel, beläget på stranden Chao Lao. På kvällen äter vi en 
välkomstmiddag på hotellet. 

Dag 3. Chanthaburi  Efter frukost gör vi en stadsrundtur i Chantha-
buris provinshuvudstad med samma namn. I denna mångkulturella 
stad bor sedan länge thailändare, kineser, khmerer, burmeser och 
vietnameser. Här finns även franska influenser sedan kolonialtiden. 
Det blandade kulturarvet märks tydligt i stadens alla kyrkor, tempel 
och andra helgedomar. Efter rundturen återvänder vi till vårt hotell 
och har resten av dagen till eget förfogande. 

Dag 4. Chanthaburi – Battambang  Vi lämnar Thailand för att åka 
cirka tre timmar genom ett vackert landskap till Kambodja och Bat-
tambang. Vi stannar vid det mytomspunna berget Phnom Sampeou. 
Även om vi befinner oss på en fantastiskt vacker plats får vi här 
också en inblick i Kambodjas dystra förflutna. Vid Phnom Sampeou  
ligger de så kallade ”Killing caves” där cirka 10 000 människor som  
ansågs vara ett hot mot Pol Pot-regimen avrättades. Deras ben och  
kranier finns kvar i grottorna än idag. Tillsammans med vår lokal-
guide får vi lära oss mer om denna mörka tid i historien. Vi fortsätter 
sedan till charmiga Battambang som omges av vattenfall och berg. 
Här gör vi en liten rundtur och besöker ett lokalt museum som 
bland annat inhyser intressanta skulpturer från Angkoreran. Efter 
besöket checkar vi in på hotell Classy Hotel & Spa där vi ska till- 
bringa natten. Under dagen äter vi gemensam lunch. 

Dag 5. Battambang – Siem Reap  Efter frukost gör vi en båttur 
på floden Stung Sangke och åker sedan vidare till Siem Reap. Väl 
framme äter vi en gemensam lunch innan vi checkar in på hotell 
Royal Empire. Kvällen är fri för egna strövtåg.  

Dag 6. Angkor  Idag är det dags för en av resans höjdpunkter: ruin-
staden Angkor. Vi börjar i Angkor Thom, Khmerrikets sista huvud-

Sydostasien med Thailand, Kambodja och Vietnam
Följ med oss på en oförglömlig rundresa till några av Indokinas mest intressanta platser. Vi njuter av strandliv i Thailand, 
besöker den häpnadsväckande ruinstaden Angkor i Kambodja, upplever flytande marknader och får en inblick i 
Kambodjas och Vietnams mörkare epoker. Välkomna med på en innehållsrik upplevelseresa. 

stad. Här finner vi bland annat det imponerande Bayon-templet 
med sina gigantiska huvudformationer i sten. Vi åker vidare till 
Angkors mest välbevarade tempel, Angkor Wat. Besöket avslutas i 
Angkor med det uråldriga templet Ta Prohm, som till stor del döljs 
under kraftig djungelväxtlighet. Tillbaka i Siem Reap har vi kvällen 
fri för egna aktiviteter.

Dag 7. Tonle Sap  Idag gör vi en båttur med en traditionell träbåt 
på Tonle Sap, Kambodjas största sjö. Här besöker vi en av sjöns 
fascinerande flytande byar, Chong Khneas. Vi åker sedan tillbaka 
till Siem Reap och besöker ”Chantiers Écoles – Les Artisans 
d’Angkor”. Här tränas unga kambodjaner i traditionellt träsnideri 
och stenkonst för att återuppliva khmerernas hantverkstraditioner. 
Resten av eftermiddagen till eget förfogande.

Dag 8. Siem Reap – Phnom Penh  Dagens mål är Kambodjas huvud- 
stad Phnom Penh. På vägen dit gör vi flera intressanta stopp, bland  
annat vid den berömda Naga-bron och spindelmarknaden i Skuon. 
Vi anländer till livliga Phnom Penh framåt sen eftermiddag och 
checkar in på Kravan Hotel. Kvällen är fri för egna strövtåg. Ett tips 
är att ta ett dopp i poolen på hotellets takterrass.

Dag 9. Stadsrundtur Phnom Penh  Vi inleder dagen med en stads-
rundtur. Vi besöker det kungliga palatset från 1800-talet där vi be- 
skådar några av de dyrbara skatter som finns här. Mest berömd är 
Silverpagoden vars golv är gjort av 5 000 silverplattor. På eftermidda-
gen återvänder vi till Kambodjas mörka historia. Vi besöker Tuol Sleng 
Prison Museum och Choeung Ek Killing Fields där 9 000 människor 
miste livet under röda khmerernas avrättningar. I Choeung Eks bud- 
dhistiska gravmonument hedras minnet av de 1,7 miljoner människor 
som miste livet under Pol Pot-regimen. Efter en gripande eftermid-
dag återvänder vi till Phnom Penh för en kväll på egen hand. 

Dag 10. Phnom Penh – Chau Doc  Efter frukost lämnar vi Kambodja 
och åker vidare mot Vietnam. Vi tar oss till Chau Doc med motor-
båt på Mekongfloden. Det blir en fin båtfärd som också ger en 
inblick i vardagslivet kring floden. Väl framme checkar vi in på 
Victoria Chau Doc och äter en gemensam middag på kvällen. 

Dag 11. Chau Doc  Idag har vi hela dagen och även kvällen till eget 
förfogande. Kanske vill man bara koppla av vid hotellpoolen med 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 3 
luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 195:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 15/1, 5/2, 4/3, 18/3, 14/10, 28/10, 4/11, 18/11, 
25/11

fantastisk utsikt över risfälten i Chau Doc eller strosa omkring i 
staden. För den som vill finns också möjligheten att följa med på 
en tillvalsutflykt till Tra Su Bird Sanctuary. Med småbåtar åker vi 
stillsamt längs vackra små kanaler djupt in i Tra Su-skogen. Här 
har en stor mängd exotiska fåglar en fristad, och förhoppningsvis 
får vi syn på några av dem. Pris fr. 100:-

Dag 12. Chau Doc – Can Tho  Vi inleder dagen med en rundtur i 
Chau Doc. Vi ser bland annat Xu Lady Temple, det vackra berget 
Sam Mountain och buddhisttemplet Cave Pagoda. Vi besöker sedan 
den flytande byn Raft Village där vi får lära oss mer om fiskets 
betydelse för området. Sedan fortsätter vi längs floden till byn 
Cham där vi besöker en av chamfolkets äldsta och största moskéer. 
Efter en gemensam lunch åker vi med vår buss till Can Tho där vi 
checkar in på hotell Iris Can Tho. Vi har kvällen till eget förfogande. 

Dag 13. Can Tho – Ho Chi Minh-staden  Efter en tidig frukost stiger 
vi på en båt för en färd till Cai Rangs flytande marknad, en färgglad 
och livlig marknad som drar igång redan vid soluppgången. Här säljs 
alla möjliga matvaror och produkter som visas upp på bambupålar. 
Vi åker sedan med vår buss till Ho Chi Minh-staden, till 1976 kallad 
Saigon, och checkar in på Grand Hotel. Vi har eftermiddagen fri för 
egna aktiviteter och äter gemensam middag på kvällen. 

Dag 14. Cu Chi-tunnlarna  Idag dyker vi ner i de mörkare delarna av 
Vietnams historia och besöker det 200 kilometer långa nätverket 
av underjordiska tunnlar där Vietcong levde och kämpade under 
kriget. På eftermiddagen gör vi en stadsrundtur och besöker några 
av Ho Chi Minh-stadens mest kända landmärken, såsom Huvud-
postkontoret, Hotel de Ville och operahuset. Vi besöker också det 
gamla presidentpalatset och Krigsminnesmuseet. Vi får även tid 
att shoppa på Ben Thanhmarknaden. Middag på egen hand.

Dag 15. Ho Chi Minh – Hemorten  Efter frukost beger vi oss mot 
flygplatsen för färd hemåt. 

Dag 16. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida. 
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10 dagar

fr 19 675:-

Maldiverna välkommen till paradiset

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 475:- · all inclusive från 4 575:- · 
tillvalsutflykter
Avresedatum: 7/11, 21/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Maldiverna  Vi flyger till Maldiverna. 

Dag 2. Maldiverna  Vi landar på Males flygplats och checkar in på 
hotell Sun Islands Resort & Spa. Här bor vi i bekväma bungalows 
på paradisön Nalaguraidhoo, omgivna av en vacker trädgård och 
det turkosa havet. Frukost och middag på hotellet ingår under hela 
vistelsen. 

Dag 3–8. Maldiverna  Nu väntar en härlig vecka på underbara 
Maldiverna. Förutom att koppla av på stranden och njuta av de 
exotiska omgivningarna finns här mycket vi kan se och göra. På 
hotellet finns bland annat pool, gym och spa, och här erbjuds även 
ett brett utbud av olika land- och vattenbaserade sporter. För den 
som vill se sig om på ön erbjuder vi också trevliga tillvalsutflykter.  

Dag 9. Maldiverna – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker 
vi till Males flygplats för hemresa. 

Dag 10. Hemkomst  Vi når hemorten. 

Med sina vita stränder, sin hänförande natur och det varma turkosa vattnet är Maldiverna kanske sinnebilden av paradiset. 
Njut av underbara solnedgångar över Indiska oceanen, snorkla i korallrevens färgglada miljöer och koppla av på vår lyxiga 
resort. 

Ötur  Efter frukost ger vi oss ut på en tur som börjar med ett besök 
i en av Maldivernas små byar. Här får vi en inblick i det lokala livet 
och ser några av byns sevärdheter, till exempel dess moské. Vi får 
tid att se oss omkring i staden på egen hand och kanske shoppa 
några lokala souvenirer innan vi åker vidare till en obebodd ö. Här 
njuter vi av paradiset och badar i det ljuvligt klara vattnet. Att snork- 
la längs korallrevet och hälsa på några av de färgglada fiskarna 
som bor här rekommenderas varmt. Under dagen serveras vi en 
välsmakande grillunch med färsk fisk och trevliga tillbehör samt 
dessert. Pris fr. 895:- 

Delfinspaning  Under eftermiddagen väntar en underbar båttur på 
Indiska oceanen. Vi njuter av de makalöst vackra vyerna, och när 
solen gå ner i horisonten hoppas vi på att få träffa lekande delfiner. 
Pris fr. 595:- 

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.
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15 dagar

fr 23 975:-

Laos & Vietnam med norra Thailand

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 12 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
en brunch · 8 luncher · 8 middagar · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 195:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 23/2, 15/11, 6/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Thailand  Vi flyger till Chiang Mai i Thailand. 

Dag 2. Chiang Mai – Chiang Rai  I Chiang Mai möter vi vår guide 
som tar oss vidare till Chiang Rai där vi checkar in på hotell Maryo 
Resort. Gemensam middag på en lokal restaurang. 

Dag 3. Chiang Rai  Vi besöker den lokala marknaden och Chiang 
Rais blå tempel och åker till den Gyllene Triangeln där Laos, 
Myanmar och Thailand delar en naturlig gräns. Vi lär oss mer om 
den ökända droghandeln i trakten på Opiummuseet. Gemensam 
lunch på en restaurang vid Mekongflodens strand med utsikt över 
Laos. Sedan besöker vi gränsstaden Mae Sai samt Hilltribe Villages 
där många av invånarna töjer ut sina halsar och öron med hjälp av 
smycken. Härifrån åker vi vidare till hantverksbyn Ban Pa Ao. 

Dag 4. Chiang Rai – Chiang Khong  På vägen till Chiang Khong 
besöker vi det Vita templet. I Chiang Khon, porten till Laos, bor vi på 
hotell Fortune River View. Under dagen äter vi gemensam lunch.

Dag 5. Chiang Khong – Huayxay – kryssning till Pak Beng  Idag 
åker vi till Vänskapsbron vid gränsen till Laos. Efter gränskontrollen 
gör vi en traditionell båttur längs Mekongfloden. Vi stannar till vid 
de charmiga små byarna Hmong, Yao och Khmu. I Pak Beng besöker 
vi den färgglada marknaden innan vi checkar in på hotell Le Grand 
Pakbeng. Gemensam middag på kvällen.

Dag 6. Pak Beng och vidare kryssning till Luang Prabang  Vår lång- 
samma färd längs Mekongflodens vackra landskap för oss till en  
by som tillverkar det inhemska risvinet Lao Rice som vi kan prov-
smaka. En höjdpunkt, bildligt och bokstavligt, är de höga trapporna 
vid Pak-Ou som leder upp till tusentals buddhastatyer i heliga 
grottor. Vid solnedgången checkar vi in på hotell Santi Resort & Spa 
i Luang Prabang och äter gemensam middag. 

Dag 7. Luang Prabang – Kuang Si Waterfall  Idag vaknar vi tidigt för 
att se allmoseceremonin, där över 200 buddhistmunkar samlar in 
sin måltid för dagen från de troende invånarna. Sedan besöker vi 
morgonmarknaden vid det gamla kungliga palatset. Efter frukost 
fortsätter vi till UXO besökscenter. Härifrån åker vi till Kuang Si-
fallen, områdets största vattenfall. På vägen tillbaka besöker vi  
Ock Pop Tock Living Craft Center där skickliga hantverkare skapar 
de traditionella Lao-textilierna. Sent på eftermiddagen klättrar 
vi upp på Mount Phousi för att se den heliga förgyllda stupan. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 8. Luang Prabang – Pha Tad Ke trädgårdsutflykt  Idag tar vi 
båten till Ban Wat That och besöker Pha Tad Ke Botanical Garden. 
Efter en kort presentation upptäcker vi trädgården på egen hand. 

Upplev sagolika landskap och hitta lugnet i Sydostasien. Besök vackra tempel, njut av underbara solnedgångar och lär dig 
mer om denna avlägsna del av världen.

Lunch på kaféet innan vi tar båten tillbaka till Luang Prabang och 
upplevelsecentret The Bamboo Experience. Här tar vi del av en 
Baci-ceremoni som renar oss från synder. Middag med traditionell 
sång och dans.

Dag 9. Luang Prabang – flyg till Hanoi  Vi besöker templet Wat Mai 
och det kungliga museet. Vi upptäcker också det gamla Wate Sene-
templet och templet Wat Xiengthong. Sedan flyger vi vidare till 
Hanoi i Vietnam där vi checkar in på hotell O’Gallery Premier Hotel 
& Spa och äter gemensam middag.

Dag 10. Hanoi stadsrundtur – traditionell vattenshow  Idag 
besöker vi Ho Chi Minh-komplexet. Sedan får vi se Litteraturens 
tempel som är Vietnams första universitet, grundat på 1000-talet 
till Konfucius ära. På eftermiddagen besöker vi bland annat 
fängelset Hoa Lo, döpt till Hanoi Hilton av amerikanska krigsfångar. 
Innan dagen är över får vi se en traditionell vietnamesisk 
”vattendockteater”. Gemensam middag på kvällen.

Dag 11. Hanoi – Hoa Lu – Tam Coc  Vi åker till Hoa Lu, som var 
Vietnams huvudstad under 1200-talet. Här besöker vi tempel från 
Dinh- och Le-dynastierna och lär oss mer om Vietnams historia. 
Efter en gemensam lunch gör vi en båtfärd längs floden till Tam Coc. 
Övernattning och middag på hotell Hidden Charm i vackra Ninh Binh.

Dag 12. Ninh Binh – kryssning Ha Long-bukten  Vår båt väntar i 
det världsarvslistade naturområdet Ha Long-bukten. Middagen 
serveras i den magiska solnedgången och vi tillbringar natten 
ombord.

Dag 13. Ha Long-bukten – Hanoi  Njut av en härlig frukost ombord 
och kanske en tai chi-lektion ute på däck innan vi lämnar skeppet 
och återvänder till Hanoi. I Hanoi finns tid att upptäcka mer av 
staden på egen hand. Vi bor på hotell O’Gallery Premier Hotel & Spa.

Dag 14. Hanoi – Hemorten  Vi åker till flygplatsen för hemfärd.

Dag 15. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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16 dagar

fr 22 475:-

Stora Vietnam 
Hanoi, Huê, Hoi An och Ho Chi Minh-staden

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Hanoi  Vi flyger till Hanoi.

Dag 2. Ankomst Hanoi  Vi landar i Hanoi och möts av vår engelsk-
talande lokalguide som tar oss till vår buss och vidare till vårt 
hotell Silk Path Hotel där vi ska bo i två nätter. Staden vi reser 
genom är en blandning av asiatiskt tempo och fransk förfining. De 
närmaste dagarna får vi möjlighet att närmare lära känna Hanoi 
samt andra städer och platser. Resten av dagen är fri för avkoppling. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 3. Hanoi  Efter frukost tar vår lokalguide med oss på en 
rundtur i denna fantastiska stad där sjöar, parker och tempel 
samsas med arkitektur från den franska kolonialtiden. Vi börjar 
med ett besök på Ba Dinh-torget där Ho Chi Minhs mausoleum är 
beläget och fortsätter sedan till den enkla bungalow där Ho Chi 
Minh – denne ”landets fader” – arbetade och bodde. Vi hinner 
även med ett besök vid den buddhistiska Enpelarpagoden innan 
vi beger oss till en lokal restaurang för att avnjuta en god lunch 
tillsammans. Under eftermiddagen besöker vi Litteraturens tempel, 
byggt år 1070 och tillägnat Konfucius. På kvällen promenerar vi 
genom de gamla kvarteren i Hanoi innan vi når teatern intill sjön 
Hoan Kiem där vi får se traditionell ”vattendockteater”. Vattenytan 
är dockornas scen och dockspelarna står gömda med vatten till 
midjan och ger liv till ett skådespel som beskriver det dagliga livet 
i Vietnam. Under föreställningen framförs traditionella sånger 
och musik. Gemensam middag på en lokal restaurang.

Dag 4. Hanoi  Idag är hela dagen fri för egna strövtåg. För de 
som önskar går det också bra att åka på en halvdagsutflykt som 
börjar på Vietnams etnologiska museum. Här får vi en intressant 
inblick i Vietnams 54 officiella folkgrupper och deras levnadssätt 
samt historia. Vi fortsätter till den rofyllda sjön Hoan Kiem där 
vi finner Ngoc Son-templet som är beläget på en liten ö i sjön. 
Därefter tar vi en tur med cykelriksha genom gamla Vietnam. 

Dag 5. Hanoi – Ha Long-bukten  Vi lämnar Hanoi tidigt på mor-
gonen för en ungefär 3,5 timmar lång bussresa till Ha Long-
bukten. När vi anländer bordar vi det traditionalla seglings-
fartyget Huong Hai Sealife, kallat ”djonk” som tar oss ut på en 

På denna resa genom Vietnams natursköna landskap med allt från grönskande djungel till vidsträckta risfält utforskar 
vi landet från norr till söder. Vi börjar med ett besök i huvudstaden Hanoi, åker vidare till den mysiga hamnstaden Hoi An 
och avslutar i Ho Chi Minh-staden. Vi besöker dessutom kejsarstaden Huê och kryssar på Mekongfloden.

kryssning genom ett spektakulärt sjölandskap med smaragdfär-
gat vatten, grönskande öar och imponerande kalkpelare. Vi äter 
en gemensam lunch ombord under dagen och det ges tillfälle att 
lämna båten för att undersöka grottor, laguner eller sandstränder. 
När kvällen kommer ankrar vi på en fridfull plats och njuter av en 
uppfriskande drink och den vackra utsikten innan vi sätter oss 
till bords för en god middag ombord.

Dag 6. Ha Long-bukten – Hanoi – Huê  De som är uppe tidigt 
kan beundra soluppgången över vattnet innan vi intar en lättare 
frukost ombord för att därefter gå i land för vidare upptäckts-
färd. På vår väg tillbaka till hamnen i Ha Long-bukten kan vi njuta 
en sista gång av denna vackra bukt medan vi äter en god brunch 
ombord. Väl i hamn möter vi vår buss för vidare färd mot flyg-
platsen. Under kvällen flyger vi till den anrika kejsarstaden Huê, 
där vi ska bo två nätter på det charmiga boutiquehotellet Eldora. 
Resten av kvällen är fri för egna strövtåg.

Dag 7. Huê  Efter frukost väntar Huê på att upptäckas, staden 
som ofta anses vara Vietnams historiskt sett mest intressanta 
stad. Vi börjar med att besöka den gamla delen av staden där 
vi finner det berömda citadellet där Nguyên-dynastin regerade 
mellan 1802 och 1945. Vi besöker också bland annat den förbjudna 
lila staden, Noon Gate och Thai Hoa-palatset. Efter vår rundtur 
stiger vi ombord på en båt för en färd på Parfymfloden. Under vår 
tur ser vi den 21 meter höga, åttkantiga Thien Mu-pagoden, som 
är det mest berömda monumentet i Huê. Rundturen avslutas 
med ett besök vid kejsaren Tu Ducs mausoleum. Resten av kvällen 
är fri för egna aktiviteter.

Dag 8. Huê – Hoi An  Vi äter en god frukost och lämnar sedan Huê 
för vidare färd mot Hoi An. På vägen dit åker vi genom det beröm-
da Hai Van-passet, som markerar gränsen mellan norra och 
södra Vietnams klimatzoner. Väl framme i Hoi An äter vi lunch på 
en trevlig restaurang och checkar in på Hoi An Central Boutique 
Hotel. Det finns mycket att se i denna charmiga hamnstad med 
välbevarade miljöer från den tid då staden var en av de viktigaste 
i Sydostasien. På eftermiddagen gör vi en guidad rundtur till fots 
och ser några av stadens höjdpunkter.

Dag 9. Matlagningskurs  Efter frukost gör vi ett besök på stadens 
lokala marknad, där vi möts av alla möjliga härliga dofter, färger 
och ljud. Här inhandlar vi de ingredienser som vi senare under för-



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar 
· en brunch · 5 luncher · 4 middagar · en lunch eller middag 
dag 15 · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 995:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 7/2, 23/2, 24/10, 19/11

middagen ska använda när vi lär oss laga traditionell vietnamesisk 
mat. När vi har handlat klart tar vi en promenad till hamnen för 
en kort båttur på floden Thu Bon till kockskolan, och stadens stök 
får därmed vika undan för lite lugn och ro. Hoi Ans kulinariska kök 
med en mängd specialiteter är mycket uppskattat i hela Vietnam. 
Vår matlagningskurs inleds med en introduktion till några av dessa 
specialiteter. Vi håller på i cirka två timmar och avslutar med lunch.

Dag 10. Hoi An – Can Tho  Idag ger vi oss iväg mot Danang för 
att ta flyget till den charmiga staden Can Tho, som är belägen i 
Mekongflodens delta. Här checkar vi in på West Hotel Can Tho 
och besöker det 100 år gamla huset Binh Thuy Ancient House. 
Huset byggdes av Duongfamiljen och är känt för sin intressanta 
arkitektur och vackra interiör. Resten av dagen är fri för avkoppling 
och egna aktiviteter. Kanske lockar ett dopp i hotellets takpool 
eller en promenad i charmiga Can Tho.

Dag 11. Kryssning på Mekongfloden till Cai Be  Vid lunchtid går vi 
ombord på en båt för en härlig flodkryssning på Mekongfloden. Vi 
blir välkomnade med en välkomstdrink, och efter att vi inkvarterat 
oss i våra hytter serveras en välsmakande lunch. Vid ett stopp 
senare under dagen får vi möjlighet att göra en promenad 
bland lokala fruktodlingar. Väl ombord på båten igen fortsätter 
vi kryssningen och på kvällen serveras en gemensam middag. 
Under natten ligger båten stilla i Cho Lach.

Dag 12. Cai Be – Ho Chi Minh-staden  Efter frukost och ut-
checkning går vi ombord på mindre båtar som tar oss med på en 
färd där vi kommer närmare vardagslivet i Mekongdeltat. Sedan 
är det dags att stiga på vår buss för att åka vidare till Ho Chi 
Minh-staden. Vi checkar in på Grand Hotel Saigon där vi ska bo 
de kommande nätterna. På vår väg dit passerar vi sevärdheter 
som Notre Dame-katedralen, Huvudpostkontoret och Dong 
Khoi-gatan som tidigare var den stora modegatan. Resten av 
dagen är fri för egna aktiviteter. Vår lokalguide hjälper gärna till 
med förslag.

Dag 13. Ho Chi Minh-staden  Idag har vi hela dagen fri för att 
upptäcka staden som fram till 1976 hette Saigon.

Dag 14. Cu Chi-tunnlarna  Efter frukost reser vi till norra utkanten 
av Ho Chi Minh-staden för att besöka Cu Chi-tunnlarna. Cu Chi 
är ett nätverk av tunnlar och underjordiska gångar som bevarats 
från Vietnamkriget och som spelade en betydande roll under Têtof-
fensiven 1968. Bunkrarna och tunnlarna var en viktig bas för FNL, 
eller Vietcong som amerikanerna kallade dem. Vi får lära oss mer om 
livet i underjorden och även smaka den potatisliknande rotfrukt som 
var soldaternas främsta föda. På eftermiddagen återvänder vi till vårt 
hotell.

Dag 15. Ho Chi Minh-staden – Hemorten  När vi har checkat ut 
från hotellet åker vi till Chinatown, Cholon. Här talar de flesta 
fortfarande mandarin och affärernas skyltar är skrivna med 
kinesiska tecken. Vi gör en guidad rundtur och ser några av denna 
dynamiska stadsdels höjdpunkter, och fortsätter sedan till Krigs- 
minnesmuseet som skildrar Vietnamkriget. Under dagen hinner 
vi också med en gemensam måltid innan vi åker till flygplatsen 
för vidare färd hemåt.

Dag 16. Hemkomst  Vi når hemorten.
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12 dagar

fr 16 475:-

Vietnam Ho Chi Minh, Mekongdeltat och Mui Ne

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 2 
luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 995:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 25/1, 8/2, 22/2, 7/3, 31/10, 14/11, 28/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Ho Chi Minh-staden  Vi flyger till Ho Chi 
Minh-staden.

Dag 2. Ankomst Ho Chi Minh-staden  Vi landar och möts på flyg-
platsen av vår engelsktalande lokalguide som följer med oss under 
hela resan. Med buss tar vi oss mot hotellet, men först stannar 
vi på en lokal restaurang för att avnjuta en vietnamesisk middag. 
Under kvällen checkar vi in på centrala Grand Saigon där vi bor i 
tre nätter.

Dag 3. Heldag i Ho Chi Minh-staden  Efter en god frukost ägnar 
vi hela dagen åt staden som fram till 1976 hette Saigon. Staden 
ligger på västra sidan av Saigonfloden och är full av kulturella 
sevärdheter. Vi besöker bland annat Återföreningspalatset, Krigs-
minnesmuseet,  Notre Dame-katedralen och Ben Thanhmarknaden. 
Mitt på dagen äter vi en gemensam lunch och på eftermiddagen 
besöker vi Thien Hau-templet och stadsdelen Cholon som präglats 
av den kinesiska kulturen.

Dag 4. Cu Chi-tunnlarna  Efter frukost reser vi till norra utkanten 
av Ho Chi Minh-staden för att besöka Cu Chi-tunnlarna. Cu Chi är 
ett nätverk av tunnlar och underjordiska gångar som bevarats från 
Vietnamkriget och som spelade en betydande roll under Têtoffen- 
siven 1968. Bunkrarna och tunnlarna var en viktig bas för FNL, 
eller Vietcong som amerikanerna kallade dem. Vi får lära oss mer 
om livet i underjorden och även smaka den potatisliknande rotfrukt 
som var soldaternas främsta föda. På eftermiddagen återvänder vi till 
vårt hotell.

Dag 5. Flodkryssning på Mekongfloden  Efter frukost reser vi till 
staden Can Tho. Vid lunchtid inleder vi vår flodkryssning mot Cai 
Be och ombord blir vi välkomnade med en välkomstdrink. Efter 
att vi inkvarterat oss i våra hytter serveras lunch ombord. Vid ett 
stopp senare under dagen får vi möjlighet att göra en promenad 
bland lokala fruktodlingar. Väl ombord på båten igen fortsätter vi 
kryssningen och på kvällen serveras en gemensam middag. Under 
natten ligger båten stilla i Cho Lach/Cai Be.

Dag 6. Flodkryssning på Mekongfloden – Mui Ne  Efter frukost 
går vi ombord på mindre båtar som tar oss till den flytande mark-
naden där handeln är igång. Här säljer och köper man sina varor 
direkt från båten. Vi går även i land på någon av flodens många 
öar för att se hur människorna i Mekongdeltat bor och lever. Under 

Vietnam är ett land med storslagen natur och kulturell mångfald. Här finns allt från grönskande djungel och vidsträckta risfält 
till milslånga sandstränder. Under resan upplever vi Ho Chi Minh-staden med sina religiösa tempel, livliga marknader och 
historiska palats. Vi gör även en flodkryssning i Mekongdeltat och avslutar resan med fem nätter i den lyxiga badorten Mui Ne.

förmiddagen är det åter dags att kliva på vår buss. Vi färdas sedan 
till badorten Mui Ne som vi når under kvällen. Här checkar vi in 
på lyxiga The Cliff Resort som ligger strax utanför staden och äter 
gemensam middag på kvällen. 

Dag 7. Vilodag Mui Ne  Efter frukost har vi hela dagen på oss till 
sol, bad och rekreation.

Dag 8. Red Sand Dunes  Tidig morgon beger vi oss till ett område  
med röda sanddyner utanför Mui Ne. Här hoppas vi på att få se 
soluppgången och hur solens ljus färgar landskapet rött. Vi be-
söker sedan en närliggande fiskeby där morgonens fiskhandel är 
i full gång. Väl tillbaka på vårt hotell njuter vi av ledig tid resten av 
dagen.

Dag 9–10. Vilodagar i Mui Ne  Vi har nu två heldagar till att njuta 
och koppla av med sol och bad.  

Dag 11. Mui Ne – Hemorten  Efter frukost och en ledig förmiddag 
lämnar vi vårt hotell. Vi reser med bussen mot Ho Chi Minh-staden 
för vidare färd hemåt

Dag 12. Hemkomst  Vi når hemorten. 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbelrum 
· 10 frukostar · 7 luncher · 6 middagar · utflykter enligt pro-
gram · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 595:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 19/3, 12/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr 22 975:-

Dag 1. Hemorten – Malaysia  Vi flyger till Malaysias huvudstad 
Kuala Lumpur. 

Dag 2. Ankomst Kuala Lumpur  Vi landar i Kuala Lumpur och 
checkar in på Holiday Inn Express Kuala Lumpur City Centre där vi 
ska bo två nätter. Gemensam middag.

Dag 3. Kuala Lumpur  Med vår lokalguide gör vi en rundtur i staden. 
Vi ser bland annat Little India, nationalmoskén Masjid Negara, 
islamiska konstmuseet samt den stora inomhusmarknaden. Vi 
åker också upp i Petronas Twin Towers för en hisnande utsikt över 
staden. Gemensam lunch. 

Dag 4. Kuala Lumpur – Borneo  Efter frukost flyger vi till Borneo, som 
är världens tredje största ö. Merparten av ön täcks av regnskog och 
här finns ett unikt djur- och växtliv. Vi checkar in för tre nätter på hotell 
Grand Margherita i Kuching. Gemensam middag. 

Dag 5. Matang Wildlife Centre och båtfärd på Santubongfloden  Nu 
väntar Borneo på att utforskas. Vi  börjar med ett besök på Matang 
Wildlife Centre, som är en del av nationalparken Kubah och Sara-
waks största rehabiliteringscenter för utrotningshotade djur. Här 
rehabiliteras orangutanger och andra vilda djur som blivit tillfånga-
tagna av tjuvjägare eller övergivna av sina föräldrar, och förbereds 
för att på sikt klara sig på egen hand i djungeln. Vi fortsätter sedan 
till Santubong-floden där vi stiger ombord på vår båt som tar oss på 
en färd längs med floden. Har vi tur får vi se den sällsynta Irrawaddy- 
delfinen hoppande runt vår båt. Vi äter gemensam lunch under 
dagen och har kvällen fri för egna strövtåg i Kuching. 

Dag 6. Bako nationalpark  Vi gör en utflykt till nationalparken Bako 
och bjuds på en fantastisk naturupplevelse med inslag av både 
regnskog och klipplandskap. Nästan alla av Borneos djurarter är 
representerade här och med lite tur ser vi den berömda näsapan. 
Gemensam lunch. 

Dag 7. Kuching – Semenggoh – Lemanakfloden och ibanfolket  
Efter frukost checkar vi ut för att åka mot Lemanakfloden. På vägen 
dit besöker vi reservatet Semenggoh och hoppas på att få se några 
av de orangutanger och andra djur som lever här. Vi besöker en lokal 

Borneo med Kuala Lumpur och Singapore
Följ med oss och upptäck fantastiska Sydostasien. Vi besöker den mångkulturella staden Kuala Lumpur där Petronas 
Twin Towers har blivit stadens självklara landmärke. I Borneos djungel övernattar vi i långhus hos ibanfolket. I Bako 
nationalpark letar vi efter näsapor och upplever den vackra naturen. Resan avslutas med två dagar i Singapore.

marknad och en pepparodling innan vi äter gemensam lunch. Med 
en longtail-motorbåt tar vi oss till ibanfolket. Vi äter gemensam 
middag och ser ibanfolkets traditionella danser. Vi övernattar i en 
sovsal i ett av byns långhus. Boendet är av mycket enkel standard 
men blir en minnesvärd upplevelse.

Dag 8. Lemanak – Batang Ai  Efter frukost går vi en kort djungel-
promenad och äter traditionell lunch. Sedan åker vi nedför floden 
till sjön Batang Ai. Med båt tar vi oss till hotell Aiman Batang Ai 
Resort där vi ska bo i två nätter. Gemensam middag. 

Dag 9. Batang Ai  Dagen lämnas fri för egna aktiviteter. Frukost, 
lunch och middag på hotellet. 

Dag 10. Batang Ai – Kuching  Efter frukost återvänder vi till Kuching och 
stannar för lunch utmed vägen. Vi checkar in på hotell Grand Margherita. 

Dag 11. Kuching – Singapore  Frukost och utcheckning. Vi reser mot 
flygplatsen och flyger till Singapore. Under en stadstur åker vi genom 
finansdistriktet, promenerar till Merlion Park, njuter av utsikten över 
Marina Bay och fortsätter till Little India samt Chinatown. Vi bor på 
Hotel Boss. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter. 

Dag 12. Singapore – Hemorten  Frukost och utcheckning. Dagen är 
fri fram till kvällen då vi åker till flygplatsen.  

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.

Boendet i långhus i Borneos djungel är relativt enkelt, utan AC 
och med gemensamma toaletter. Egen väska med toalettartiklar 
rekommenderas att ta med. En gåva till ibanfolket, som till exempel 
pennor, suddgummin och limstift, är välkommen. För att kunna 
njuta av resan är det viktigt att man har god grundkondition och är 
fullt frisk då vandringar förekommer.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 12 övernattningar i dubbelrum · 12 frukostar · 
2 luncher · 9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 195:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 27/1, 16/2, 22/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr 19 975:-

Dag 1. Hemorten – Malaysia  Vi flyger till Malaysias huvudstad 
Kuala Lumpur.

Dag 2. Ankomst Kuala Lumpur  Vi checkar in på Meliá Kuala Lumpur 
där vi ska bo i tre nätter. Hotellet ligger centralt med närhet till såväl 
sevärdheter som shopping, restauranger och barer. Gemensam 
middag på en av stadens restauranger.

Dag 3. Kuala Lumpur  Vi gör en stadsrundtur med vår lokalguide för 
att upptäcka den vibrerande staden. Under turen får vi en inblick i 
Kuala Lumpurs historia och ser bland annat Självständighetstorget 
som pryds av Masjid Jamek, en av stadens äldsta moskéer. Vi av-
slutar rundturen med ett besök i världens sjunde högsta byggnad, 
Petronas Twin Towers. Resten av dagen är fri. 

Dag 4. Melaka  Vi åker söderut till Melaka, vars strategiska läge tidigt  
gjorde den till en eftertraktad plats för kolo-nialmakterna. Den 
Unescolistade stadskärnan är en fascinerande blandning av de olika 
kulturer som präglat staden. Vår rundtur tar oss till höjdpunkter som 
St. Peter’s Church, Dutch Administration Office, Cheng Hoon Teng-
templet och Jonker Street. Vi avslutar lunch och med en härlig båtfärd 
på Melakafloden. Tillbaka i Kuala Lumpur har vi resten av dagen fri. 

Dag 5. Kuala Lumpur – Taman Negara  Efter frukost reser vi mot 
nationalparken och världens äldsta regnskog Taman Negara. Vi åker 
till Kuala Tembeling och stiger ombord på traditionella långbåtar 
som tar oss med in i djungeln. Vi kliver av vid Mutiara Taman Negara 
Resort där vi checkar in för två nätter. Efter vår gemensamma middag 
kan den som vill följa med på en guidad nattvandring i djungeln.

Dag 6. Taman Negara  Vi vaknar upp till ljudet av den över 130 miljo- 
ner år gamla regnskogens många fåglar, insekter och djur. Tillsam-
mans med vår lokalguide gör vi en vandring genom regnskogen längs 
sling-rande stigar mot över 300 meter höga Teresek Hill. Sedan tar 
vår vandring nya höjder, för nu ger vi oss upp i skogens hängbroar 
på 45 meters höjd och gör en oförglömlig promenad bland trädkro-
norna. Därefter återvänder vi till resorten och äter gemensam lunch. 
Resten av dagen på egen hand. Middag på kvällen.

Dag 7. Taman Negara – Cameron Highlands  Idag reser vi österut  
genom det böljande landskapet till den gamla brittiska bergssta-
tionen Cameron Highlands. Här bosatte sig många av de engelsmän 
som var stationerade i Malaysia under kolonialtiden, något som syns  
på både arkitekturen och de klassiska trädgårdarna. Sedan checkar 
vi in på Strawberry Park Resort och äter gemensam middag.

Malaysia
myllrande städer, regnskogsäventyr och kritvita stränder
Malaysia är en spännande blandning av Asiens många ansikten. Här finns några av världens högsta byggnader, uråldriga 
regnskogar, färgglada kolonialstäder och vidsträckta sandstränder. Vår rundresa tar oss från Kuala Lumpurs storstads-
puls till trädkronorna i världens äldsta regnskog, Cameron Highlands böljande teodlingar och paradisön Langkawi.

Dag 8. Cameron Highlands  Idag väntar en rundtur i de natursköna 
högländerna. Vi besöker bland annat den äldsta teplantagen i 
Malaysia och en blomster- och grönsaksodling. Turen avslutas på en 
charmig marknad där man kan köpa lokalt producerade produkter. På 
kvällen avnjuter vi en traditionell malaysisk middag på vårt hotell.

Dag 9. Cameron Highlands – Langkawi  Vi reser vidare mot kusten. 
På vägen dit stannar vi till i den kungliga staden Kuala Kangsar. Vi ser 
det pampiga sultanpalatset Istana Iskandariah och vi gör också ett 
stopp vid Ubudiah-moskén, utformad av arkitekten Arthur Benison 
Hubback. Vi fortsätter sedan till Penangs flygplats och gör en kort 
flygresa till paradisön Langkawi. Här checkar vi in på lyxiga Holiday 
Villa Langkawi. Frukost och middag ingår samtliga dagar.

Dag 10–12. Langkawi  Nu väntar härliga dagar med sol, bad och 
avkoppling på underbara ögruppen Langkawi. Här finns vita korall-
stränder, lummig regnskog, och vackra vattenfall. Det finns mycket 
att se och uppleva på ön, både på land och till havs, samt prisvärd 
shopping i öns enda stad. Utflykter kan bokas på plats via hotellet.

Dag 13. Langkawi – Georgetown, Penang  På morgonen flyger vi 
tillbaka till Penang och fortsätter med vår buss till Georgetown. 
Staden, som grundades på 1700-talet, är en fascinerande blandning 
av öst och väst, historiska och moderna byggnader samt olika 
religioner och kulturer. Vi checkar in på det mysiga boutiquehotellet 
Clans Georgetown och har resten av dagen fri. 

Dag 14. Penang – Hemorten  Efter frukost gör vi en guidad rundtur i 
Georgetowns Unescolistade historiska stadskärna. Resten av dagen 
är fri för egna strövtåg tills det är dags att åka till flygplatsen för 
hemfärd.

Dag 15. Hemkomst  Vi når hemorten.

För att kunna njuta av resan är det viktigt att man har god grund-
kondition och är fullt frisk då vandringarna i regnskogen kan vara  
krävande. På vissa ställen är terrängen kraftigt kuperad och sti- 
garna anlagda ovanpå rötter och klippor. För att underlätta kan vi 
rekommendera vissa hjälpmedel. Alla resenärer bör använda grova 
skor med rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar 
kan även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge 
extra stöd). Besök vår hemsida för mer information.
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16 dagar

fr  31 975:-

Stora Kina med Tibet

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 14 övernattningar i dubbelrum 
· 14 frukostar · 8 luncher · 11 middagar · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 7 275:- · tillvalsutflykter 
Avresedatum: 21/4, 2/9

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Peking  Vi flyger till Peking.

Dag 2. Ankomst Peking  Vi landar i Peking och möts av vår lokala 
engelsktalande guide som tar oss till vårt hotell, femstjärniga The 
Presidential Beijing. Här ska vi bo i tre nätter. På kvällen äter vi 
middag på en lokal restaurang.

Dag 3. Peking med Himmelska fridens torg och Förbjudna staden  
Vi besöker Himmelska fridens torg med Monumentet över folkets 
hjältar och Mao Zedongs mausoleum. På torgets norra sida leder 
Himmelska fridens port oss till den Förbjudna staden. Palatset, 
som är världens största, har över 9 000 rum. Vi besöker även 
Sommarpalatset. Under dagen äter vi gemensam lunch och middag.

Dag 4. Peking med kinesiska muren  Idag åker vi till kinesiska 
muren och tar linbanan upp till den så kallade Mutianyudelen, 
en av de mest kända och välbevarade sektionerna. Resten av 
eftermiddagen är fri. Under dagen äter vi gemensam lunch och 
middag.

Dag 5. Peking med Himmelens tempel – Xian  Dagens utflykt går 
till Himmelens tempel, där allt symboliserar att jorden är fyrkantig 
och himlen är rund. I parken träffas Pekingbor i alla åldrar för 
olika gruppaktiviteter. Efter gemensam lunch tar vi tåget mot Xian, 
där vi checkar in på hotell Xian Jincheng Art Hotel för två nätter. 
Gemensam middag.

Dag 6. Xian med Terrakottaarmén  Idag besöker vi en av 1900-talets 
största arkeologiska sensationer, Terrakottaarmén i Xian. De detalj-
rika lerfigurerna skulle skydda Kinas förste kejsare Qin Shi Huangdi 
i livet efter detta. Sedan besöker vi Lilla vildgåspagoden från 700- 
talets början. Under dagen äter vi gemensam lunch och middag.

Dag 7. Xian – Chengdu  Vi tar höghastighetståget till Chengdu, Sichu- 
anprovinsens huvudstad. Vi checkar in på Tibet Hotel Chengdu och 
har resten av dagen ledig. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 8. Chengdu med Research Base Of Giant Panda Breeding och 
Renmin Park  Chengdus stora huvudattraktion är Kinas national-
symbol, jättepandan. Chengdu Panda Base är en forsknings- och 
uppfödningsanläggning för jättepandan och andra sällsynta djur. Vi 
åker sedan till Renmin Park, där det finns flera fina tehus. Behöver 
du få dina öron rengjorda är det en lokal specialitet. På kvällen äter 
vi gemensam middag.

Dag 9. Tillvalsutflykt jättebuddhan i Leshan  Dagen är fri för 
egna strövtåg i Chengdu. Man kan också välja att följa med på en 
tillvalsutflykt till det heliga berget Emei. Här ligger Kinas första 
buddhisttempel och världens största buddhastaty, huggen direkt ur 
berget på 700-talet. Pris fr. 695:-

I kontrasternas Kina blandas gammalt och nytt på ett fascinerande sätt. Vår resa börjar i huvudstaden Peking, med klassiska 
sevärdheter som kinesiska muren och Himmelska fridens torg. Vi fortsätter till Xian och Terrakottaarmén, ser jättepandor i 
Chengdu, besöker spännande Lhasa i Tibet och avslutar rundturen i kosmopolitiska Shanghai.

Dag 10. Chengdu – Lhasa, Tibet  Efter frukost flyger vi till Lhasa i 
Tibet. När vi har landat åker vi till Four Point Hotel där vi checkar in 
för tre nätter. Resten av dagen är fri. Middag på kvällen.

Dag 11. Lhasa med Potalapalatset, Jokhangtemplet och Barkhor
Det vita palatset var den tibetanska regeringens kansli fram till 
det tibetanska upproret 1959, då Dalai lama tvingades i exil. Det 
röda templet är gravplats för fem tidigare inkarnationer av Dalai 
lama. Templet Jokhang är lamaismens allra heligaste tempel. 
Runt Jokhang går Barkhor, den heliga vägen, där pilgrimer och 
handelsmän trängs. Under dagen äter vi gemensam lunch.

Dag 12. Lhasa med Norbulingka och Seraklostret Norbulingka 
betyder ”Juvelparken”. Ordet juvel syftar på Dalai lama, som 
använde palatsen som sommarresidens från 1780 till 1959. 
Seraklostret från 1400-talet är ett av de tre främsta klostren inom 
den tibetanska buddhismen, känt för munkarnas debatter. Under 
dagen äter vi gemensam lunch.

Dag 13. Lhasa – Shanghai På morgonen flyger vi till Shanghai. Vi 
checkar in på vårt hotell, fyrstjärniga Golden Tulip Bund New Asia. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 14. Shanghai med Yuyuanträdgården, Bund och Nanjing road
Förmiddagen tillbringar vi i en av de vackraste klassiska kinesiska 
trädgårdarna i regionen, Yuyuanträdgården. Strax intill ligger the 
Bund och härifrån ser man bäst Pudongs skyline, som vuxit fram på 
rekordtid. På Nanjinggatan öppnade de första varuhusen i Kina på 
1920-talet och gatan är fortfarande en av Kinas mest välbesökta. 
Under dagen äter vi gemensam lunch och middag.

Dag 15. Tillvalsutflykt Zhujiajiao Dagen är fri för egna strövtåg i 
Shanghai. Man kan också välja att följa med på en tillvalsutflykt 
till vattenstaden Zhujiajiao. Staden, som funnits i 1 700 år, har 
ett fjäderformat kanalsystem och smala gränder där man hittar 
allt från levande minisköldpaddor till traditionella maträtter som 
tillagas på plats. Pris fr. 395:- 

Gemensam middag.

Dag 16. Shanghai – Hemorten Frukost och därefter avfärd mot 
flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.



www.rolfsbuss.se270

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr 16 995:-

Dag 1. Hemorten – Peking  Vi flyger till Peking.

Dag 2. Ankomst Peking  Vi landar i Peking. På kvällen äter vi 
middag på en lokal restaurang. Vi bor två nätter på Hotel The 
Presidential.

Dag 3. Peking med kinesiska muren och Sommarpalatset  Vi 
inleder dagen med frukost på vårt hotell. Idag reser vi över 2 000 år 
tillbaka i tiden, när vi får vandra på historiens längsta byggnadsverk 
– kinesiska muren. På en lokal restaurang äter vi gemensam lunch 
och framåt eftermiddagen besöker vi Sommarpalatset. På kvällen 
får vi under en gemensam middag smaka den världsberömda delika-
tessen pekinganka. 

Dag 4. Peking med Förbjudna staden – Xian  Vi besöker Himmels- 
ka fridens torg och Förbjudna staden – världens största kejsar-
palats som har över 8 000 rum. Vi beger oss sedan med cykelriksha 
in bland Pekings smala gränder. Vi äter lunch på en lokal restaurang 
innan vi stiger på snabbtåget till Xian under eftermiddagen. På kväl-
len checkar vi in på Jincheng Art Hotel i Xian, där vi bor två nätter.

Dag 5.  Xian med Terrakottaarmén  Frukost. Vi reser sedan till den fan-
tastiska utgrävda Terrakottaarmén.  Vi äter lunch på en lokal restau-
rang. På kvällen äter vi en gemensam dumpling-middag och får 
sedan uppleva Tang Dynasty musik- och dansshow. 

Kina en rundresa i mittens rike 
Kina är en fascinerande blandning av gammalt och nytt. Vi inleder vår resa i Peking med bland annat kinesiska muren, 
Himmelska fridens torg och Förbjudna staden. Vi fortsätter till Xian och Terrakottaarmén för att sedan avsluta vår resa i 
den moderna metropolen Shanghai.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · snabbtåg · 7 övernattningar i 
dubbelrum · 7 frukostar · 6 luncher · 6 middagar · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 275:- 
Avresedatum: 1/4, 14/4, 5/5, 19/5, 26/5, 14/9, 29/9, 13/10, 
27/10

Dag 6. Xian och flyg till Shanghai  Vi gör en stadsrundtur i Xian och 
äter gemensam lunch. På eftermiddagen åker vi till flygplatsen och 
äter en gemensam middag innan vi flyger till Shanghai. I Shanghai 
checkar vi in på hotell Golden Tulip Bund New Asia.

Dag 7. Shanghai  Vi beger oss till Bund som är Shanghais paradgata 
och ligger längs med Huangpufloden. Vi stannar för ett kort fotostopp 
innan vi åker vidare till Nanjinggatan som är stadens mest berömda 
shoppinggata där vi får en liten stund på egen hand. Efter en gemensam 
lunch gör vi ett besök i gamla stan samt på en silkesfabrik. På kvällen 
äter vi gemensam middag och ser en akrobatshow.

Dag 8. Suzhou  Vi reser till grannstaden Suzhou, känd för sina 
klassiska trädgårdar som finns med på Unescos världsarvslista. Vi 
promenerar bland annat genom Nätmästarens trädgård. Efter en 
gemensam lunch gör vi ett besök på ett broderiinstitut där vi får 
se hur man tillverkar de kinesiska finbroderierna. Vi hinner även 
med en promenad i de trevliga traditionella kvarteren på Shantang 
Street. Vi återvänder sedan till Shanghai för middag. 

Dag 9. Shanghai – Hemorten  Vi checkar ut från vårt hotell och 
åker till flygplatsen. Vi flyger till vår hemort.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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8 dagar

fr  11 375:-

Peking en stad som är lika modern som historisk

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar 
· 5 luncher · 4 middagar · transporter och utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 225:- 
Avresedatum: 21/4, 2/6, 22/9, 6/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Peking  Vi flyger till Peking.

Dag 2. Ankomst Peking – Lamatemplet  Vi landar i Peking och tar 
oss från flygplatsen till Lamatemplet, det största och bäst bevar- 
ade tibetanskbuddhistiska templet i staden. Efter besöket äter 
vi lunch på en lokal restaurang innan vi checkar in på Qianmen 
Jianguo Hotel där vi bor under hela vistelsen i Peking. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 3. Förbjudna staden och hutonger  Efter frukost lämnar vi 
hotellet för en heldag med sightseeing. Vi besöker Himmelska 
fridens torg, ett av världens största torg, och sedan även Förbjudna  
staden där kejsarna under Ming- och Qingdynastierna bodde. Vi  
äter lunch hos en kinesisk familj och beger oss sedan med cykel- 
riksha in bland Pekings smala gränder, så kallade hutonger. Vi får  
en inblick i kinesisk vardag när vi hälsar på hemma hos en kine- 
sisk familj. Därefter njuter vi av en teprovning på ett tehus. På 
kvällen äter vi middag på en lokal restaurang.

Dag 4. Kinesiska muren  Vi äter frukost och beger oss sedan till 
den mäktiga och vackra kinesiska muren. Vi åker vidare till en 
jadefabrik och ser hur man bearbetar och slipar jadestenen. Vi 
äter lunch på en lokal restaurang. Därefter återvänder vi till Peking 
och stannar på vägen till för att se Fågelnästet som är Kinas na-
tionalstadion och Vattenkuben som är den nationella simstadion.

Dag 5. Sommarpalatset och pekingopera  Frukost. På förmidda-
gen besöker vi Sommarpalatset. Här tillbringade kejsarna sin tid 
på somrarna. Efter att vi ätit lunch på en lokal restaurang åker vi 
vidare för att se en föreställning med traditionell pekingopera.  
Därefter äter vi gemensam middag på en lokal restaurang.   

Dag 6. Peking  Efter frukost har vi dagen fri för egna äventyr. Åk till 
sidenmarknaden (Xiushui eller Silk Street) och shoppa billigt eller 
sätt er på en takterrass i affärsdistriktet med utsikt över staden. En 
promenad längs den populära shoppinggatan Wangfujing är också 
ett trevligt alternativ. Familjen Pans gård (Pan Jia Yuan Jiu Huo Shi 
Chang) är ytterligare en sevärdhet med antikvitetsmarknad.  

Upplev den kinesiska huvudstaden med sin mångåriga historia. Peking, eller Beijing, är en av de mest tätbefolkade städerna i 
Kina. Här finner man en fascinerande blandning av modernitet och uråldrig kultur. Vi besöker bland mycket annat Himmels- 
ka fridens torg, kinesiska muren, Sommarpalatset och hutongerna. Detta blir en stadsresa utöver det vanliga.

Dag 7. Himmelens tempel  Efter frukost besöker vi Himmelens 
tempel där kejsarna tillbad högre makter under Ming- och Qing-
dynastierna. Därefter äter vi lunch på en lokal restaurang. Efter 
lunch har vi fri tid fram till kvällens gemensamma avskedsmiddag.     

Dag 8. Peking – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och samlas 
för att åka till flygplatsen.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 975:-
Speciellt: Hotellrummen i Japan är förhållandevis små. Vissa 
avresor har avvikande hotell och program. Besök vår hem- 
sida för aktuell information.
Avresedatum: 17/3, 24/3, 31/3, 7/4, 14/4, 22/9, 13/10, 27/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  25 475:-

Dag 1. Hemorten – Tokyo  Vi flyger till Tokyo.

Dag 2. Ankomst Tokyo  Vi landar i Tokyo. Här möter vår lokalguide 
oss och tar oss med på en förmiddagsrundtur i staden. Tokyo är 
världens folkrikaste storstadsområde med över 35 miljoner in-
vånare. Namnet betyder den östra huvudstaden och staden är idag 
inte bara hemvist för Japans parlament och kejsarpalatset utan 
även för flera internationella japanska företag som Sony, Mitsubishi 
och Honda. Turen börjar på ön Odaiba som byggdes under Edoperi-
oden för att skydda staden från eventuella attacker från havet. Idag 
är ön ett populärt shopping- och nöjesdistrikt. Vi fortsätter sedan 
till den vackra trädgården Hamarikyu Onshi Teien, där vi får tid att 
strosa i den fina omgivningen innan vi checkar in på vårt hotell 
Sunshine City Prince Hotel.

Dag 3. Rundtur Tokyo  Efter frukost gör vi en heldagsrundtur i Tokyo. 
Vi besöker Tokyo Skytree, Japans högsta byggnad, där vi får en 
enastående utsikt över staden. Vi åker sedan vidare till Asakusa 
där vi bland annat får se Sensoji, ett buddhistiskt tempel från år 
645 som är det äldsta i Tokyo. Efter lunch på egen hand fortsätter vi 
till Edo Tokyo-museet där vi får en inblick i huvudstadens historia, 
kultur och arkitektur. Efter besöket fortsätter vi till Ginza, ett av 
de främsta shoppingdistrikten i världen. Här finns många affärer, 
restauranger och shoppinggallerior men även visningsrum för 
elektronikjättar som Sony och Ricoh. Middag på en lokal restaurang 
under kvällen.

Dag 4. Tokyo  Efter frukost har vi dagen fri för att uppleva en av 
världens mest fascinerande storstäder. Vår reseledare ger gärna 
tips på utflyktsmål och aktiviteter. På de flesta metrostationer kan 
man köpa ett Suica-kort som gör det lätt att ta sig runt i Tokyo på 
egen hand. Kortet är också giltigt i både Kyoto och Osaka.

Dag 5. Tokyo – Fuji – Hakone – Kyoto  Frukost och därefter sätter 
vi oss på vår buss som tar oss till Fuji. Japans högsta berg är hela 
3 776 meter över havet och utnämndes till världskulturarv 2014. Vi 
åker upp till femte stationen (2 300 meter) där det blir tid för lunch 
på egen hand. Därefter fortsätter vi till Hakone som är känt för sina 
varma källor. OBS! Ibland påverkas området runt Fuji och Hakone av 
vulkanisk aktivitet, vilket kan medföra att områden blir avspärrade 

Japan med Tokyo, Mount Fuji, Kyoto och Osaka
En resa till Japan är en minnesvärd och häpnadsväckande upplevelse. Landet har en urgammal kultur som i allra högsta 
grad lever kvar än idag trots den snabba utvecklingen till ett ultramodernt och högteknologiskt samhälle. På denna rund- 
resa ser vi både det antika och det moderna. Vi besöker bland annat Tokyo, Kyoto, Osaka och gör flera intressanta utflykter.

och att vårt program behöver justeras. Framåt sen eftermiddag 
fortsätter vi till Odawara där vi tar Shinkansen (höghastighetståg) 
till Kyoto. Vi äter middag på en lokal restaurang och tar därefter in 
på Kyoto Tower Hotel.

Dag 6. Stadsrundtur Kyoto  Efter frukost tar vår guide med oss 
på en rundtur i Kyoto, staden som undantogs från amerikanska 
bombningar under andra världskriget på grund av sitt historiska 
och kulturella värde. På förmiddagen besöker vi bland annat den 
Unescolistade gyllene paviljongen samt Kiyomizu-templet och gör 
en promenad på de charmiga gatorna Sannenzaka och Ninenza-
ka, som kantas av traditionella japanska trähus. Efter lunch på 
egen hand besöker vi Nijo-borgen med sina ”näktergalsgolv” som 
byggdes av den förste shogunen i Tokugawaklanen. Sedan tar vi en 
tur i geishakvarteret Gion, med sina många restauranger, tehus och 
affärer.

Dag 7. Kyoto – Nara – Osaka  Efter frukost beger vi oss mot Osaka 
med flera stopp längs vägen. Vi stannar hos en saketillverkare och 
fortsätter därefter till Nara som grundades år 710 som Japans 
första permanenta huvudstad. Här besöker vi Naraparken och går in 
i Todaiji-templet där vi ser Japans största bronsstaty över Buddha.  
Efter lunch på egen hand fortsätter vi mot Osaka. Väl framme be- 
söker vi Osakas slott och Osaka Museum of Housing and Living 
innan vi checkar in på Hotel Monterey La Soeur Osaka.

Dag 8. Stadsrundtur Osaka  Efter frukost träffar vi en lokalguide för 
en stadsrundtur i Osaka. Vi besöker Umeda Sky Building där vi får 
en enastående utsikt över staden. Lunch på egen hand. Vi besöker 
shoppingdistriktet Shinsaibashi och därefter den berömda Kuromon- 
marknaden. Middag på en lokal restaurang under kvällen.

Dag 9. Osaka – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och åker till flygplatsen för att påbörja vår hemresa.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  34 975:-

Dag 1. Hemorten – Tokyo  Vi flyger till Japans huvudstad Tokyo.

Dag 2. Ankomst Tokyo  Vi anländer till flygplatsen i Tokyo där vi 
möts av vår engelsktalande guide. Under förmiddagen besöker vi 
Asakusa där vi bland annat får se Sensoji, ett buddhistiskt tempel 
från år 645 som är det äldsta i Tokyo. Vi får därefter fri tid att strosa 
längs den gamla shoppinggatan Nakamise och äta lunch på egen 
hand. Under eftermiddagen tar vi in på vårt hotell Sunshine City 
Prince. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 3. Tokyo  Idag har vi dagen fri för att upptäcka Tokyo på egen 
hand. Tokyo brukar kallas kontrasternas stad, och det är inte svårt 
att förstå varför. Bakom varje skyskrapa finns ett tempel, och neon-
ljus och folkträngsel varvas med lugna kvarter. Den som önskar kan 
följa med på en heldagsutflykt till nationalparken Nikkō, Japans 
mest populära turistattraktion. Efter frukost möter vi vår lokal- 
guide som tar oss till vår buss. Vi åker dryga två timmar norrut till 
nationalparken Nikkō som anses vara en av de vackraste parkerna i 
Japan. Vi besöker den imponerande shintohelgedomen Toshogu där 
Tokugawa Ieyasu, grundaren av Japans sista shogunat, ligger be- 
gravd. Tokugawaklanen styrde Japan mellan åren 1603 och 1868 
och denna period kom att kallas Edoperioden. Därefter äter vi lunch  
på en lokal restaurang innan vi besöker sjön Chuzenji och Kegon- 
vattenfallet. Vi återvänder till Tokyo på eftermiddagen och förväntas 
anlända vid 19-tiden. Utflykten måste förbokas, är i mån av plats 
och behöver minst 10 deltagare för att genomföras. Pris fr. 1 495:-

Dag 4. Tokyo  Efter frukost ger vi oss ut på en guidad tur i Tokyo. 
Några höjdpunkter under dagen är bland annat shintohelgedomen 
Meiji jingū som byggdes under början av 1900-talet samt korsning- 
en vid Shibuya, världens mest trafikerade övergångsställe. Efter 
lunch på en lokal restaurang besöker vi det historiska museet Edo 
Tokyo Museum och den ”finare” stadsdelen Ginza, där det finns 
många varuhus, butiker och restauranger.

Dag 5. Tokyo – Kamakura – Hakone – Fujiområdet  Idag lämnar vi 
Tokyo och börjar med att åka ut till kusten. I kuststaden Kama- 
kura besöker vi bland annat den stora buddhastatyn i brons som är 
tretton meter hög. Här finns också Hasedera-templet som är känt 
för sin över nio meter höga förgyllda trästaty av barmhärtighets-

Stora Japan den stigande solens rike
En oförglömlig resa till kontrastrika Japan, där högteknologi och storstädernas neonljus blandas med andlighet och uråldriga 
traditioner. Under vår rundresa får vi en inblick i japansk kultur samtidigt som vi upplever kejserlig prakt omgiven av sagolik 
natur.

gudinnan Kannon. Vi fortsätter till Hakone, som är en av Japans 
äldsta kurorter. Staden ligger i ett område med vulkaniska varma 
källor, vackra sjöar och historiska platser. Här besöker vi Hakones 
friluftsmuseum med skulpturer av berömda konstnärer, såsom Carl 
Milles, Pablo Picasso och Joan Miró. Framåt eftermiddagen checkar 
vi in på Hotel Kasugai. Gemensam middag under kvällen.

Dag 6. Fuji-berget – Matsumoto – Takayama  Vi inleder dagen 
med att besöka parken Arakurayama Sengen där vi får en enastå- 
ende vy över berget Fuji. Japans högsta berg är hela 3 776 meter 
över havet och finns med på Unescos världsarvslista. Senare under 
dagen åker vi vidare till bergsstaden Matsumoto, där vi besöker det 
berömda slottet som på grund av sin svarta färg kallas kråkslottet. 
Stora delar av slottet är från 1500-talet. Vi fortsätter till Takayama 
där vi bland annat besöker gatan Sannomachi i den äldre delen av 
staden med många välbevarade hus från 1600–1800-talet. De gam-
la husen rymmer ofta mysiga små kaféer, butiker och sakebrygge- 
rier. Efter rundturen beger vi oss till vårt hotell Ryu Resort & Spa. På 
kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 7. Takayama – Shirakawa-go – Kanazawa  Vi inleder dagen 
med ett besök på Takayamas morgonmarknad. På marknaden, som 
ligger intill floden i den gamla delen av staden, säljer invånarna 
en mängd lokala produkter, såsom hantverk, mat och blommor. 
Innan vi åker vidare gör vi även ett stopp på ett museum där vi kan 
beundra några av de vackra festivalvagnar som används under 
Takayamas vår- och höstfestival. Vårt nästa stopp blir staden 
Shirakawa-go där vi besöker huset Wada, som är ett av de största 
husen i den arkitekturstil som kallas gassho, karakteriserad av 
starkt sluttande tak. Vi äter lunch på en lokal restaurang innan 
vi fortsätter till staden Kanazawa där vi stannar till i ett område 
med traditionella japanska tehus (chaya). På de exklusiva tehusen 
underhåller geishor med sång och dans. Vi stannar kvar i Kanazawa 
för natten och checkar in på centralt belägna Hotel Resol Trinity 
Kanazawa.

Dag 8. Kanazawa – Kyoto  Efter frukost besöker vi Kenrokuen- 
trädgården, som är en av Japans vackraste landskapsträdgårdar. 
Det stora området tillhörde tidigare det närliggande slottet. Vi 
fortsätter till det tidigare samurajdistriktet Nagamachi och besöker 
samurajhemmet Nomura för att få en inblick i hur samurajerna en 
gång bodde tillsammans med sina familjer. Därefter åker vi vidare 
till staden Kyoto där vi stannar vid templet Kiyomizudera, som 
ligger på de grönskande kullarna öster om staden. Sedan besöker 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
2 luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 375:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Hotellrummen i Japan är förhållandevis små. 
Avresedatum: 19/3, 26/3, 8/4, 3/9, 8/10

vi det kända geishadistriktet. I de karakteristiska gamla trähusen 
trängs butiker och restauranger med tehus där geishorna under-
håller besökarna med japanska konstformer. På eftermiddagen 
checkar vi in för två nätter på Vessel Hotel Campana Kyoto Gojo. Vi 
äter gemensam middag.

Dag 9. Kyoto  Efter frukost fortsätter vi att utforska Kyoto. Vi ser 
bland annat templet Ryoanji, som är känt för sin speciella sten-
trädgård, och den gyllene paviljongen, som ligger sagolikt vackert 
vid en stor anlagd japansk damm. Under vår rundtur besöker vi 
dessutom det muromgärdade slättlandsslottet Nijo, byggt i början 
av 1600-talet av den förste shogunen i Tokugawaklanen och känt 
för sina unika ”näktergalsgolv”, samt en matmarknad med ett brett 
urval av lokala specialiteter.

Dag 10. Kyoto – Nara – Osaka  Innan vi lämnar Kyoto besöker vi 
en shintohelgedom som är känd för sina tusentals torii-portar 
som leder upp till det heliga berget Inariyamakanyuchi. Vi besöker 
dessutom ett sakemuseum där vi får smaka på den traditionella 
japanska drycken. Vi åker vidare till Nara där vi besöker Naraparken 
och går in i Todaiji-templet med Japans största bronsstaty över 
Buddha. Framåt eftermiddagen kör vi vidare till Osaka där vi tar in 
på Hotel Le Frere.

Dag 11. Osaka – Hiroshima  Efter frukost åker vi till tågstationen 
och går ombord på snabbtåget mot Hiroshima. Väl framme gör vi en 
stadsrundtur med vår lokalguide innan vi åker färjan över till ön Mi-
yajima. Helgedomen Itsukushimas röda torii-port som tycks flyta på 
vattnet vid ön är verkligen en syn utöver det vanliga. Därefter beger 
vi oss till Hiroshima Peace Memorial Park, som är ett minnescenter 
och fredsmonument tillägnat dem som föll offer för atombomben i 
augusti 1945. På eftermiddagen checkar vi in på Hotel Kuretakeso 
Hiroshima Otemachi och äter sedan middag på en lokal restaurang.

Dag 12. Hiroshima – Osaka  Efter frukost tar vi snabbtåget från 
Hiroshima tillbaka till Osaka, där vi under en guidad tur ser några av 
stadens sevärdheter. Vi besöker Osakas slott, som är en av stadens 
mest berömda platser. Det vita flervåningsslottet är omgivet av en 
vacker park, och från högsta våningen har man en underbar utsikt 
över omgivningarna. På eftermiddagen checkar vi in på Hotel Le 
Frere och har sedan fri tid fram till kvällen, då vi äter en sista mid-
dag tillsammans på en lokal restaurang. 

Dag 13. Osaka – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från vårt 
hotell och åker till Kansai flygplats för att påbörja vår hemresa.
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15 dagar

fr  37 995:-

Sydkorea & Japan 
med Seoul, Gyeongju, Hiroshima, Kyoto och Tokyo

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Seoul  Vi flyger till Sydkoreas huvudstad Seoul.

Dag 2. Ankomst Seoul  Vi anländer till Incheons flygplats, där vi blir väl-
komnade av vår engelsktalande guide. På vägen till vårt hotell gör vi ett 
besök på Koreas äldsta och största traditionella marknad. Vi stannar 
även till och åker upp i det kända tv-tornet som ligger på ett berg mitt i 
centrala Seoul. Här får vi en fantastisk panoramavy över den kontrast-
rika mångmiljonstaden. Vi checkar sedan in för tre nätter på centralt 
belägna Center Mark Hotel och avslutar resans första dag med middag 
på en lokal restaurang.

Dag 3. Seoul  Under en guidad stadsrundtur ser vi några av Seouls 
främsta sevärdheter. Vi besöker bland annat det centrala torget 
Gwanghwamun Square, som omges av museer och statyer. Vi 
fortsätter till presidentens vackra palats Blå huset samt palatset 
Gyeongbokgung, beläget med en intagande vy över bergen. Vi äter 
gemensam lunch på en lokal restaurang. Under eftermiddagen 
besöker vi Myeongdong-distriktet och får uppleva Nanta, en kore-
ansk föreställning med mycket humor. 

Dag 4. Imjingak  Idag ger vi oss ut på en utflykt utöver det vanliga
när vi åker till Koreas demilitariserade zon – en landremsa tvärs 
över Koreahalvön som används som buffertzon mellan Nord- och 
Sydkorea. Vi besöker bland annat järnvägsstationen som en gång 
sammanlänkade Nord- och Sydkorea och som sedan år 2007 åter 
gör det. Vi ser också Tredje aggressionstunneln, som är en av fyra 
kända tunnlar under Koreas demilitariserade zon. Under dagen 
ingår gemensam lunch.

Dag 5. Seoul – Gyeongju  Vi lämnar Seoul och åker till staden 
Gyeongju som grundades på första århundradet före vår tide-
räkning och var huvudstad i kungariket Silla. Tack vare de många 
välbevarade historiska lämningarna från Sillaperioden är staden 

Sydkorea och Japan är två intressanta länder där toppmoderna skyskrapor och teknik blandas med uråldriga tradi-
tioner och vackra tempel. Vår rundresa börjar i Sydkorea där vi bland annat ser den gamla huvudstaden Gyeongju och 
den häftiga fiskmarknaden i Busan. Vi åker sedan till Japan där vi besöker Tokyo, Hiroshima och Fujiberget och gör en 
djupdykning i landets kulturella vagga Kyoto.

idag klassad som världsarv. Under dagen äter vi gemensam lunch. 
Vi övernattar i Gyeongju på hotell Commodore.

Dag 6. Gyeongju – Busan  Efter frukost åker vi till Koreas främsta 
hamnstad Busan, där vi besöker Sydkoreas största gatu- och 
fiskmarknad. Med sin livliga kommers, sitt stora utbud och sina färg-
granna maträtter är marknaden verkligen en upplevelse för alla sin-
nen. Vi äter gemensam lunch i Busan och har därefter tid att koppla 
av på gyllene Haeundae Beach, stadens mest kända strand. Sedan 
checkar vi in på hotell Golden Tulip Haeundae och har under resten av 
eftermiddagen och kvällen möjligheten att på egen hand bekanta oss 
med staden och botanisera bland de många restaurangerna. 

Dag 7. Busan – Hiroshima  Efter en tidig frukost beger vi oss till  
hamnen där vi går ombord på snabbfärjan som tar oss till Fukuoka.  
Vi möts av vår engelsktalande guide och vår buss som tar oss vi-
dare till Hiroshima. När vi har checkat in på vårt hotell Grand Prince 
har vi resten av eftermiddagen och kvällen fri för egna aktiviteter. 

Dag 8. Hiroshima – Osaka  Efter frukost tar vi färjan över till 
den berömda shintohelgedomen Itsukushima som ligger på ön 
Miyajima. Det mest berömda landmärket är den röda porten, som 
tycks flyta över vattnet. Vi får tid att på egen hand strosa omkring 
på ön och äta lunch innan vi åker tillbaka till Hiroshima där vi 
besöker fredsmonumentet, en byggnad som fått stå kvar i samma 
skick som den befann sig i efter atombomben år 1945. Vi besöker 
även museet som dokumenterar effekterna av bomben och har 
tillägnats dess offer. Därefter åker vi till tågstationen i Hiroshima 
och tar snabbtåget till Kyoto. Här blir vi upphämtade av vår buss 
som tar oss till vårt hotell i Osaka, Candeo Osaka Namba.

Dag 9. Osaka – Kyoto  Efter frukost gör vi en guidad rundtur i 
Osakas slott, som är en av stadens mest berömda platser. Det vita 
flervåningsslottet är omgivet av en vacker park, och från högsta 
våningen har man en spektakulär vy över Osakas skyline. Sedan 
beger vi oss till ännu ett landmärke. Från Umeda Sky Building, kan 
man beundra staden från 170 meters höjd över marken. Lunch 



på egen hand. Vi fortsätter till den historiska staden Nara, som 
en gång i tiden var Japans huvudstad. Här är inte mindre än åtta 
tempel upptagna på Unescos världsarvslista. Vi besöker det bud-
dhistiska Todaiji-templet som bland annat hyser Japans största 
buddhastaty i brons. Vi åker vidare till Kyoto, där vi besöker en 
shintohelgedom som är känd för sina tusentals torii-portar som 
leder upp på berget Inariyamakanyuchi. Därefter checkar vi in för 
tre nätter på vårt hotell i Kyoto, Tokyu Hotel.

Dag 10. Kyoto  Tillsammans med vår lokalguide gör vi en rundtur 
till Sanjusangendo, ett tempel som är känt för sina 1 001 statyer av 
barmhärtighetsgudinnan Kannon. Vi åker vidare till Kyotos väv-
distrikt och går på en modevisning där vi får se ett urval av 
tidstypiska kimonor. Lunch på egen hand. På de kända gatorna 
Sannenzaka och Ninenzaka, kantade av traditionella japanska 
trähus, får vi en känsla av hur Kyoto såg ut förr i tiden. Vi avslutar 
dagen med ett besök i Kyotos kända geishadistrikt. 

Dag 11. Kyoto  Vi börjar dagen med att besöka några av Kyotos 
spektakulära slott och tempel, såsom det muromgärdade slätt-
landsslottet Nijo, som byggdes i början av 1600-talet av den förste 
shogunen i Tokugawaklanen, samt den gyllene paviljongen, ett 
trevåningstempel som är klätt i bladguld. Efter lunch på egen hand 
fortsätter vi vår rundtur till det zenbuddhistiska templet Ryoanji, 
med dess berömda zenträdgård. Därefter återvänder vi till vårt 
hotell och har resten av eftermiddagen och kvällen fri att på egen 
hand upptäcka staden och dess restauranger.

Dag 12. Kyoto – Hakone  Vi tar snabbtåget från tågstationen i Kyoto 
till Odawara och blir upphämtade av vår buss som tar oss vidare 
till Hakone. Väl framme besöker vi utomhusmuseet i Hakone där 
vi får tid att ta en promenad i den vackra naturen och beundra de 
många skulpturerna som finns i parken. Därefter tar vi linbanan 
över dalen Ōwakudani och kan njuta av den fantastiska utsikt-
en över både dalen och berget Fuji. Senare på kvällen njuter vi 
av middag och bad i varma källor på vårt onsen-hotell i Hakone, 
Tenseien.

Dag 13. Hakone – Tokyo  Efter frukost möts vi av vår lokala guide 
som tar oss med till berget Fuji. Om vädret tillåter åker vi längs en 
vacker väg med imponerande vyer upp till den så kallade femte 
stationen på berget. Gemensam lunch. Vi åker vidare till Oshino 
Hakkai, en av fem byar i Fuji-regionen som ligger vid små sjöar vars 
vatten är så rent att man kan dricka det direkt ur källan. Vi avslutar 
dagen med en tre timmar lång bussfärd mot Tokyo, där vi inleder 
vårt besök med att åka upp i det Eiffeltorn-inspirerade Tokyo Tower 
som bjuder på en enastående utsikt över staden. Därefter checkar 
vi in på hotell Metropolitan Tokyo Ikebukuro för två nätter.

Dag 14. Tokyo  Dagen inleds med ett besök vid shintohelgedomen 
Meiji jingū som är belägen i en lummig skog mitt i storstaden. 
Efter lunch på egen hand fortsätter vi till Tokyos äldsta och kanske 
mest utmärkande tempel, Sensoji, och tar oss sedan vidare till 
en närliggande shoppinggata med ett stort utbud av lokal mat 
och souvenirer. Innan vi avslutar vår rundtur hinner vi även med 
ett besök på den konstgjorda ön Odaiba, som anlades under 
1600-talet. Vi avrundar med ett besök i den tjusiga stadsdelen 
Ginza, med dess många trendiga butiker, restauranger och kaféer. 

Dag 15. Tokyo – Hemorten  Efter frukost möts vi av vår guide som 
tar oss till flygplatsen i Tokyo, där vi går ombord på vårt flyg.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 
5 luncher · 2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 775:-
Speciellt: Hotellrummen i Korea och Japan är förhållandevis 
små. 
Avresedatum: 7/5, 6/10
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13 dagar

fr  26 975:-

Sydkorea kultur och storstadspuls

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Sydkorea Vi påbörjar vår resa mot Sydkorea.

Dag 2. Ankomst Seoul  Vi anländer till Incheons internationella flyg-
plats som ligger i hamnstaden Incheon utanför Seoul. Vi blir upp- 
hämtade av en lokalguide som tar oss till Seoul för en förmiddags-
tur, där vi bland annat besöker det buddhistiska templet Jogyesa. 
Vi äter gemensam lunch. Efter turen checkar vi in på T-Mark Grand 
Hotel. På kvällen har vi tid till att koppla av på hotellet eller kanske 
ge oss ut och leta upp någon mysig restaurang i kvarteret.

Dag 3. Seoul  Efter frukost på vårt sköna hotell är det dags att 
upptäcka den trendiga, pulserande mångmiljonstaden Seoul. Vi 
ser bland annat Gyeongbokgungpalatset, ett kejserligt palats 
som ursprungligen byggdes 1395 och som har förstörts mer än en 
gång under århundradena. Idag har nästan halva palatsområdet 
återställts till sin forna glans och är ett fint exempel på traditio-
nell koreansk arkitektur. Vi besöker också det historiska området 
Insa-dong med dess omfattande utbud av koreanskt hantverk och 
Namsangol Hanok Village med traditionella koreanska hus och 
trädgårdar. Vi avslutar rundturen med den fantastiska utsikten från 
tv- och radiotornet N Seoul Tower.

Dag 4. Seoul – Gongju – Daejeon  Efter frukost möts vi av vår 
lokalguide som tar oss med på en utflykt till Gongju, det historiska 
kungariket Baekjes huvudstad. Här får vi bland annat uppleva en 
traditionell teceremoni tillsammans med en buddhistisk munk vid 
templet Magoksa – ett typiskt koreanskt tempel som ligger omgivet 
av floder och höga berg i provinsen Södra Chungcheong. Därefter 
är det dags att besöka den imponerande graven tillhörande kung 
Muryeong. Graven upptäcktes så sent som 1971 och var då fort-
farande orörd och full av skatter. Vi fortsätter till det fantastiska 
bergsfortet Gongsanseong, som grundades under Baekje-perioden. 
Här får vi chansen att prova på bågskytte. Efter rundturen checkar 
vi in på vårt hotell i Daejeon, Inter Citi Hotel. Middag på kvällen.

Dag 5. Daejeon – Jeonju – Jinan – Gwangju  Vi inleder dagen med 
ett besök i den stora staden Jeonju och Jeonju Hanok Village, ett 
område med omkring 800 traditionella koreanska hus mitt i cen-
trala Jeonju. Vi äter lunch på en restaurang som serverar en lokal 
variant av den typiska koreanska maträtten bibimbap. Därefter åker 

Följ med på ett äventyr till fascinerande Sydkorea, ett land där historisk arkitektur och gamla traditioner blandas med 
blinkande stadsljus och modern livsstil. Vi upplever gröna berg och vackra hamnstäder, får en inblick i buddhistiska tra-
ditioner och upptäcker gömda gravkammare med hemliga skatter. Vi besöker dessutom den demilitariserade zonen som 
gränsar till både Nord- och Sydkorea.

vi till Tapsatemplet i Jinan, som är känt för sina många stenpagoder 
som byggdes av den pensionerade forskaren Lee Gapyong. Framåt 
kvällen fortsätter vi till Gwangju där vi checkar in på vårt hotell 
Holiday Inn. Middag på kvällen.

Dag 6. Gwangju – Boseong – Suncheon – Yeosu  Efter frukost gör vi 
oss redo för att besöka en stor odling där man odlar grönt te. Odling-
en kallas Boseong Green Tea Plantation och ligger otroligt vackert 
omgiven av gröna tefält och cederträd. Vi får även tillfälle att smaka 
på det fina gröna teet som odlas här. Sedan åker vi vidare till byn som 
ligger vid fortet Naganeupseong som byggdes i slutet av 1300-talet. 
Än idag bor det människor i byns hus som är typiska för Sydkoreas 
sydliga provinser. Därefter gör vi ett stopp vid de världsarvslistade 
våtmarkerna Suncheonman Bay. I de här unika våtmarkerna finns 
otaliga sällsynta fåglar och vass som växer högre än en fullvuxen 
man. Innan vi beger oss till vårt lyxiga strandhotell i Yeosu, Hidden 
Bay, njuter vi av en fantastisk utsikt över Suncheonman Bay vid Yong-
san-observatoriet. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 7. Yeosu – Junju – Busan  Idag tar vi linbanan i Yeosu och får 
uppleva den hisnande upplevelsen av att sväva fram över havet. Vi 
promenerar sedan runt i Yeosu downtown och njuter av de marina 
miljöerna i den gamla hamnstaden. Vi besöker även fortet Jinju-
seong som har en stark koppling till den japanska invasionen 1592. 
Efter lunch reser vi till den stora kuststaden Busan där vi besöker 
Igidae Park, en strandpromenad som är känd för sin vackra panora-
mavy. Resten av dagen har vi fri tid till att exempelvis utforska Bu-
sans vackraste strand Haeundae Beach på egen hand. Här finns ett 
stort utbud av kaféer och pubar där man kan slå sig ner och insupa 
atmosfären och det myllrande gatulivet. Vi tar in på vårt femstjärni-
ga hotell i Busan, Haeundae Grand Hotel. Middag på kvällen.

Dag 8. Busan – Gyeongju  Efter frukost besöker vi Apec-huset, där 
möten i Asien-Stillahavsregionens ekonomiska samarbete hålls. 
Byggnaden är idag delvis ett museum. Här kan vi ta en promenad i 
parken som ligger vackert utmed vattnet. Vi åker vidare till staden 
Gyeongju och det buddhistiska templet Bulguksa som är klassat 
som världsarv av Unesco. I Gyeongju besöker vi även Gyeongju Na-
tional Museum samt gravkomplexet Daereungwon. Under dagen får 
vi dessutom tillfälle att prova en traditionell koreansk folkdräkt. Vi 
avslutar dagens tur med ett besök på det historiska astronomiska  
observatoriet Cheomseongdae, Asiens äldsta ännu existerande 
observatorium. Framåt eftermiddagen checkar vi in på femstjärniga 
hotell Hilton. Gemensam middag på kvällen.



Dag 9. Gyeongju – Andong – Wonju – Pyeongchang  Efter frukost 
reser vi till byn Hahoe Folk Village i Andong, som är känd för sin 
tidstypiska arkitektur och sina många bevarade originalbyggnader 
från 1500-talet. Vi åker vidare till Wonju och Hanji Theme Park, 
där vi får en inblick i den fascinerande koreanska papperskonsten 
hanji. Därefter fortsätter vi till vårt lyxiga hotell Intercontinental i 
Peyeongchang. Middag på kvällen.

Dag 10. Pyeongchang – Mt. Seorak – Seoul  Vi inleder dagen med 
ett stopp vid skidhoppstornet som användes vid de olympiska 
vinterspelen i Pyeongchang 2018. Här kan vi njuta av utsikten från 
skyloungen. Vi åker vidare mot orten Yangyang, där vi ger oss ut på 
en kort vandringstur och njuter av vattenfall och den vackra naturen 
i en nationalpark vid berget Seorak. Därefter reser vi tillbaka till 
Seoul och checkar in på vårt hotell T-Mark Grand Hotel.

Dag 11. Imjingak  Idag ger vi oss ut på en utflykt utöver det vanliga 
när vi åker till Koreas demilitariserade zon – en landremsa tvärs över 
Koreahalvön som används som buffertzon mellan Nord- och Sydko-
rea. Vi besöker bland annat järnvägsstationen som en gång samman-
länkade Nord- och Sydkorea och som sedan år 2007 åter gör det. Vi 
ser också Tredje aggressionstunneln, som är en av fyra kända tunnlar 
under Koreas demilitariserade zon. På kvällen äter vi en gemensam 
avskedsmiddag på en koreansk BBQ-restaurang. 

Dag 12. Seoul  Idag har vi dagen fri till att utforska Seouls sevärd- 
heter och stadsdelar på egen hand, och det finns mycket att upp- 
täcka. Den shoppingsugne kan till exempel bege sig till shopping- 
paradiset Sinsa-dong. Här finns en underbar blandning av inter-
nationella och lokala kaféer, restauranger och framför allt mode-
butiker längs de ginkoträdkantade gatorna. Upptäck koreansk mat 
på matmarknaden Namdaemun, Sydkoreas största traditionella 
marknad med anor från 1400-talet. Eller utforska Seouls trendiga 
vintagekvarter, Yeonnam-dong. Kvarteren här domineras av en 
mysig, nästan byaktig känsla, med mängder av med vintagekaféer, 
loppmarknader och designbutiker. Bli inte heller förvånad om det 
snapsas en hel del. Nationaldrycken soju är bara hälften så alkohol-
stark som vårt brännvin, men väldigt populär.

Dag 13. Seoul – Hemorten  Efter en sista frukost på hotellet gör vi 
oss redo för hemfärd. Vi blir upphämtade av vår transferbuss som 
tar oss till flygplatsen i Incheon.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
9 luncher · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 775:- 
Avresedatum: 6/5, 14/10



www.rolfsbuss.se280

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

7 dagar

fr 13 975:-

Dag 1. Hemorten – New York  Vi flyger till New York. Efter 
gränskontroller av pass och Visa Waiver samlas vi för avfärd till 
Manhattan och Hotel Doubletree Chelsea by Hilton där vi bor fem 
nätter. Hotellet ligger mycket centralt på West 29th Street nära 
varuhuset Macys och Madison Square Garden.

Dag 2–5. New York  Vi har nu fem dagar på oss att uppleva ”staden 
som aldrig sover”. Vi njuter av storstadspulsen, promenerar i 

New York the Big Apple
New York är en av världens mest fantastiska städer. Vi tillbringar våra dagar med intressant sightseeing och
utomordentlig shopping. Under vår vistelse bor vi centralt på Manhattan.

underbara Central Park och fyndar i outletbutiker. I resans pris 
ingår ett metrokort som ger oss obegränsade resor med tunnel-
banan och lokalbussarna under vår vistelse i New York. Under 
vår resa gör vi tre gemensamma utflykter. Vi erbjuder även två 
tillvalsutflykter.

Dag 6. New York – Hemorten  Vi lämnar hotellet under efter- 
middagen och åker mot flygplatsen där vårt flyg avgår.

Dag 7. Hemkomst  Vi når hemorten.

Stadsrundtur Upper Manhattan och Midtown  Tillsammans med 
en lokalguide gör vi en bussrundtur som varar i cirka fyra timmar. 
Rundturen tar oss genom stadsdelar som bland annat Morningside 
Heights, Harlem, East Harlem och Upper East Side. Vi passerar 
sevärdheter som The Dakota, Apolloteatern, Guggenheimmuseet, 
Grand Army Plaza Fifth Avenue, FN-högkvarteret, Rockefeller Cen-
ter, Grand Central Terminal och Bryant Park. Ingår i resan.

Lower Manhattan  Vi möter återigen vår lokalguide som tar oss 
med på ytterligare en fyra timmars rundtur med buss. Idag foku- 
serar vi på Lower Manhattan och Downtown. Här finns bland annat 
sevärdheter som Times Square, Flatiron Building, Chelsea Market, 
High Line, Chinatown, SoHo, Wall Street, Battery Park och 9/11 
Memorial (före detta Ground Zero). Ingår i resan.

Promenad i Central Park  Under ett par timmar vandrar vi i den 
södra halvan av Central Park. I parken finns konstgjorda sjöar, över 
30 broar och underbara promenadvägar. Här finns kända platser 
och områden som exempelvis Strawberry Fields, The Mall, Sheep 

Meadow, The Lake, Loeb Boathouse och Bethesda Terrace. Ingår i 
resan.

Frihetsgudinnan och Ellis Island  Vi gör en båtutflykt till Liberty Is-
land och Ellis Island. Båten avgår från Battery Park och vi går i land 
på Liberty Island för att se en av världens mest berömda statyer, 
Frihetsgudinnan. Statyn var en gåva från Frankrike och skapades av 
den franske skulptören Bartholdi. Därefter fortsätter vi till Ellis Is-
land som från 1892 till 1954 var New Yorks immigrationscentrum. 
Vi besöker immigrationsmuseet som har omfattande utställningar 
om hur invandringen format New York och landets karaktär. Under 
eftermiddagen återvänder vi med båt till Manhattan. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 195:-

Top of the Rock  Vi besöker New Yorks bästa utsiktsplats i Rocke-
feller Center. Top of the Rock finns i GE Building och ger möjligheten 
att se New Yorks skyskrapor från ovan. Från den 70:e våningen är 
utsikten magnifik med Empire State Building i blickfånget. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 345:-

Vi erbjuder följande utflykter:



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar 
· utflykter enligt program · metrokort för obegränsat antal 
resor · reseledare
Tillägg: Enkelrum 4 975:- · tillvalsutflykter · dricks till lokala 
guider och chaufförer
Avresedatum: 4/3, 18/3, 1/4, 8/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5, 13/5, 
20/5, 27/5, 3/6, 10/6, 15/7, 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 
30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 2/12, 9/12, 22/12, 
28/12, 29/12

Tillvalsutflykter med vår reseledare  Under resans gång kommer 
vår reseledare även att erbjuda ytterligare gemensamma utflykter. 
De anpassas efter årstid och efter de tillfälliga evenemang som 
finns i staden. På alla resor avsätts en kväll åt dem som vill gå 
på Broadwaymusikal och vi rekommenderar att köpa biljetter på 
plats i New York. Kanske lockar en båtutflykt med The Circle Line 
eller ett besök på något av de världsberömda museerna.  

Extrautflykter på egen hand  Under grundserien i NHL finns goda 
möjligheter att se någon av New York Rangers hemmamatcher i 
Madison Square Garden. Biljetterna kan oftast köpas på plats i 
New York fram till dagarna före matchen. Numera finns även New 
York Islanders matcher på bekvämt avstånd då de spelar sina 
hemmamatcher i Barclays Center i Brooklyn. När det gäller slut- 
spelsmatcher i Stanley Cup mångdubblas priserna då efterfrågan  
på biljetter är mycket stor. Det är då nästintill omöjligt att få tag 
på biljetter dagarna före matcherna.

Utmed Fifth Avenue, på den östra sidan av Central Park, finns 
The Museum Mile. Här ligger museerna tätt och man finner bland 
annat Metropolitan Museum of Art, Cooper-Hewitt National 
Museum of Design och Solomon R. Guggenheimmuseet utmed 
sträckan. Det sistnämnda kallas oftast Guggenheimmuseet.

För dem som är intresserade av flyg och rymdfart finns 
Intrepid Sea, Air & Space Museum. Det pensionerade hangar-
fartyget USS Intrepid ligger förtöjt utmed Hudsonfloden. Det deltog 
bland annat i andra världskriget och är idag ett spännande museum 
som lockar besökare i alla åldrar. Här finns militärflygplan av alla 
de slag. Museets senaste tillskott är rymdfärjan Enterprise som 
kom hit 2012 och har fått en egen utställning. Här finns även den 
tidigare kärnvapenbestyckade USS Growler som kan besökas på 
insidan. 

Julmarknad i New York  På avresan 2/12 och 9/12 erbjuds en rad 
tillvalsutflykter. Vår reseledare kan ordna biljetter till Radio City 
Music Halls fantastiska julföreställning Spectacular Christmas 
Show. Vi kommer även att se den kända julgranen vid Rockefeller 
Center och få tid att besöka en traditionell julmarknad. 

Boende för tre personer i dubbelrum  På Hotel Doubletree finns 
det möjlighet att boka boende för tre personer i ett dubbelrum. 
Rummen är utrustade med två sängar som båda är 130 cm breda. 
Om tre personer delar ett dubbelrum lämnas en rabatt på 3 000:- 
för den tredje personen. Observera att det kan upplevas trångt att 
få plats med tre personers bagage i ett dubbelrum.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.



www.rolfsbuss.se282

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  19 875:-

Dag 1. Hemorten – Washington  Vi flyger till Washington. Efter 
gränskontroller samlas vi för avfärd till den amerikanska huvud-
stadens centrum. Vi bor tre nätter på centrala Holiday Inn Central 
White House.

Dag 2–3. Washington  Under våra två dagar i Washington tillbringar 
vi förmiddagarna tillsammans med en lokalguide som tar oss med 
på två guidade bussrundturer. Rundturerna varar cirka fyra timmar 
vardera och vi har gott om tid att uppleva stadens främsta sevärd- 
heter. Staden planerades av Pierre Charles L’Enfant och byggdes 
med syftet att bli en ny amerikansk huvudstad. Den uppkallades 
sedan efter landets första president George Washington. I centrala 
Washington finns bland annat Vita huset som är omgivet av en 
grönskande park. På Capitol Hill ligger kongressens säte Capitolium 
som är känt för sin stora vita kupol. 

Väster om Capitol Hill finns parken National Mall som sträck-
er sig hela vägen till floden Potomac. Parken är full med sevärda 
monument, till exempel Lincoln Memorial, Washington Monument 
och World War II Memorial. Väster om centrum finns den trivsam-
ma stadsdelen Georgetown som tidigare var en egen stad. När vi 
korsar floden Potomac lämnar vi District of Columbia och kommer 
in i delstaten Virginia. På västra sidan om floden finns den mycket 
sevärda militärkyrkogården Arlington Cemetery där John F. Kennedy 
och hans bror Robert vilar intill varandra. Här finns även hundra-
tusentals soldatgravar som är fördelade på cirka 250 hektar. På den 
västra sidan om floden ligger också försvarshögkvarteret Pentagon. 
Under våra rundturer passerar vi många andra välbekanta bygg-
nader som bland annat FBI-högkvarteret, Watergatekomplexet och 
Ford’s Theatre där president Lincoln mördades.
 Under eftermiddagarna får vi tid över till att besöka några av 
stadens fantastiska museer. Smithsonian Institution erbjuder en 
handfull museer som tillhör världens främsta med inriktning på 

New York & Washington 
amerikanska östkustens främsta städer
På vår resa till den amerikanska östkusten upplever vi två av USA:s främsta städer. I huvudstaden, uppkallad efter 
landets första president, tillbringar vi tre nätter innan vi reser vidare för fyra nätter i The Big Apple. Vi bor på utmärkta 
centrala hotell i båda städerna.

bland annat historia, konst och vetenskap. Vi rekommenderar ett 
besök på det nyligen invigda museet för afroamerikansk historia 
och kultur eller på det påkostade National Air and Space Museum, 
där man bland annat finner Lindberghs flygplan Spirit of St. Louis, 
rymdfärjan Discovery och en mängd föremål från Apollo 11 och 
månlandningen 1969. 

Dag 4. Washington – New York  Under morgonen reser vi med 
buss nordost mot New York. Öster om Washington kommer vi in i 
delstaten Maryland och passerar Baltimore. Något senare reser vi 
genom Delaware och kommer in i New Jersey efter att ha korsat 
Delawarefloden. Under eftermiddagen når vi New York och när vi 
närmar oss Hudsonfloden ser vi Manhattans fantastiska skyline. Vi 
inkvarterar oss på Excelsior Hotel som ligger på West 81st Street 
nära Naturhistoriska museet och Central Park. Här bor vi fyra nätter.

Dag 5–7. New York  Under våra fyra dagar njuter vi av storstads-
pulsen och fyndar i outletbutiker. I resans pris ingår ett metrokort 
som ger oss obegränsade resor med tunnelbanan och lokal-
bussarna under vår vistelse i New York.

Dag 8. New York – Hemorten  Under förmiddagen checkar vi 
ut från vårt hotell och har sedan tid för egna upptäcktsfärder i 
staden. Under eftermiddagen samlas vi för avfärd med buss till 
flygplatsen.

Dag 9. Hemkomst  Vi når hemorten.

Boende för tre personer i dubbelrum  På denna resa finns det 
möjlighet att boka boende för tre personer i ett dubbelrum. 
Rummen är utrustade med två sängar som båda är 130 cm breda. 
Om tre personer delar ett dubbelrum lämnas en rabatt på 3 000:- 
för den tredje personen. Observera att det kan upplevas trångt att 
få plats med tre personers bagage i ett dubbelrum.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· utflykter enligt program · metrokort för obegränsat antal 
resor i New York · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 8 475:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 14/5, 3/9

Stadsrundtur Upper Manhattan och Midtown  Tillsammans med 
en lokalguide gör vi en bussrundtur som varar i cirka fyra timmar. 
Rundturen tar oss genom stadsdelar som bland annat 
Morningside Heights, Harlem, East Harlem och Upper East Side. 
Vi passerar sevärdheter som The Dakota, Apolloteatern, Guggen-
heimmuseet, Grand Army Plaza Fifth Avenue, FN-högkvarteret, 
Rockefeller Center och Grand Central Terminal. 

Stadsrundtur Lower Manhattan  Vi möter återigen vår lokalguide 
som tar oss med på ytterligare en fyra timmars rundtur med buss. 
Idag fokuserar vi på Lower Manhattan och Downtown. Här finns 
bland annat sevärdheter som Times Square, Flatiron Building, 
Chelsea Market, High Line, Chinatown, SoHo, Wall Street och 9/11 
Memorial (före detta Ground Zero).

Frihetsgudinnan och Ellis Island  Vi gör en båtutflykt till Liberty 
Island och Ellis Island. Båten avgår från Battery Park och vi går 
i land på Liberty Island för att se en av världens mest berömda 
statyer, Frihetsgudinnan. Statyn var en gåva från Frankrike och 
skapades av den franske skulptören Bartholdi. Därefter fortsätter 
vi till Ellis Island som från 1892 till 1954 var New Yorks immigra-
tionscentrum. En mycket stor del av landets befolkning kan spåra 
sina rötter till Ellis Island. Vi besöker immigrationsmuseet som 
har omfattande utställningar om hur invandringen format New 
York och landets karaktär. Under eftermiddagen återvänder vi med 
båt till Manhattan.

Promenad i Central Park  Under ett par timmar vandrar vi i den 
södra halvan av Central Park. I parken finns konstgjorda sjöar, över 
30 broar och underbara promenadvägar. Här finns kända platser 
och områden som exempelvis Strawberry Fields, The Mall, Sheep 
Meadow, The Lake, Loeb Boathouse och Bethesda Terrace.

Top of the Rock  Vi besöker New Yorks bästa utsiktsplats i 
Rockefeller Center. Top of the Rock finns i GE Building och ger 
möjligheten att se New Yorks skyskrapor från ovan. Från den 
70:e våningen är utsikten magnifik med Empire State Building i 
blickfånget.

Tillvalsutflykter med vår reseledare  Under resans gång kommer 
vår reseledare även att erbjuda ytterligare gemensamma utflykter. 
De anpassas efter årstid och efter de tillfälliga evenemang som 
finns i staden. På alla resor avsätts en kväll åt dem som vill gå 
på Broadwaymusikal och vi rekommenderar att köpa biljetter på 
plats i New York. 

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna ingår i resans pris.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  29 975:-

Dag 1. Hemorten – Atlanta  Vi flyger till Atlanta. Efter gräns-
kontroller samlas vi för avfärd till vårt hotell Fairfield Inn & Suites 
Mariott Atlanta Downtown där vi bor en natt. 

Dag 2. Atlanta – Montgomery – Mobile  Efter frukost gör vi under 
morgonen en rundtur med lokalguide i Georgias huvudstad Atlanta. 
Vi ser några av stadens sevärdheter innan vi under förmiddagen 
reser sydväst mot Montgomery. På eftermiddagen når vi Alabamas 
huvudstad Montgomery och gör ett kort stopp i centrum. Vid en 
bussfärd i december 1955 vägrade den svarta kvinnan Rosa Parks 
lämna sin sittplats till en vit man. Händelsen utlöste en buss-
bojkott i Montgomery som brukar ses som starten för den moderna 
amerikanska medborgarrättsrörelsen. Vi reser vidare mot Mobile 
som vi når först under kvällen. Vi bor en natt på Holiday Inn Down-
town Historic Mobile.

Dag 3. Mobile – New Orleans  Efter frukost reser vi mot New 
Orleans. Redan under morgonen når vi delstaten Mississippi där vi 
gör ett stopp i kustorten Biloxi. Här besöker vi Beauvoir, en vacker 
egendom som var president Jefferson Davis sista hem. Efter lunch 
fortsätter vi till New Orleans som vi når under sen eftermiddag. Vid 
ankomsten till New Orleans gör vi en promenad genom de franska 
kvarteren tillsammans med en lokalguide. Vi beger oss sedan till 
Holiday Inn Superdome. På kvällen äter vi en gemensam middag 
på en lokal restaurang. 

Dag 4. New Orleans  Efter frukost möter vi vår lokalguide som tar 
oss med på en båttur i Louisianas träskmarker. På dessa ”swamp 

Amerikanska Södern 
New Orleans, Memphis och Nashville
Vår innehållsrika rundresa i den amerikanska Södern inleds i Atlanta och går vidare till New Orleans i Louisiana. I The Big 
Easy upplever vi den kreolska kulturen, jazzen och Mississippideltat. I Memphis byts jazzen mot rock’n’roll och vi besöker 
bland annat Graceland. I Nashville upplever vi countrymusikens huvudstad där Jill Johnson spelade in Jills veranda.

tours” är det vanligt att stöta på alligatorer. Under eftermiddagen 
hinner vi även med ett besök på The National WWII Museum. Här 
finns intressanta utställningar om andra världskriget och de 
amerikanska soldater som deltog i kriget. 

Dag 5. New Orleans  Vi har nu ytterligare en heldag i New Orleans, 
Louisianas största stad. Den grundades av franska kolonisatörer 
1718 och är belägen vid Mississippifloden och Lake Pontchartrain. 
New Orleans, som fått smeknamnet ”The Big Easy”, är en av USA:s 
mest spännnande städer. Befolkningen lever efter mottot ”Laissez 
les bons temps rouler!” – Let the good times roll! Kulturen här har 
sina rötter i Frankrike men har präglats av influenser från bland 
annat Spanien, Västindien och Afrika. I staden hörs ofta tonerna av 
jazz och det var här som den tidiga jazzstilen dixieland skapades. 
Louis Armstrong föddes här. Vi tillbringar dagen tillsammans med 
en lokalguide och besöker bland annat Mardi Gras World där vi får 
lära oss mer om den årliga karnevalen som arrangeras i januari 
och februari. Under kvällen gör vi en tur med en hjulångaren på 
Mississippifloden och ombord ingår kvällens middag. 

Dag 6. New Orleans – Laura Plantation – Natchez  Under mor-
gonen reser vi längs River Road som följer Mississippifloden. 
Utmed floden finns områden som tidigare var rika på plantager 
där man med slavar som arbetskraft odlade bland annat bomull 
och sockerrör. Vi gör ett besök på Laura Plantation, en socker-
plantage som grundades på 1830-talet. Vi ser bland annat det 
praktfulla huset där plantageägarna bodde innan vi fortsätter 
norrut mot Natchez som ligger vid Mississippifloden, i delstaten 
Mississippi. Vi övernattar på Hotel Vue Natchez.



Dag 7. Natchez – Vicksburg – Memphis  Efter frukost reser vi 
vidare norrut till Vicksburg som precis som Natchez ligger vid 
Mississippiflodens östra strand. Här skedde belägringen av 
Vicksburg 1863, ett av de avgörande slagen under amerikanska 
inbördeskriget. Vi besöker platsen för slaget och får även lära oss 
mer om kriget. Under tidig eftermiddag fortsätter vi till Memphis 
som vi når under början av kvällen. Vi bor två nätter på Comfort Inn 
Downtown Memphis.

Dag 8. Memphis och Graceland  Idag gör vi en heldagstur med 
lokalguide i Memphis som är den största staden i delstaten 
Tennessee. Här föddes rock’n’rollen under början av 1950-talet och 
staden kommer förmodligen alltid att förknippas med Elvis Presley. 
Vi besöker bland annat Sun Studio som var skivbolaget som gav 
ut Elvis skivor. För de flesta blir dagens höjdpunkt ett besök i 
Graceland, egendomen som Elvis köpte redan som 22-åring och 
som var hans hem fram till hans död 1977. Idag är Graceland ett 
museum och ”The King” ligger begravd i trädgården vid en fontän. 
Under kvällen återvänder vi till vårt hotell. 

Dag 9. Memphis – Nashville  Efter frukost lämnar vi vårt hotell 
och besöker under morgonen Memphis Civil Rights Museum. 
Medborgarrättsmuseet finns i den byggnad som tidigare var 
Lorraine Motel. Det var på en av motellets balkonger som Martin 
Luther King Jr mördades 1968. Vi besöker även The Johnny Cash 
Museum och Ryman Auditorium, som brukar kallas The Mother 
Church of Country Music. Under kvällen checkar vi in på Hotel 
Capitol i Downtown Nashville för tre nätter. 

Dag 10. Nashville  Efter frukost ägnar vi dagen åt Nashville som 
är Tennessees delstatshuvudstad. Staden är också känd över hela 
världen som countryns huvudstad. Vi möter en lokalguide som tar 
oss med på en guidad rundtur. Under dagen besöker vi bland annat 
den legendariska RCA Studio B där till exempel Dolly Parton,  
Waylon Jennings och The Everly Brothers gjort inspelningar. På 
kvällen äter vi en gemensam middag på restaurangen Wildhorse 
Saloon. 

Dag 11. Nashville  Efter frukost besöker vi Country Music Hall 
of Fame. Här finns fantastiska utställningar över många av de 
stjärnor som satt Nashville på världskartan. Vi besöker Corsair 
Distillery som bland annat tillverkar bourbon, rom och gin. På des-
tilleriet får vi en guidad visning som avslutas med provsmakning. 
Under dagen får vi också en guidad visning på Grand Ole Opry som 
är Nashvilles mest kända konsertscen. Den har även gett namn 
åt radioprogrammet som sänds sedan 1925. Det var på Grand Ole 
Opry som Johnny Cash träffade June Carter för allra första gången.  

Dag 12. Atlanta – Hemorten  Under morgonen reser vi mot Atlanta. 
På vägen stannar vi för ett uppehåll i staden Chattanooga. Därefter 
flyger vi hemåt. 

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 9 475:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 19/4, 10/10, 25/10



www.rolfsbuss.se286

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

15 dagar

fr  26 975:-

Dag 1. Hemorten – Los Angeles  Vi flyger till Los Angeles. Efter 
gränskontroller samlas vi för avfärd till närliggande Fairfield Inn 
Marriott LAX där vi bor i två nätter.

Dag 2. Los Angeles, Hollywood och Beverly Hills  Efter frukost 
ägnar vi hela dagen åt Los Angeles tillsammans med en lokal-
guide. Los Angeles består i själva verket av en lång rad städer 
och har totalt cirka tio miljoner invånare. Det är dock Downtown 
som räknas som stadens centrum. Nära Downtown finns bland 
annat Chinatown, Union Station och Walt Disneys konserthus. Vi 
besöker Hollywood där vi promenerar utmed Hollywood Boulevard 
och ser Walk of Fame. Här finns även Dolby Theatre där den årliga 
Oscarsgalan hålls. Vi gör en rundtur genom stadsdelarna Beverly 
Hills och Bel Air och passerar den exklusiva shoppinggatan Rodeo 
Drive. 

Dag 3. Los Angeles – Santa Maria  Efter frukost reser vi norrut. 
När vi når Santa Monica inleder vi vår resa utmed kustvägen 
Pacific Coast Highway 1, en av USA:s mest berömda och vackraste 
vägar. I Santa Barbara stannar vi för lunch och ser oss omkring i 
centrum. Staden är i hög grad präglad av sin spanska historia och 
av guldrushen i slutet av 1840-talet. Under eftermiddagen lämnar 
vi Highway 1 och fortsätter till den lilla staden Solvang som är 
byggd i dansk stil. Här finns söta små korsvirkeshus, kaféer, 
restauranger och till och med en väderkvarn i dansk stil. Under 
sen eftermiddag når vi Santa Maria och vårt hotell Santa Maria by 
Radisson. 

Dag 4. Santa Maria – Monterey  Efter frukost reser vi norrut och 
återgår till Highway 1. Vid Morro Bay når vi kusten där stränderna 
är populära bland surfare. Efter att ha passerat Cambria når vi 
San Simeon där vi gör ett besök vid Hearst Castle, tidnings-
magnaten William Randolph Hearsts hem. Palatset, vackert 
beläget med utsikt över Stilla havet, började byggas på 1920-talet. 

Västra USA Kalifornien, Nevada och Arizona
En rundresa till USA:s västkust som inleds i Kalifornien med Los Angeles, Beverly Hills och Hollywood. Vi upplever sedan 
den vackra kustvägen Highway 1 med Hearst Castle och 17-Mile Drive. Under tre dagar i San Francisco ser vi bland 
annat Alcatraz och vindistrikten i Napa Valley. På vägen till Las Vegas stannar vi till i nationalparken Yosemite och reser 
genom Nevadaöknen. Vi tillbringar två nätter i Las Vegas innan vi fortsätter till Flagstaff och Grand Canyon. På vägen 
hem avslutar vi vår resa med en övernattning i Palm Springs. Följ med på en innehållsrik resa som blir ett minne för livet.

Arkitekten Julia Morgan ritade byggnaden enligt Hearsts 
önskemål och inspirationen hämtades från hans många resor i 
Europa. Här finns bland annat grekisk, romersk, morisk och 
spansk stil representerade. Efter lunch fortsätter vi norrut in i 
området Big Sur. Här är det glest mellan byarna och kusten blir 
alltmer dramatisk med kuperad terräng. Vi passerar över Bixby 
Creek Bridge innan vi under sen eftermiddag når Carmel-by-
the-Sea. Vi gör ett kort stopp i den charmiga lilla staden där Clint 
Eastwood varit borgmästare. Vi fortsätter sedan till Hotel 
Hampton Inn Monterey för övernattning. 

Dag 5. Monterey – San Francisco  Dagens frukost intas på en 
servering nära vårt hotell. Under morgonen åker vi den berömda 
panoramavägen 17-Mile Drive runt Montereyhalvön. Vi passerar 
bland annat utsiktsplatsen Cypress Point och de världsberömda 
golfbanorna Pebble Beach och Poppy Hills. Vi fortsätter sedan 
norrut utmed kustvägen förbi Half Moon Bay till San Francisco 
som vi når under eftermiddagen. Vi tar in på Comfort Inn by the 
Bay som ligger nära Fisherman’s Wharf. Under eftermiddagen och 
kvällen bekantar vi oss med San Francisco. 

Dag 6. San Francisco  Dagen börjar med en sightseeingtur och vi 
ser en stor del av stadens sevärdheter, exempelvis Golden Gate-
bron, Golden Gate Park, Lombard Street, Chinatown och bohem-
kvarteren i Haight-Ashbury. Eftermiddagen och kvällen är fri för 
egna aktiviteter och en tur med stadens berömda gamla kabel-
spårvagnar rekommenderas. 

Dag 7. Alcatraz  På förmiddagen gör vi en båttur ut till den beryk-
tade fängelseön Alcatraz. Den ligger i San Franciscobukten och 
är idag klassad som nationalpark. Under besöket går vi genom 
fängelset, där vi guidas med hjälp av audioguider. Den ogästvänliga 
anläggningen ansågs vara ett av världens mest rymningssäkra 
fängelser. Här satt fångar som Al Capone, Frank Lee Morris och 
bröderna Anglin. Vi tar sedan båten tillbaka och får en fin vy över 
bukten med Golden Gate-bron och San Francisco. Eftermiddagen 
är fri för egna upptäcktsfärder. 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 9 975:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 2/4, 17/4, 8/5, 15/5, 4/9, 11/9, 25/9, 9/10, 
30/10

Dag 8. San Francisco – Napa Valley – Merced  Idag gör vi en tur 
till Kaliforniens berömda vindistrikt tillsammans med en lokal- 
guide. När vi närmar oss Napa Valley breder vinodlingarna ut sig 
i det vackra landskapet. Idag finns det mer än 300 producenter i 
detta välrenommerade vinområde. Under dagen besöker vi en av 
vingårdarna och provar några av gårdens viner. Under eftermid-
dagen åker vi till staden Merced där vi checkar in på vårt hotel 
Towneplace by Marriott.

Dag 9. Merced – Nationalparken Yosemite – Fresno  
Vi lämnar vårt hotell och reser österut till Yosemite National Park 
som vi når vid lunchtid. Parken är över 3 000 kvadratkilometer stor 
och ligger på Sierra Nevadas västra sluttningar. Nationalparken 
som klassats som världsarv av Unesco rymmer enorma skogs- 
områden, vattenfall, forsar och stora klippväggar, så kallade big 
walls. Området beskrivs ofta som en av USA:s vackraste platser. 
Vi besöker Yosemite Lodge där det även blir tid till att äta lunch. 
Under eftermiddagen fortsätter vi söderut till Fresno och hotell 
Piccadilly Inn Shaw.

Dag 10. Fresno – Las Vegas  Efter frukost lämnar vi Fresno och 
reser mot Las Vegas. När vi passerat Tehachapi inleder vi färden 
genom ett bergigt ökenlandskap. På vägen till Las Vegas passerar 
vi Mojaveöknen och dess största ort Barstow. Här hittades guld 
och silver under 1870-talet och guldgrävare byggde nya byar. 
Många av dem övergavs när guldrushen var över och står idag kvar 
som spökstäder. Under början av kvällen når vi Las Vegas där vi 
checkar in på The Excalibur. Givetvis har hotellet eget kasino och 
här finns även poolområden, relaxavdelning och flera restauranger. 

Dag 11. Las Vegas  Efter frukost gör vi en stadsrundtur i Las 
Vegas. Här finns Las Vegas Boulevard som även kallas ”The Strip” 
och som kantas av fantasifulla kasinoanläggningar som Caesars 
Palace, Bellagio, The Mirage och The Venetian. Här träffar man 
allt från Elvisimitatörer till nygifta par som alla prövar lyckan vid 
spelborden. 

Dag 12. Las Vegas – Tusayan  Under morgonen reser vi mot Grand 
Canyon i Arizona. Vid lunchtid når vi Grand Canyon Village där vi 
ser den världsberömda utsikten över kanjonen. Den har skapats 
av Coloradofloden och det eroderade landskapet är nästan 45 mil 
långt. Under eftermiddagen checkar vi in på Grand Canyon Plaza.

Dag 13. Tusayan – Palm Springs  Vi lämnar vårt hotell och reser 
västerut mot Los Angeles. Under kvällen når vi vårt övernattnings-
hotell Courtyard by Marriott Palm Springs.

Dag 14. Palm Springs – Hemorten  Frukost. Dagen är fri för av- 
koppling innan vi under eftermiddagen beger oss till flygplatsen 
och flyger hemåt. Ombord på flyget serveras middag.

Dag 15. Hemkomst  Vi når hemorten.

Boende för tre personer i dubbelrum  På denna resa finns det 
möjlighet att boka boende för tre personer i ett dubbelrum. 
Rummen är utrustade med två sängar som båda är 130 cm breda. 
Om tre personer delar ett dubbelrum lämnas en rabatt på 6 000:- 
för den tredje personen. Observera att det kan upplevas trångt att 
få plats med tre personers bagage i ett dubbelrum.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

9 dagar

fr  19 975:-

Nashville & Memphis drömresan för musikälskare
Vår musikaliska rundresa i den amerikanska Södern inleds i Atlanta och går vidare till Memphis i Tennessee. I Memphis 
besöker vi bland annat medborgarrättsmuseet och Elvis Graceland och upplever stadens musikhistoria. Nashville anses 
vara countrymusikens huvudstad, och det var där som Jill Johnson spelade in den populära tv-serien Jills veranda.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Dag 1. Hemorten – Atlanta  Vi flyger till Atlanta. Vi bor en natt på 
hotell Fairfield Inn Downtown.

Dag 2. Stadsrundtur i Atlanta – Memphis  Vi gör en rundtur med 
lokalguide i delstaten Georgias huvudstad. Här föddes Martin Luther 
King Jr och här arrangerades sommarolympiaden 1996. Vi ser några 
av stadens sevärdheter innan vi under förmiddagen reser västerut 
mot Memphis som ligger vid Mississippi där floden utgör gräns 
mot Arkansas. Vi anländer under sen eftermiddag och bor tre 
nätter på centrala Comfort Inn Downtown.

Dag 3. Memphis och Graceland  Idag gör vi en heldagstur i Memphis 
som är den största staden i delstaten Tennessee. Här föddes 
rock’n’rollen under början av 1950-talet och staden kommer för-
modligen alltid att förknippas med Elvis Presley. Vi besöker bland 
annat Sun Studio som var skivbolaget som gav ut Elvis skivor. För 
de flesta blir dagens höjdpunkt besöket i Graceland, egendomen 
som Elvis köpte redan som 22-åring och som var hans hem fram till 
hans död 1977. Idag är Graceland ett museum och ”The King” ligger 
begravd i trädgården vid en fontän. 

Dag 4. Memphis Civil Rights Museum  Vi besöker Memphis Civil 
Rights Museum, medborgarrättsmuseet som finns i den byggnad 
som tidigare var Lorraine Motel. Det var på en av motellets balkonger 
som Martin Luther King Jr mördades 4 april 1968 då han sköts av 
James Earl Ray. Under eftermiddagen och kvällen finns det tid att 
besöka någon av Memphis många musikbarer.

Dag 5. Memphis – Nashville  Dagens färd går österut mot Tennessees 
delstatshuvudstad Nashville som vi når vid lunchtid. Vi besöker 
Corsair Distillery som bland annat tillverkar bourbon, rom och gin. 
Här får vi en guidad visning som avslutas med provsmakning. Under 
sen eftermiddag checkar vi in på The Capitol Hotel där vi bor tre 
nätter.

Dag 6. Nashville  Vi ägnar dagen åt countryns huvudstad och gör en 
rundtur med en lokalguide. Vi besöker bland annat The Johnny Cash 
Museum och den legendariska RCA Studio B där bland annat Dolly 
Parton, Waylon Jennings och The Everly Brothers gjort inspelningar.

Dag 7. Nashville  I Country Music Hall of Fame får vi en guidad 
visning bland fantastiska utställningar över många av de stjärnor 
som satt Nashville på världskartan. En av museets höjdpunkter är 
den mäktiga rotundan med konstverk över de artister som valts in 
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 825:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 12/4, 1/10, 15/10, 29/10, 5/11

i Hall of Fame. Under eftermiddagen besöker vi Ryman Auditorium, 
som brukar kallas The Mother Church of Country Music. Det kommer 
även att ges egen tid i centrum av Nashville. Här finns många av 
de pubar och barer som Jill Johnson besökte i Jills veranda. 

Dag 8. Nashville – Hemorten  Under morgonen reser vi mot  
Atlanta. På vägen stannar vi för ett uppehåll i staden Chattanooga. 
Därefter flyger vi hemåt.

Dag 9. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

16 dagar

fr  24 975:-

Dag 1. Hemorten – Havanna   Vi flyger till Havanna. Vi åker sedan 
med buss till vårt hotell för de kommande fyra nätterna. 

Dag 2. Havanna  Frukost på hotellet och sedan gör vi en guidad 
stadspromenad i det gamla Havanna där vi ser många gamla fina 
hus, palats, kyrkor och torg. Denna välbevarade stadsdel är upptagen 
på Unescos världsarvslista. Vi tar oss en närmare titt på Plaza 
de la Catedral, Plaza de Armas och Plaza Vieja. Vi gör en paus vid 
hotell Ambos Mundos där Hemingway bodde i sju år. Vi äter en 
gemensam lunch under dagen. Rundturen slutar på Museo del Ron 
Havana Club där vi får en inblick i romtillverkning samt chansen till 
ett litet smakprov. Resten av dagen fri för egna aktiviteter.

Dag 3. Havanna  Frukost på hotellet och därefter ledig förmiddag. 
Eftermiddagen tillbringar vi i Hemingways fotspår. Vi beger oss 
bland annat till arbetarbyn San Francisco de Paula där hans hus 
Finca Vigía ligger. Vi tittar in genom fönstren i huset som numera 
är ett museum och ser ut precis som när Hemingway bodde här. 
Vår resa går vidare till fiskebyn Cojimar. Det var här som Heming-
way fick sin inspiration till ett av sina mest kända verk, romanen 
”Den gamle och havet”. I den mysiga byn får vi lite tid till att strosa 
runt innan vi återvänder till Havanna. Vi avslutar dagen med en mid-
dag på en av Hemingways favoritrestauranger, Bodeguita del Medio.

Dag 4. Havanna  Frukost på hotellet och sedan gör vi en rundtur 
i buss till Havannas olika stadsdelar. Vi får bland annat se Hotel 
Nacional de Cuba, en riktig juvel i art déco som invigdes 1930, 
Kubas politiska centrum Plaza de la Revolución samt Malecón, den 
berömda strandpromenaden. Vi hinner även med ett besök på en av 
stadens cigarrfabriker. Resten av dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 5. Havanna – Cienfuegos  Efter frukost checkar vi ut och 
lämnar Havanna för att resa vidare söderut till Cienfuegos, Kubas 
tredje största stad och en av landets viktigaste hamnstäder. 
Staden räknas som en av Kubas vackraste städer och är även 
kallad ”Söderns pärla”. Innan vi checkar in på vårt hotell gör vi ett 
besök på stadens imponerande 1800-talsteater som uppkallats 
efter sockermagnaten Tomás Terry. Övernattning och middag på 
Hotel Rancho Luna.

Kuba bland sockerbaroner och revolutioner
Kuba är en fascinerande ö som välkomnar oss med sin västindiska charm. Ön är känd för sina cigarrer, sin goda rom och 
sina historiska kolonialstäder. Vi gör en härlig rundresa och avslutar med några avkopplande dagar i badorten Varadero.

Dag 6. Cienfuegos – Trinidad  Frukost och utcheckning. Vi lämnar 
Cienfuegos för vidare färd mot Trinidad. Trinidad är en av de 
bäst bevarade städerna i Karibien från tiden då sockerhandeln 
utgjorde huvudindustrin i regionen. Vi får se och höra mer om de 
rika sockerbaronerna under vår rundtur och får bland annat se 
Museo Romántico som tillhörde just en av dessa baroner. Vi får 
även chansen att provsmaka ”Canchánchara-cocktailen”, en söt 
romdrink som frihetskämparna mambiserna sägs ha svept innan 
de under det kubanska frihetskriget gick i strid mot de spanska 
soldaterna. Middag och övernattning på vårt hotell.

Dag 7. Trinidad  Efter frukost gör vi en utflykt till det gamla socker-
bruksområdet Valle de los Ingenios. Området var med sina över 
50 aktiva sockerbruk och drygt 30 000 slavar centrum för Kubas 
sockerproduktion. Vi gör ett besök på gården Manaca Iznaga med 
sitt berömda torn. Tornet användes förr till att övervaka slavarna 
så att de inte försökte fly samt larma om det uppstod någon brand 
på något av fälten. Vi beräknas vara tillbaka på vårt hotell lagom 
till lunch och eftermiddagen lämnas fri för egna aktiviteter. 
Middag på hotellet på kvällen. 

Dag 8. Trinidad – Camagüey  Efter frukost och utcheckning beger 
vi oss mot Camagüey. Vi gör ett stopp för lunch och så småningom 
når vi vårt hotell Izlasul Hotel Camagüey. Middag på en lokal 
restaurang på kvällen.

Dag 9. Camagüey – Santiago de Cuba  Frukost och utcheckning. Vi 
reser mot staden El Cobre via Bayamo, där vi gör ett lunchstopp. 
I El Cobre stannar vi till för att se Virgen de la Caridad del Cobre 
(barmhärtighetens jungfru). Statyn hittades i havet av två bröder 
och en ung slav och finns nu att beskåda i stadens basilika. 
Hemingway skänkte sin Nobelprismedalj till statyn som tack till 
de kubanska invånarna för deras inspiration. Vi fortsätter sedan 
vår resa till Santiago de Cuba där vi övernattar i två nätter.

Dag 10. Santiago de Cuba  Efter frukost gör vi en rundtur i staden. 
Vi ser bland annat den militära anläggningen Moncada där 
skotthålen från revolutionen fortfarande finns kvar i fasaden. Vi 
passerar även kyrkogården Santa Ifigenia, där Kubas nationella 
hjältar från revolutionen ligger begravda, och stannar till vid det 
imponerande Plaza de la Revolución. Efter denna rundtur åker 
vi den korta båtturen över till ön Cayo Granma för att där inta en 
gemensam lunch innan det är dags att återvända till vårt hotell.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 14 övernattningar i dubbelrum · 14 frukostar 
· 9 luncher · 9 middagar · utflykter enligt program · dricks till 
lokala guider och chaufförer · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 195:- 
Speciellt: Att resa på Kuba skiljer sig på många sätt från 
resande i Europa. Hotellstandard är generellt sämre, tids-
planering kan ändras och ombokningar av hotell är vanligt.
Avresedatum: 6/1, 21/1, 4/2, 11/2, 20/2, 25/2, 2/3, 10/3, 24/3, 
20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11

Dag 11. Santiago de Cuba – Sancti Spíritus  Efter frukost är det 
dags att checka ut från vårt hotell för att påbörja vår resa tillbaka 
norrut. Vi gör ett lunchstopp på vägen innan vi når Sancti Spíritus 
för middag och övernattning.

Dag 12. Sancti Spíritus – Varadero  Frukost och utcheckning. Vi 
åker till Santa Clara, staden där argentinaren och revolutionären 
Che Guevara gav segern åt rebellerna under den kubanska revo-
lutionen. Vi besöker Che Guevaras mausoleum där han numera 
ligger begravd. Vi tar oss även en titt på Tren Blindado, ett litet 
museum inne i en del av de tågvagnar som blev ockuperade i 
slutet av revolutionen. Vi passar på att äta lunch innan vår buss 
tar oss vidare till den fina badorten Varadero där vi bor i tre nätter. 
All inclusive på hotellet.

Dag 13. Varadero  Dagen är fri för egna aktiviteter. Varadero blev 
i slutet av 1800-talet en resort för rika och berömda, men efter 
revolutionen 1959 öppnades området för allmänheten och det är 
numera en mycket populär semesterort. Här kan vi njuta av den 
mer än två mil långa stranden, ett kristallklart hav, härliga klippor 
och flera vackra laguner. 

Dag 14. Varadero  Vi har hela dagen till förfogande för sol och bad.

Dag 15. Varadero – Hemorten  Vi äter frukost och har hela för-
middagen till förfogande för att suga ut det allra sista av denna 
fantastiska resort innan det är dags att ta farväl av Varadero 
och Kuba för den här gången. Efter lunch åker vi till flygplatsen i 
Havanna för hemresa.

Dag 16. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  24 975:-

Dag 1. Hemorten – Cancún  Vi flyger till Cancún. Vår buss tar oss 
till vårt boende Adhara Hotel i Cancún.

Dag 2. Cancún – Chichén Itzá  Efter frukost reser vi till Río Lagar-
tos, en liten fiskeby vars namn betyder alligatorfloden. Det är ett 
reservat med rik flora och fauna, bland annat finner vi här landets 
högsta koncentration av flamingor. Vi åker på en båttur längs 
den mangrovebevuxna flodmynningen, där det bor alligatorer, 
myskänder och amerikanska ibisstorkar. Vi äter gemensam lunch 
i byn och reser sedan vidare till den forna mayastaden Ek Balam. 
Staden blomstrade under 700–1000-talet och sträckte sig då över 
hela tolv kvadratkilometer. Idag är det bara stadens centrum på 
cirka en kvadratkilometer som hittills blivit utgrävt. El Torre är  
den mest iögonfallande byggnaden och en av de största maya- 
byggnaderna på Yucatán. Det som framför allt särskiljer den är 
det vackra och detaljerade dekorationsarbetet. Vi åker vidare till 
Mayaland Hotel där vi vilar upp oss inför morgondagens besök vid 
en av de viktigaste och bäst bevarade mayalämningarna i Mexiko, 
Chichén Itzá.

Dag 3. Chichén Itzá – Izamal – Mérida  Frukost. Idag besöker vi 
ruinstaden Chichén Itzá som är utsedd till ett av världens sju nya 
underverk. Staden började byggas under 600-talet och var fram till 
1200-talet ett politiskt, ekonomiskt, religiöst och militärt centrum. 
De mest välkända byggnaderna är pyramiden El Castillo, Krigarnas 
tempel och det astronomiska observatoriet El Carocol. I närheten 
av Chichén Itzá ligger häftiga Ik kil, ett naturligt slukhål som på 
spanska kallas cenote. Här kan de som vill ta en uppfriskande 
simtur cirka 26 meter under marknivå. Vi fortsätter till pittoreska 
Izamal som kallas den gula staden tack vare sina många gula hus. 
Sedan reser vi vidare mot Mérida där vi bor på Hotel Gamma.

Dag 4. Mérida – Uxmál – Campeche  Frukost. Mérida är Yucatán- 
halvöns huvudstad och här har cirka 60 procent av befolkningen 

Mexiko 
mayaruiner och sandstränder på Yucatánhalvön
På vår rundresa i mayafolkets fotspår besöker vi några av Yucatánhalvöns guldkorn, såsom de unika lämningarna i 
Chichén Itzá, Uxmál, Palenque och Tulum. Vi avslutar vår resa med sol och bad på ett strandhotell i Cancún där vi kan 
koppla av och njuta till fullo av livet vid Karibiska havet. 

sitt ursprung i mayakulturen. Vi gör en rundtur i stadens histo- 
riska delar som kännetecknas av en blandning av kolonial och 
neoklassisk arkitektur. På vår väg mot Campeche reser vi genom 
den så kallade Puuc-regionen där vi gör ett besök i mayastaden 
Uxmál. Under eftermiddagen anländer vi till Siho Playa, söder om 
Campeche, där vi bor två nätter på Tucan Siho Playa.

Dag 5. Campeche  Efter frukost gör vi en stadsrundtur i charmiga 
Campeche. Området var länge bebott av mayafolket innan 
spanska kolonisatörer under 1500-talet tog över och utvecklade 
staden till en rik och betydelsefull hamnstad. Campeche upptogs 
1999 på Unescos världsarvslista och stadens centrala delar 
karakteriseras av pastellfärgade byggnader, kullerstensgator och 
stora herrgårdar som omges av den gamla stadsmuren. Efter-
middagen är fri för egna aktiviteter. Gemensam middag på hotellet.

Dag 6. Campeche – Palenque  Efter en tidig frukost reser vi 
söderut till mayaruinstaden Palenque, som även den finns 
upptagen på Unescos världsarvslista. Staden hade sin storhetstid 
under 600-talet, men arkeologiska fynd visar att byggnationen 
påbörjades redan på 200-talet f.Kr. Efter sitt fall slukades staden 
av djungeln innan den återupptäcktes. Arkitekturen, skulpturerna 
och de uthuggna relieferna är bland de bäst konstruerade av 
mayafolket, vilket gör Palenque till en unik plats. Efter en gemensam 
lunch checkar vi in på vårt hotell Chan-Kah Resort där vi bor två 
nätter. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 7. Agua Azul och Misol-Ha  Efter tidig frukost åker vi till Agua 
Azul, en serie av vattenfall i floden med samma namn, som har 
bildats då flodbädden av kalksten eroderat under många år. Agua 
Azul betyder blått vatten, och den blå färgen är ett resultat av de 
höga mineralhalterna i vattnet. På vägen tillbaka mot Palenque 
gör vi ett stopp vid dagens andra ståtliga vattenfall, Misol-Ha. Det 
är 35 meter högt och rinner ner i en nästintill cirkelformad pool 
omgiven av tät vegetation. Bakom det mäktiga vattenfallet finns 
även en grotta som kan besökas. Därefter åker vi tillbaka till vårt 
hotell och har eftermiddagen fri för egna aktiviteter.



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 12 övernattningar i dubbelrum · 4 dagar all in-
clusive · 8 frukostar · 2 luncher · en middag · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 895:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 11/1, 8/2, 7/11

Dag 8. Palenque – Becán – Chetumal  Frukost. Vi reser cirka fem 
timmar österut där vi når mayaruinerna Becán. Det 25 hektar 
stora området är omgivet av en vallgrav, vilket är unikt bland alla 
upptäckta mayalämningar. Byggnaderna har en stil som är typisk 
för detta område och karakteriseras av tjocka murar, höga 
tvillingtorn, falska trappor och olika slags avbildningar i kalksten. 
Vi reser sedan vidare till kuststaden Chetumal där vi övernattar på 
Capital Plaza Hotel.

Dag 9. Chetumal – Tulum – Cancún  Efter frukost kör vi mot Cancún. 
På vägen gör vi ett kort panoramastopp i Bacalar för att se dess 
fantastiska blå lagun. Vi reser sedan vidare till den historiska 
mayastaden Tulum där ruinerna ligger på klippor cirka 12 m ö.h. 
Detta är de enda mayalämningarna som ligger vid kusten. Vi når 
till slut Cancún och checkar in på vårt hotell Reflect Krystal
Grand Cancún, där vi bor fyra nätter med all inclusive.

Dag 10–12. Cancún  Dessa dagar njuter vi på egen hand av Cancún 
som med sina kritvita stränder längs det magnifika havet erbjuder 
rik historia, nöjesliv, restauranger och shopping. Staden består av 
hotellzonen längs kusten och El Centro, Cancúns stadskärna där 
lokalbefolkningen bor. Vårt hotell ligger alldeles intill stranden i 
hotellzonen men det går även att ta sig in till stadens centrum om 
man önskar. Vår reseledare ger gärna tips på olika aktiviteter och 
utflykter. 

Dag 13. Cancún – Hemorten  Frukost och utcheckning från rummen. 
Vi har tillgång till hotellets all inclusive och allmänna ytor till 
eftermiddagen då vi beger oss till flygplatsen och påbörjar vår 
resa hemåt. 

Dag 14. Hemkomst  Vi når hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  28 975:-

Dag 1. Hemorten – San José  Vi flyger till Costa Ricas huvudstad 
San José. Vi åker sedan med transferbuss till vårt hotell Barceló 
San José Palacio, beläget i stadsdelen Uruca i hjärtat av huvud-
staden. 

Dag 2. San José och besök på kaffeplantagen Doka  Efter frukost 
gör vi en stadsrundtur i San José där vi bland annat får se den 
vackra Sabanaparken, nationalteatern och universitetet. Vi stannar 
även till vid en hantverksaffär där vi kan shoppa resans kanske 
första souvenir. Därefter fortsätter vi mot kaffeplantagen Doka i 
den lilla byn Sabanilla som ibland kallas Costa Ricas kaffe- 
huvudstad. Här gör vi en guidad rundtur på plantagen och får en 
ingående lektion i konsten att producera gott kaffe. När rundturen 
är över har vi självklart möjlighet att köpa med oss kaffe innan det 
är dags för gemensam lunch. Vi återvänder på eftermiddagen till vårt 
hotell i San José där vi sedan äter gemensam middag på kvällen.

Dag 3. San José – Tortuguero  Idag blir det tidig avfärd mot nordost  
och nationalparken Tortuguero som är ett av Centralamerikas 
största tropiska regnskogsområden och mest känd för sina 
sköldpaddor. Längs vägen stannar vi för att inta frukost på en lokal 
restaurang. Den sista biten in till nationalparken och vårt boende 
Evergreen Lodge transporteras vi med båt genom kanalerna och 
kikar efter några av alla de djurarter som har sitt hem i parken. När 
vi checkat in på vårt bungalowhotell äter vi lunch innan vi tar oss 
in till själva byn Tortuguero för att få en bild av hur livet kan te sig i 
detta naturområde. Kvällen tillbringas på egen hand med möjlighet 
att exempelvis avnjuta ett härligt dopp i hotellets swimmingpool. Vi 
avslutar dagen med gemensam middag.

Dag 4. Tortuguero  Efter frukost har vi hela dagen på oss att 
utforska Tortuguero. Det finns möjlighet att ta en båttur på 
kanalerna för att på nära håll uppleva den exotiska naturen och 
det rika djurlivet. Kanske får vi syn på sengångare, apor och 
krokodiler. Efter lunch på hotellet har vi fri tid som vi tillbringar 
som vi själva känner för. Man kan utforska några av de spännande 
vandringsstigar som finns i närheten eller kanske bara koppla av 
vid poolen. Enbart fantasin sätter gränser på en plats som denna! 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Costa Rica natur och äventyr i Centralamerika
Följ med oss på en rundresa i Centralamerikas hjärta. Vi erbjuds en unik inblick i Costa Ricas rika kultur- och naturliv 
och får uppleva allt från aktiva vulkaner till rykande svavelkällor. Vi lär oss hur kakaobönan blir till ljuvlig choklad och 
hur det mest smakrika kaffet produceras. Vi åker genom ett skiftande landskap från storstad till landsbygd och ser berg, 
hav och regnskog. Det här är ett äventyr för alla sinnen som du inte vill missa!

Dag 5. Tortuguero – Sarapiqui  När vi intagit frukost tar vår båt 
oss tillbaka till hamnen där bussen väntar för att köra oss vidare 
mot Sarapiqui. Vi stannar längs vägen för lunch och checkar på 
eftermiddagen in på vårt hotell La Quinta Sarapiqui. Middag äter vi 
gemensamt på hotellet.

Dag 6. Sarapiqui – Arenal  Frukost. Vi lämnar Sarapiqui bakom oss 
och beger oss mot vulkanen Arenal och dess vackra omgivningar. 
På vägen stannar vi till i Tirimbina regnskogscenter där vi bjuds på 
en kortare rundtur och lektion i chokladens kulturhistoria. Vi får se 
de olika momenten i chokladframställningsprocessen, från kakao-
böna till slutprodukt. Självklart provar vi också hur denna ekolo-
giska regnskogschoklad smakar. Längs vägen mot Arenal bjuds vi 
även in till en lokal odlare som visar upp sin ananasplantage där vi 
får en rundtur och bjuds på färsk juice, ananas och hemgjord sylt. 
Vi njuter av härliga vyer och äter gemensam lunch. Därefter åker vi 
vidare mot Arenal och vårt boende Arenal Montechiari Hotel där vi 
äter gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Arenal  Frukost på hotellet. Idag besöker vi Arenal Vida 
Campesina för att inhämta mer kunskap om jordbrukskulturen i 
regionen. Vi får en guidad visning på området och lär oss om Costa 
Ricas traditionella grödor, såsom kaffe, bananer och sockerrör. 
Vi äter gemensam lunch med inslag av härligt nyskördade grön-
saker och får en minilektion i hur man gör tortillas! Sedan har vi 
lite egen tid som kan tillbringas antingen på hotellet eller med att 
utforska byn Arenal. Vi avslutar dagen med att koppla av på Eco 
Termales Hot Springs där man erbjuder fyra pooler med vatten 
uppvärmt i vulkanens hjärta. Här intar vi också kvällens middag 
innan vi återvänder till hotellet.

Dag 8. Arenal – Rincón de la Vieja  Vi äter frukost innan vi beger oss 
från hotellet mot själva vulkanen Arenal som var vilande i 3 000 år 
före det stora utbrottet 1968. Idag är det en av världens mest aktiva 
vulkaner, men också bland de vackraste där den reser sig ur djungeln 
med exotiska växter längs sidorna. Vi gör en guidad vandring där vi 
får lära oss mer om vulkanen innan vi fortsätter färden mot Rincón de 
la Vieja. Senare på förmiddagen stannar vi till i Misticoparken där vi 
finner en rad olika hängbroar och vandringsleder. Här vandrar vi cirka 
3 kilometer och njuter av de underbara vyerna och den storslagna 
naturen innan det är dags för lunch. Vi åker sedan vidare med bussen 
till vårt lantligt belägna hotell Hacienda Guachipelin i nordvästra 
delen av Costa Rica, Rincón de la Vieja. Middag på hotellet.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 12 övernattningar i dubbelrum · 3 dagar all in-
clusive · 9 frukostar · 8 luncher · 8 middagar · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 795:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 1/2, 14/11

Dag 9. Rincón de la Vieja  Efter frukost åker vi till Rincón de la 
Viejas nationalpark. Här får vi uppleva naturens starka krafter på 
nära håll då vi vandrar genom ett naturlandskap karakteriserat av 
ångande svaveldammar och fumaroler i den fuktiga regnskogen. 
Under vår vandring kommer vår lokalguide att berätta för oss mer 
ingående om det rika naturlivet och alla de olika djur- och växt-
arter som har denna skog som sitt hem. Vi äter lunch på vårt hotell 
och har sedan eftermiddagen fri för egna aktiviteter, såsom ridning, 
lerbad eller avkoppling. Middag serveras på hotellet under kvällen.

Dag 10. Rincón de la Vieja – Langosta  Vi avnjuter en härlig 
frukost och sätter oss sedan i bussen som tar oss mot surf- och 
strandparadiset Langosta som vi når efter cirka 3 timmar. Här bor 
vi på det moderna hotellet Occidental Tamarindo som ligger ett 
stenkast från en av de vackra stränderna på den här sidan landet. 
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter, och det finns möjlighet 
att prova på att surfa, ta en härlig strandpromenad eller kanske gå 
en golfrunda på klubben som ligger endast 15 minuter från hotellet. 
Vi har all inclusive under hela vår vistelse på detta hotell.

Dag 11–12. Langosta  Vi har nu två hela dagar att njuta av hotel-
lets all inclusive och livet vid Stillahavskusten. 

Dag 13. Langosta – San José – Hemorten  Efter frukost lämnar vi 
vårt hotell och beger oss tillbaka mot huvudstaden. På vägen gör 
vi stopp för lunch samt shopping i den lilla staden Sarchi där vi 
kan köpa hantverk som kommer att påminna oss om vårt äventyr 
långt efter hemkomst. Under eftermiddagen åker vi till flygplatsen 
och senare under kvällen lyfter flyget mot Europa. 

Dag 14. Hemkomst  Vi når hemorten.

Det är viktigt att man har normal grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av denna resa och vi rekommenderar att alla resenärer tar 
med sig ett par kängor eller grova skor. Regnponcho eller regnjacka är 
också att rekommendera då vi rör oss i olika klimatzoner under resan.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

14 dagar

fr  25 975:-

Dag 1. Hemorten – Lima  Vi flyger till Lima. Vi anländer till Perus 
huvudstad Lima under kvällen och checkar in på Best Western 
Urban Larco i stadsdelen Miraflores.

Dag 2. Lima – Arequipa  Efter frukost beger vi oss till flygplatsen 
för att flyga till Arequipa. Arequipa är Perus näst största stad och 
känd för sina glittrande vita byggnader gjorda av sillar, en vit vulkanisk 
sten, som ger staden dess smeknamn ”la Ciudad Blanca” eller 
”Den vita staden”. Staden grundades 1540 på en plats som valdes 
för sin närhet till kusten. Den ligger nästan 2 400 meter över havet 
och är omgiven av tre vulkaner. Eftermiddagen på egen hand. Vi 
bor en natt på Casa Andina Select Arequipa.

Dag 3. Arequipa – Colca  Efter frukost gör vi en vacker bussresa 
genom Anderna. Under den cirka tre timmar långa resan till den 
lilla byn Chivay passerar vi lamahjordar och höga bergstoppar, det 
äkta Sydamerika. Väl framme i Chivay besöker vi marknaden innan 
vi checkar in på vårt hotell Casa Andina Classic Colca.

Dag 4. Colca – Puno  Efter en tidig frukost gör vi en utflykt till Colca-
dalen, världens djupaste ravin, och Cruz del Condor där vi med lite 
tur får se den majestätiska kondoren flyga fritt. Här är ravinen 
1 200 m djup. Den andinska kondoren, världens största flygande 
fågel, använder sig av termik som uppstår här på morgonen. Vi 
fortsätter mot Puno och gör små stopp längs vägen för att se 
pittoreska peruanska byar med kyrkor som påminner om kolonial-
tiden. Framemot kvällen når vi Puno och Titicacasjön där vi bor på 
Intiqa Hotel i två nätter.

Dag 5. Titicacasjön  Efter frukost gör vi en båttur på Titicacasjön. 
Vi besöker Urosöarna som är flytande vassöar där samhällen har 
vuxit upp. Här finns det postkontor, skolor och framför allt fiske-
läger, då fisket var öarnas ursprungliga syfte. Båtturen fortsätter 
sedan cirka 30 minuter till byn Luquina, som ligger på Chucuito-
halvön. Vi besöker ett folk som lever ett traditionellt liv på denna 

Peru inkaland och kondorer
En fascinerande rundresa i inkakulturens spår, med vackra vyer, historia och kultur. Vi åker högt upp i Anderna, till 
inkahuvudstaden Cusco, marknadsbyn Pisac och världsberömda Machu Picchu. Vi upplever även den mytomspunna 
Titicacasjön och den djupa Colcadalen, en av få platser där man fortfarande kan se vilda kondorer.

isolerade plats, och vi upplever deras kultur och sedvänjor. Vi äter 
även en gemensam lunch innan båten tar oss tillbaka till Puno och 
vårt hotell.

Dag 6. Puno – Cusco  Vi äter tidig frukost och ger oss iväg på en 
cirka tio timmar lång bussfärd mot Cusco. Vi passerar flera små 
färggranna byar längs vägen och vi åker även förbi La Raya-passet 
som ligger på 4 335 meter över havet. Här har vi en panoramavy 
över de snötäckta Anderna. Vi stannar till vid Raqch’i för att besöka 
Viracocha-templet. Detta är det enda inkatemplet som byggdes 
med både sten och lera vilket också har gett templet ett säreget 
och vackert utseende. Vi besöker även den berömda kyrkan Anda-
huaylillas, kallad Andernas sixtinska kapell, som byggdes av jesuiter 
på 1600-talet. Vi äter gemensam lunch. På kvällen ankommer vi 
till hotell Xima Cusco där vi bor i två nätter.

Dag 7. Cusco  Frukost på vårt hotell och förmiddagen fri för egna 
aktiviteter. På eftermiddagen gör vi en stadsrundtur till fots där vi 
ser de mest berömda platserna. Cusco är inkarikets huvudstad 
som finns med på Unescos världsarvslista. Vi besöker bland annat 
katedralen, resterna av inkafolkets soltempel och gatan Hatunrumiyok 
med sin stora mur och den unika stenen med de tolv hörnen.

Dag 8. Cusco – Urubambadalen  Efter frukost lämnar vi Cusco och 
reser västerut genom Urubambadalen, inkafolkets heliga dal, till 
den lilla marknadsbyn Pisaq. På den färggranna hantverksmarknaden 
hittar man allt från smycken och stickade tröjor i alpackaull till 
lokalt producerad keramik. Vi övernattar sedan en natt på Hotel 
Agustos Urubamba.

Dag 9. Urubambadalen – Aguas Calientes  Efter tidig frukost åker 
vi till byn Ollantaytambo med sina berömda ruiner från inkatiden 
för en promenad. Från tågstationen i Ollantaytambo åker vi
på en fantastisk tågresa till Aguas Calientes och lämnar vår 
packning på hotellet. Därifrån tar vi bussen på slingrande vägar 
till Machu Picchu, inkastaden som är klassad som världsarv av 
Unesco. ”Den glömda staden” återupptäcktes inte förrän 1911 av  
den amerikanske arkeologen Hiram Bingham. Besöket börjar med 

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 12 övernattningar i dubbelrum · 
12 frukostar · 2 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 475:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vi önskar att alla resenärer tar med en liten 
ryggsäck som kan fungera som övernattningsväska för 
nätterna i Urubamba och Aguas Calientes.
Avresedatum: 30/1, 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 2/4, 16/4, 23/4, 
5/9, 19/9, 10/10, 17/10, 24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11

en cirka två timmar lång guidad visning av en auktoriserad guide. 
Därefter kan vi njuta av denna fantastiska plats på egen hand. 
Efter att ha upplevt en av Sydamerikas absoluta höjdpunkter bor vi 
en natt på Hotel El Mapi by Inkaterra. På kvällen äter vi gemensam 
middag.

Dag 10. Aguas Calientes – Cusco  Frukost och sedan har vi 
förmiddagen till egna aktiviteter. Besök Machu Picchu-museet 
och den intilliggande botaniska trädgården eller ta tillfället i akt 
och njut av stunden i områdena kring detta världsarv. Här finns 
flera mysiga restauranger och kaféer att återhämta sig på efter 
dagar med nya upplevelser. På eftermiddagen tar vi tåget tillbaka 
till Ollantaytambo och fortsätter till hotell Xima Cusco där vi bor 
ytterligare två nätter.  

Dag 11. Cusco  Frukost på vårt hotell och hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Staden har flera intressanta museer och utställningar, 
till exempel Casa Concha med världens största samling av fynd från 
Machu Picchu. 

Dag 12. Cusco – Lima  Efter frukost lämnar vi vårt hotell och beger 
oss till flygplatsen i Cusco. Vi flyger inrikes till Lima. Vi bor en natt 
i Lima på Best Western Urban Larco.

Dag 13. Lima – Hemorten  Frukost och utcheckning. Fri tid i Lima 
tills bussen tar oss till flygplatsen.

Dag 14. Hemkomst  Vi når hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 11 övernattningar i dubbelrum · 
11 frukostar · 2 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 795:- · nationalparksskatt · flygskatt 
inrikesflyg · ankomstskatt Isabela · dricks till lokala guider 
och chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 15/1, 12/2, 26/2, 11/3, 25/3, 8/4, 7/10, 21/10, 
4/11, 11/11, 18/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  34 975:-

Dag 1. Hemorten – Quito  Vi flyger till Ecuadors huvudstad Quito 
och checkar in på Mercure Hotel där vi bor två nätter. 

Dag 2. Quito  Vi gör en rundtur i staden belägen 2 850 m ö.h., 
omgiven av Anderna. Tillsammans med en lokalguide besöker vi 
Frihetstorget, San Franciscotorget och Presidentpalatset. Därefter 
tar vi linbanan upp till 4 000 meters höjd med en fantastisk utsikt 
över staden (vid dåligt väder kan turen bli inställd). Resten av 
eftermiddagen fri.

Dag 3. Quito – Otavalo  Efter frukost åker vi norrut. Vi stannar vid 
”Mitad del mundo”, ett monument över ekvatorlinjen som pas-
serar här. Resan fortsätter genom Andernas vackra landskap till 
staden Otavalo, känd för sin indianmarknad. Vi checkar in på Hotel 
Palmeras Inn för två nätter. Gemensam middag.

Dag 4. Otavalo  Tidig morgon gör vi ett frivilligt besök på djur-
marknaden som startar redan 05.00. Efter frukost på hotellet har 
vi sedan hela dagen på oss att titta på den jättelika marknaden 
där man till exempel säljer färgglada bonader, ponchor och äkta 
panamahattar. 

Dag 5. Otavalo – Quito – Puerto Ayora  Efter tidig frukost åker vi 
till flygplatsen och flyger inrikes till Galápagosöarna. Vi checkar in 
på Hotel Ikala Galapagos i Puerto Ayora på ön Santa Cruz där vi bor 
tre nätter. Efter incheckning kan man följa med på en naturskön 
vandring till Tortugabuktens vita sandstrand.

Dag 6. Ön Floreana  Vi gör en båtutflykt till ön Floreana och besöker 
sköldpaddscentret mitt på ön. Efter gemensam lunch får vi chansen 
att snorkla, kanske tillsammans med några sjölejon. På eftermidda-
gen återvänder vi till Puerto Ayora. 

Dag 7. Santa Cruz  Under en båtutflykt som följer öns kustlinje 
ser vi marina leguaner, sjölejon och blåfotad sula. Vi får också 

Ecuador & Galápagos 
indiankultur i Quito och Galápagos unika djurliv
Under vår resa upplever vi Ecuador med sin intressanta historia och blomstrande indiankultur. Vi fortsätter sedan till 
Galápagosöarna som ligger i Stilla havet cirka hundra mil utanför Ecuadors kust. Huvudattraktionen här är det rika växt- 
och djurlivet med bland annat jättesköldpaddor, land- och vattenleguaner, pingviner, hökar, ödlor och tärnor. 

möjlighet att snorkla, och med lite tur får vi sällskap av havssköld-
paddor. 

Dag 8. Puerto Ayora – Isabela  Förmiddagen är fri för egna aktiviteter. 
Efter lunch på egen hand åker vi med snabbåt till Isabela, den största ön 
i arkipelagen. Vi bor tre nätter på Hotel Cally i Puerto Villamil.

Dag 9. Sierra Negra  Vi gör en halvdagsutflykt till Sierra Negra, en 
av världens största vulkankratrar, samt vulkanen Chico med sitt 
fascinerande landskap. Gemensam lätt lunch ingår. 

Dag 10. Tintoreras  Idag besöker vi Tintoreras, en liten lavaö där 
havsleguanerna lägger sina ägg under parningstiden. Med lite tur 
får vi se vitfenad revhaj vila i en lavakanal. Vi snorklar och simmar i 
närheten av ön. 

Dag 11. Isabela – Guayaquil  Efter tidig frukost åker vi med en 
snabbåt tillbaka till Santa Cruz. Sedan transfer vidare till flyg-
platsen på Baltra för flyg till Guayaquil, Ecuadors största stad. Vi 
bor sista natten på centrala Unipark Hotel.

Dag 12. Guayaquil – Hemorten  Frukost och utcheckning. Förmidda-
gen är fri för egna upptäcktsfärder och sedan åker vi till flygplatsen.

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbelrum · 
10 frukostar · 3 luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 495:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 8/2, 7/3, 21/3, 14/11, 28/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  23 975:-

Dag 1. Hemorten – Buenos Aires  Vi flyger till Buenos Aires.

Dag 2. Ankomst Buenos Aires  Vi anländer till Argentinas huvud- 
stad. Efter gemensam lunch gör vi en guidad bussrundtur i staden 
och checkar sedan in för tre nätter på hotell Grand Brizo.

Dag 3. Buenos Aires  Hela dagen är fri för egna aktiviteter. Denna dag 
erbjuder vi följande tillvalsutflykter som behöver förbokas inför resan:

Båttur i Tigredeltat
På ett av världens största deltan åker vi på en båttur som tar oss 
genom de många kanalerna i staden. Vi får en unik vy av staden 
och ser vackra strandnära villor, engelska trädgårdar, hamnar och 
båtklubbar. Pris fr. 350:-

Middag och tangoshow
Vi bjuds på en dansshow med Buenos Aires och tango som starka 
inslag. Till showen serveras en god middag som har hämtat inspiration 
från det lokala köket. Pris fr. 650:-

Dag 4. Pampas med Fiesta Gaucha  Efter frukost reser vi mot den 
bördiga jordbruksslätten Pampas och en estancia, en argentinsk 
ranch, där vi bjuds på en Fiesta Gaucha. Gauchos är de stolta cow-
boyer som arbetar som boskapsskötare på slätternas stora gårdar. 
Till lunch serveras vi grillat kött och argentinskt vin. 

Dag 5. Buenos Aires – Mendoza  Vi flyger inrikes till Mendoza i östra 
Argentina under eftermiddagen. Vi tar oss därefter vidare till vårt 
centrala hotell NH Cordillera där vi ska bo tre nätter.  

Dag 6. Vingårdstur Mendoza  Vi startar dagen med en rundtur där vi 
besöker bland annat det historiska kvarteret Alameda och stadens 
gröna lunga, parken General San Martín. Vi tar oss även upp till ”Cerro 
de la Gloria”, Mendozas högsta punkt, för att njuta av den underbara 
utsikten. Efter rundturen gör vi en utflykt till några av de vingårdar 
som är belägna strax utanför staden. Här visas vi den ädla konsten att 
tillverka vin och får chans att smaka. Till detta serveras lunch. 

Argentina & Chile från Atlanten till Stilla havet
Resan startar i det glittrande Buenos Aires. Utanför vinstaden Mendoza avnjuter vi vin från några av landets bästa 
vingårdar. Under vår bussfärd genom Anderna till Chiles huvudstad Santiago de Chile passerar vi Sydamerikas högsta 
berg. I Chile besöker vi såväl vackra städer som berömda vingårdar. Vår resa blir en fröjd för både syn och smaklökar!

Dag 7. Mendoza  Dagen är fri för egna äventyr. Mendoza är vackert 
beläget i Anderna och här odlas landets bästa vindruvor. Passa på 
att gå på en vinprovning eller ta ett glas på någon trevlig restaurang. 
Strosa runt för lite shopping och njut av tillvaron i denna charmiga 
vinprovins. Besök gärna saluhallen Mercado Central och låt dig 
frestas av alla delikatesser och fina råvaror som finns att handla. 

Dag 8. Mendoza – Santiago de Chile  På väg mot Chiles huvudstad 
reser vi genom de spektakulära Anderna och ser på nära håll det 
mäktiga Aconcagua, Amerikas högsta berg vars topp når 6 962 m ö.h. 
I Santiago de Chile bor vi fyra nätter på Hotel Presidente Suites.

Dag 9. Santiago de Chile – Valparaiso – Viña del Mar  Vi gör en 
utflykt till den berömda hamnstaden Valparaiso som idag är Chiles 
största hamn. Vi har nu korsat en kontinent och tagit oss från 
Atlanten till Stilla havets kust. Vi besöker även Viña del Mar, med 
stränder, kasinon och modern arkitektur. 

Dag 10. Santiago de Chile och vingårdsbesök  Idag åker vi på en 
panoramatur i Santiago de Chile. Vi besöker också en av Chiles kan-
ske mest välkända vingårdar Undurraga, där vi får smaka och dofta 
på fina viner i ett vackert naturlandskap. 

Dag 11. Santiago de Chile  Vi har hela dagen fri att njuta av denna 
dynamiska stad där gammalt möter nytt. 

Dag 12. Santiago de Chile – Hemorten  Efter frukost och ut-
checkning åker vi till flygplatsen och tar flyget tillbaka till Europa. 

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  25 975:-

Dag 1. Hemorten – Buenos Aires  Vi flyger till Buenos Aires.

Dag 2. Ankomst Buenos Aires  Vi anländer till Argentinas huvud-
stad. Efter en stadspromenad i centrum och gemensam lunch 
checkar vi in på centrala Hotel Dazzler Maipú. På eftermiddagen 
gör vi en rundtur med buss och ser bland annat presidentpalatset 
och den världsberömda Avenida 9 de Julio.

Dag 3. Pampas med Fiesta Gaucha  Efter en god frukost lämnar vi 
storstadsmyllret och åker buss genom Buenos Aires norra förorter 
mot den bördiga jordbruksslätten Pampas. Efter cirka två timmars 
färd når vi en estancia, en stor argentinsk ranch där vi blir bjudna 
på en Fiesta Gaucha. Gauchos är de stolta cowboyer som arbetar 
som boskapsskötare på slätternas stora gårdar. Alla estancias har 
sina egna varianter av fiestan som består av en uppvisning av folk-
liga traditioner. Till lunch serveras en typisk argentinsk parrilla. 
Eftersom vi befinner oss på Pampas är det i första hand grillat kött 
som gäller! Den som vill bekanta sig lite med området kan göra 
det till fots. Utan att vara fullt medveten om det, letar man nog lite 
efter Evert Taubes Carmencita. Under eftermiddagen återvänder vi 
till hotellet i Buenos Aires.

Dag 4. Buenos Aires  Frukost på vårt hotell och hela dagen fri för 
egna aktiviteter. Buenos Aires är stort, med nästan 13 miljoner 
invånare i storstadsområdet. Staden har 48 barrios, stadsdistrikt, 
som alla har sin egen karaktär. Trendigast är avslappnade Palermo 
med designbutiker, kaféer och barer. La Boca är en riktig turist-
magnet och framför allt känt för sina färgglada hus.

Argentina & Brasilien 
Buenos Aires, Iguazúfallen och Rio de Janeiro
Vår rundresa inleds i Argentinas livliga huvudstad Buenos Aires, belägen vid floden Rio de la Plata. Vi fortsätter sedan 
till Iguaçufallen, ett av världens mäktigaste vattenfall som ligger i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay. 
Vi avrundar vår resa i Rio de Janeiro där vi besöker sevärdheter som Sockertoppen, Copacabana och Kristusstatyn på 
berget Corcovado.

Denna dag erbjuder vi följande tillvalsutflykter som behöver 
förbokas inför resan:

Tangoshow med middag och dryck  Vi bjuds på en dansshow med 
Buenos Aires och tango som starka inslag. Till denna fantastiska 
show serveras en god middag som har hämtat inspiration från det 
lokala köket. Pris fr. 695:-  

Båttur i Tigredeltat  På ett av världens största deltan åker vi på en 
båttur som tar oss genom de många kanalerna i staden. Under turen 
bjuds vi på en unik vy av staden och ser vackra strandnära villor, 
engelska trädgårdar, hamnar och båtklubbar. Deltat har inte för- 
ändrats mycket sedan 20-talet och utgör därför en stor kontrast till 
den livliga staden. I utflyktspriset ingår lunch. Pris fr. 595:- 

Dag 5. Buenos Aires – Foz do Iguaçu  Vi lämnar Buenos Aires och 
flyger inrikes till Iguazú i nordöstra Argentina. Vi reser sedan ett 
fåtal mil och korsar gränsen till Brasilien. Vi bor tre nätter på 
Wyndham Golden Foz Suites i Foz do Iguaçu.

Dag 6. Iguaçufallen från brasilianska sidan  Efter frukost åker vi 
buss till de världsberömda Iguaçufallen. De består av cirka 160 
vattenfall och det högsta har en fallhöjd på 80 meter. Vi vandrar 
längs gångbroar och stannar på fina utsiktsplatser. Vi kommer så 
nära fallen att den höga luftfuktigheten gör att det rekommen- 
deras att vara klädd i regnkläder. På eftermiddagen åker vi tillbaka 
till vårt hotell.

Dag 7. Iguazúfallen från argentinska sidan  Efter frukost reser 
vi över gränsen till vattenfallen på den argentinska sidan. Väl 
framme har vi gott om tid att vandra omkring och fotografera fallen. 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar i dubbel-
rum · 10 frukostar · 2 luncher · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 295:- · tillvalsutflykter · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 4/2, 3/3, 18/10, 3/11, 17/11

Vi tar oss sedan till Garganta del Diablo, ”Djävulens gap”, som är 
den mest imponerande delen av fallen. Vi fortsätter på stigar och 
broar på den långa och storslagna promenaden runt fallen. Vi kan 
komma väldigt nära fallen och får en vacker utsikt över ön San 
Martin och den brasilianska delen av fallen.

Dag 8. Foz do Iguaçu – Rio de Janeiro  Idag flyger vi vidare till Rio 
de Janeiro. Vi checkar in på utmärkta Hotel Américas Copacabana 
som ligger nära Copacabana och Ipanema.

Dag 9. Corcovado med Kristusstatyn  Från foten av berget Corco-
vado åker vi tåg till bergets topp. Den 38 meter höga Kristusstatyn 
står 710 m ö.h. Vi njuter av landskapet och får tid på egen hand 
innan vi återvänder med tåget nedför berget. Turen fortsätter med 
utsikt över den största av Brasiliens kåkstäder, favelas, som ligger 
granne med lyxvillor och en golfbana. Därefter åker vi tillbaka till 
vårt hotell.

Dag 10. Rio de Janeiro  Under vår rundtur gör vi ett stopp vid 
sambastadion ”Sambódromo”. Vi passerar sedan katedralen 
Metropolitana, Flamengoparken och bohemdistriktet Lapa på vår 
väg mot linbanestationen Praia Vermelha. Vi åker upp till Socker-
toppen, 396 m ö.h., och njuter av utsikten. Därefter åker vi ner med 
linbanan och återvänder till vårt hotell.

Dag 11. Rio de Janeiro  Efter frukost tillbringar vi dagen på egen hand, 
till exempel med sol och bad på Copacabana, den längsta och mest 
berömda av Rios alla stränder. Här samlas turister för att sola, bada, 
spela strandfotboll och umgås.

Dag 12. Rio de Janeiro – Hemorten  Efter utcheckning har vi fri tid 
tills vi åker till flygplatsen för hemfärd.

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

22 dagar

fr  45 275:-

Dag 1. Hemorten – Rio de Janeiro  Vi flyger till Brasiliens näst 
största stad Rio de Janeiro och checkar in på Mirador Rio Hotel där 
vi bor i tre nätter.

Dag 2. Rio de Janeiro  Från foten av berget Corcovado gör vi en 
cirka 25 minuter lång tågfärd genom regnskogen i nationalparken 
Tijuca upp till den berömda Kristusstatyn, Cristo Redentor. Statyn 
är placerad 710 meter över havet, med en fantastisk vy över Rio de 
Janeiros landmärken. Eftermiddagen är fri för egna upptäcktsfärder. 

Dag 3. Rio de Janeiro  Vi börjar dagen i Guanabarabukten och åker 
till det kända berget som kallas Sockertoppen, just på grund av dess 
sockertoppsliknande form. Vi tar linbanan upp till toppen varifrån vi 
har en hisnande vy över stranden i Copacabana, fortet Santa Cruz och 
stränderna i Niterói. Eftermiddagen tillbringar vi efter eget behag. 

Dag 4. Rio de Janeiro – Puerto Iguazú  Vi inleder dagen med 
frukost och åker sedan till flygplatsen för att flyga till Foz do 
Iguaçu. Så snart vi landar blir vi upphämtade med buss som tar 
oss till Puerto Iguazú i Argentina, som ligger vid Tres Fronteras, där 
Brasilien, Paraguay och Argentina möts. Vi bor två nätter på hotell 
Saint George. 

Dag 5. Puerto Iguazú  Efter frukost ger vi oss ut till den argentinska 
sidan av nationalparken Iguazú som är känd för sina många vatten-
fall, däribland de världsberömda Iguazúfallen med en fallhöjd på 
80 meter. Vi promenerar längs vandringsstigar som erbjuder flera 
utsiktspunkter och en panoramavy över fallen. I parken stiger vi på 
ett tåg som tar oss till ändstationen Garganta del Diablo, ”Djävulens 
gap”, där vi promenerar till det mäktiga vattenfallet med samma namn. 

Dag 6. Puerto Iguazú – Buenos Aires  Vi flyger till Argentinas huvud-
stad Buenos Aires och checkar in på hotell Argenta Tower där vi 
bor i tre nätter.

Dag 7. Buenos Aires  Under en guidad bussrundtur besöker vi bland 
annat Plaza de Mayo med flera av stadens landmärken, det nya och 
trendiga området kring Puerto Madero och de gamla delarna av 
Buenos Aires.

Stora Sydamerika 
en spännande och färgrik kontinent
Följ med på en magisk resupplevelse som tar oss till Rio de Janeiros heta stränder, nationalparken Iguazús mäktiga 
naturscenerier och det mytomspunna inkarikets fascinerande ruiner. Machu Picchu, Kristusstatyn i Rio och Urubamba-
dalen är bara några av höjdpunkterna under denna oförglömliga resa.

Dag 8. Buenos Aires  Dagen är fri för egna aktiviteter. Buenos Aires 
är stort och har nästan 13 miljoner invånare i storstadsområdet. 
Staden har 48 barrios, stadsdistrikt, som alla har olika karaktär, så 
här finns mycket att uppleva. 

Dag 9. Buenos Aires – La Paz  Vi flyger till La Paz i Bolivia och 
checkar in på hotell Ritz Apart där vi bor i två nätter. 

Dag 10. La Paz  Under en guidad bussrundtur besöker vi bland annat 
gamla stan med Häxmarknaden, stadens viktigaste torg Plaza Murillo 
med sina vackra byggnader och mycket mer. I La Paz finns världens 
mest omfattande linbanesystem, som ger oss chansen att se staden 
och det bisarra landskapet i närliggande Måndalen uppifrån. 

Dag 11. La Paz – Puno  Under tidig morgon beger vi oss till Tiquina-
sundet, där vi tar färjan till den motsatta stranden av Sydamerikas 
största sjö Titicaca, belägen 3 810 m ö.h. Från staden Copacabana 
gör vi en båttur över den vackra sjön till ön Isla del Sol. Vi besöker 
bland annat den högt belägna byn Yumani med dess karakteristiska 
inkafontän och gör en kort vandring till den bäst bevarade inkaruinen 
på ön, Pilcocainatemplet. Vi äter lunch i Copacabana och fortsätter 
till Puno i Peru där vi övernattar på hotell Jose Antonio. 

Dag 12. Puno – Urubambadalen  Idag ger vi oss iväg på en cirka 
tio timmar lång bussresa genom Andernas hänförande landskap, 
med vyer över små byar, herdar som vallar sina lamor och höga 
bergstoppar. Under vår resa mot Urubambadalen, inkafolkets heliga 
dal, äter vi gemensam lunch. Vi besöker Viracocha-templet vid 
Raqch’i och kyrkan i Andahuaylillas, ”Andernas sixtinska kapell”. Vi 
bor två nätter på Hotel Agustos Urubamba. 

Dag 13. Urubambadalen  I Urubambadalen besöker vi inkastaden 
Moray, vars rundade bergsterrasser får landskapet att likna en 
stor amfiteater, och Maras skinande vita saltdammar där saltet än 
idag utvinns på samma vis som under inkaperioden. Vi äter lunch 
på en restaurang i bergen. 

Dag 14. Urubambadalen – Aguas Calientes  Från Ollantaytambo 
åker vi tåg genom Urubambadalen till Aguas Calientes, där vi blir 
upphämtade av en buss som tar oss uppför den branta vägen till 
Machu Picchu. Här gör vi en rundtur i den Unescolistade inkastaden 
vars unika placering och otroliga ingenjörskonst har gjort att den 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 20 övernattningar i dubbelrum · 
20 frukostar · 3 luncher · en middag · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 10 575:- · tillvalsutflykt · dricks till 
lokala guider och chaufförer
Avresedatum: 29/1, 3/3, 25/3, 14/10, 4/11

kallas ett av världens sju underverk. Vi övernattar på Casa Andina 
Standard i Aguas Calientes. 

Dag 15. Aguas Calientes – Cusco  Vi återvänder till Ollantaytambo 
och fortsätter med buss till Cusco och centralt belägna hotell 
Xima Cusco där vi bor i två nätter. 

Dag 16. Cusco  Vi gör en stadsrundtur i Cusco som ligger i Anderna 
på cirka 3 400 m ö.h. Vi ser stadens största sevärdheter, som den 
kända katedralen med dess imponerande utsmyckningar och 
ornament i trä. Staden har dessutom flera intressanta museer, till 
exempel Casa Concha med världens största samling av fynd från 
Machu Picchu.  

Dag 17. Cusco – Cartagena  Vi flyger till Cartagena i Colombia och 
checkar in på centrala hotell Santa Catalina för tre nätter. 

Dag 18. Cartagena  Under en guidad rundtur besöker vi fortet där 
spanjorerna försvarade den rika staden mot attacker från inlandet, 
1600-talsklostret San Pedro Claver och gamla stan. Eftermiddagen 
är fri för egna strövtåg.  

Dag 19. Cartagena  Dagen är fri för egna aktiviteter. Man kan också 
göra en tillvalsutflykt som behöver förbokas och betalas inför resan.

Båttur Islas del Rosario  Vi tillbringar hela dagen vid resorten 
Isla San Pedro de Majagua på ön Isla Grande med att till exempel 
njuta av sol och bad, snorkling eller avkoppling på stranden. Lunch 
ingår. Pris fr. 895:-  

Dag 20. Cartagena  Vår sista dag i Cartagena tillbringas på egen 
hand. I Cartagena bor ungefär en miljon invånare och staden är 
uppdelad i olika områden. Det mest populära området är gamla 
stan som präglas av äldre färgglada hus och fina små gator med 
restauranger och affärer. På kvällen samlas vi och njuter av god 
lokal mat och levande musik under en sista middag tillsammans.  

Dag 21. Cartagena – Hemorten  Efter frukost åker vi till flyg-
platsen. Vi påbörjar vår flygning mot hemorten. 

Dag 22. Hemkomst  Vi når hemorten.
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Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  24 975:-

Dag 1. Hemorten – Johannesburg  Vi flyger till Johannesburg.

Dag 2. Ankomst Johannesburg  Vi landar i Johannesburg. Vi möter 
vår buss och en lokalguide som följer med oss under våra fyra dagar 
i nordöstra Sydafrika. Under förmiddagen gör vi en utflykt till stads-
delen Soweto, en vidsträckt förstad dit den svarta befolkningen  
blev hänvisad under apartheidtiden. Här äter vi en gemensam lunch 
på en lokal restaurang. Under eftermiddagen checkar vi in på Peer-
mont Metcourt Suites.

Dag 3. Johannesburg – panoramatur Blyde River Canyon – 
Hazyview  Efter frukost på vårt hotell avreser vi nordost mot 
Hazyview. På vägen färdas vi på delar av den vackra panorama- 
vägen som går genom Blyde River Canyon. Vi kommer bland annat 
att få uppleva storslagna klippformationer och vackra vyer. 
Framme i Hazyview checkar vi in på Sabi River Sun Resort. Här bor 
vi tre nätter och samtliga kvällar ingår middag på hotellet.

Dag 4. Safari i Kruger nationalpark  Efter frukost tillbringar vi hela 
dagen i Kruger nationalpark. Den upprättades 1898 av presidenten 
Paul Kruger för att skydda djuren från den hänsynslösa jakt som 
pågick under 1800-talet. Idag täcker parken en yta av cirka 20 000  
kvadratkilometer och hyser 147 olika däggdjur och över 500 fågel- 
arter. Som besökare hoppas man på att få se ”The Big Five”: elefant, 
noshörning, afrikansk buffel, lejon och leopard. Jägarna ansåg dem  
som de svåraste och farligaste storviltarterna att jaga på de afri- 
kanska savannerna. Vår heldagssafari sker med fyrhjulsdrivna 
Game Ranger-jeepar med öppna sidor. Under sen eftermiddag 
återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen.

Sydafrika 
Kruger nationalpark, Garden Route och Kapstaden
Sydafrika är ett land med stora kontraster. Det mångskiftande landskapet och det storslagna naturlivet är lika fascine- 
rande som landets historia. Nelson Mandela blev världskänd för sitt försoningsarbete liksom Nobelpristagaren Desmond 
Tutu. Följ med på vår rundresa med ett gediget utflyktsprogram och upplev ett av Afrikas mest spännande länder. Under 
resan åker vi på safari i mäktiga Krugerparken, reser panoramavägen genom Blyde River Canyon, upptäcker Garden Route 
och utforskar Kapstaden med Godahoppsudden.

Dag 5. Safari i Kruger nationalpark  Efter en tidig frukost åter-
vänder vi till Kruger nationalpark för en halvdagssafari i den
fantastiska parken. Även denna dag använder vi oss av Game 
Ranger-jeepar. Middag på kvällen.

Dag 6. Hazyview – flyg till Port Elizabeth  Efter en tidig frukost 
lämnar vi vårt hotell och reser mot Johannesburg. Under efter-
middagen når vi flygplatsen i Johannesburg och flyger inrikesflyg 
till Port Elizabeth på sydkusten. Här möter vi vår nya lokalguide 
som ska vara med oss under resten av resan. På kvällen checkar vi 
in på Garden Court Kings Beach i Port Elizabeths södra utkanter.

Dag 7. Port Elizabeth – Knysna  Efter frukost reser vi västerut och 
följer Garden Route mot Knysna tills vi kommer till Tsitsikamma 
nationalpark där vi gör ett stopp. Nationalparken som var Afrikas 
första marina park när den grundades har ett rikt djurliv och 
spektakulärt landskap. På land finns stränder, klippor och kust-
skog, ute i havet tidvattenzoner, rev och djuphavsfisk. Delfiner och 
sydlig rätval förekommer i området. Fågelskådningen är i och med 
kombinationen av skog och kust intressant. Här finns exempelvis 
afrikansk simrall, gråfiskare, jättekungsfiskare, narinatrogon och 
kronörn. Efter besöket beger vi oss till Knysna där vi checkar in på 
Premier Hotel Knysna.

Dag 8. Featherbed Nature Reserve  Efter en god frukost på hotel-
let gör vi en utflykt till Featherbed Nature Reserve. Vi tar oss med 
buss till Knysna för att sedan med båt färdas ut i Knysnalagunen. I 
lagunen finns mer än 200 fiskarter, bland annat den ovanliga arten 
Knysna Seahorse. Efter cirka 25 minuters båtfärd stiger vi i land 
och transporteras med fyrhjulsdrivna fordon och vagn upp i reser- 
vatet. Här finns möjlighet att göra en cirka 2,2 kilometer guidad 
promenad. Vi äter lunch för att sedan ta oss tillbaka till Knysna 
igen med båt. Resterande delen av dagen tillbringas på egen hand. 



RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · inrikesflyg · 10 övernattningar · 10 frukostar · 
3 luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 695:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum:  8/1, 15/1, 22/1, 29/1, 2/2, 5/2, 12/2, 16/2, 19/2, 
23/2, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 
1/11, 8/11, 15/11, 22/11, 29/11

Dag 9. Knysna – Kapstaden  Under morgonen reser vi vidare mot 
Kapstaden som brukar kallas ”The Mother City”. På vägen skymtar 
vi språkmonumentet i Paarl som kan ses på avstånd från vägen. 
Det har rests för att hedra språket afrikaans som är ett av 
Sydafrikas officiella språk. Afrikaans har sina rötter i holländskan 
men har påverkats av en rad andra språk. I Kapstaden bor vi tre
nätter på Protea Hotel Cape Castle. 

Dag 10. Kapstaden  Vi tillbringar hela dagen i Kapstaden tillsammans 
med en lokalguide. Om vädret tillåter gör vi en linbanetur upp på det 
cirka 1 000 meter höga Taffelberget där vi kan njuta av den fantastiska 
utsikten. Vi besöker också V&A Waterfront.

Dag 11. Godahoppsudden  Efter frukost ger vi oss ut på en 
heldagstur till Godahoppsudden med sitt vackra naturreservat. 
Vi besöker även den omtalade stranden Boulders Beach där vi får 
se den berömda pingvinkolonin. Under dagen äter vi en gemensam 
lunch på restaurangen Black Marlin som är belägen vid kusten.

Dag 12. Stellenbosch – Hemorten  Buss möter på hotellet och vi 
kör sedan mot vindistriktet Stellenbosch. Detta område är otroligt 
vackert med sina vinodlingar och vackra gamla hus och gårdar. 
Vi gör en vinprovning på en vingård och besöker även samhället 
Stellenbosch innan vi åker till flygplatsen för hemresa.

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.

Viktig information till alla som reser med barn! Det krävs 
särskilda intyg för alla barn under 18 år som ska besöka Sydafrika. 
Vi önskar att alla som ämnar resa med barn kontaktar kundtjänst 
för mer information.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
4 luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 995:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 8/1, 12/2, 19/2, 26/2, 4/3, 27/10, 10/11, 24/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

10 dagar

fr  17 495:-

Dag 1. Hemorten – Kapstaden  Vi flyger till Kapstaden.

Dag 2. Ankomst Kapstaden  Vi landar i Kapstaden och checkar in 
på vårt trivsamma hotell Sun Square Cape Town, beläget vid foten 
av Taffelberget söder om centrum. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Stadsrundtur Kapstaden  Efter frukost gör vi en heldags-
tur genom Kapstaden med en lokalguide. Vi passerar bland annat 
Godahoppsfästningen och malajkvarteren, Bo-Kaap. Dagens tur 
innehåller flera stopp, däribland Taffelberget med sin oförglömliga 
utsikt samt Kirstenboschs botaniska trädgård. Lunchen intar vi på 
Moyo Kirstenbosch. På eftermiddagen besöker vi en strutsfarm, 
Cape Town Ostrich Ranch. 

Dag 4. Godahoppsudden  Vi åker på en heldagstur längs en av 
Sydafrikas vackraste vägar till Godahoppsudden. Om vädret tillåter 
tar vi en tur till Seal Island, Sälön, med sina många sälar och fåglar. 
Gemensam lunch på fiskrestaurangen Fish Hoek Galley. Under 
eftermiddagen besöker vi stranden Boulders Beach där vi får se den 
berömda pingvinkolonin. Därefter åker vi vidare mot Godahoppsud-
dens naturreservat. På kvällen äter vi gemensam middag på en 
restaurang i hamnområdet Victoria & Albert Waterfront. 

Dag 5. Kapstaden  Frukost och dagen till fritt förfogande. 

Dag 6. Aquila Game Reserve  Dagen inleds med en tidig frukost och 
därefter beger vi oss ut i det natursköna landskapet mot viltreser-
vatet Aquila Game Reserve. Där gör vi en safaritur med jeep och 
hoppas få se ”The Big Five”: afrikansk buffel, elefant, lejon, leopard 
och noshörning. Vi äter gemensam lunch och under eftermiddagen 
återvänder vi till Kapstaden. Middag på kvällen. 

Dag 7. Kapstaden  Frukost och dagen till fri disposition för egna 
strövtåg i denna spännande stad. 

Dag 8. Franschhoek  Dagens heldagstur tar oss till Franschhoek 
som anser sig vara Sydafrikas mat- och vinhuvudstad. Staden grun-

Kapstaden 
med vindistrikten och Godahoppsudden
Storslagna Kapstaden brukar kallas ”The Mother City” och är Sydafrikas främsta resmål. Belägen vid foten av Taffel-
berget vid Atlantens stränder är staden lätt att förälska sig i. Under vår resa besöker vi bland annat Godahoppsudden, 
vindistrikten och ett djurreservat.

dades av franska hugenotter, därav de många berömda vinodlingarna 
i området. Vi besöker Neethlingshofs vingård i Stellenbosch och 
bjuds på vinprovning och lunch. På eftermiddagen ser vi Stellen-
bosch med sina gamla byggnader och sitt universitet. Middag på 
utmärkta Gold Restaurant på kvällen. 

Dag 9. Groot Constantia – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut 
från vårt hotell och beger oss till den vackra vingården Groot 
Constantia för egen tid. Det är Sydafrikas första vingård och idag 
kan man njuta av dess omgivningar, äta lunch, besöka museet och 
prova både vin och choklad. Under eftermiddagen reser vi till flyg-
platsen för hemresa. 

Dag 10. Hemkomst  Vi når hemorten. 

Viktig information till alla som reser med barn! Det krävs 
särskilda intyg för alla barn under 18 år som ska besöka Sydafrika. 
Vi önskar att alla som ämnar resa med barn kontaktar kundtjänst 
för mer information.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 10 övernattningar i dubbelrum · 10 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 18/2, 10/3, 17/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  26 445:-

Dag 1. Hemorten – Windhoek  Vi flyger till Namibias huvudstad 
Windhoek. 

Dag 2. Ankomst Windhoek och stadsrundtur  Vi landar i Windhoek 
och gör en stadsrundtur med vår lokalguide. Vi checkar in på Safari 
Court Hotel och äter gemensam middag.

Dag 3. Windhoek – Namib-Naukluft nationalpark  Dagens färd 
går till Namiböknen, en av de äldsta i världen och med på Unescos 
världsarvslista. Vi bor två nätter på Namib Desert Lodge i national-
parken Namib-Naukluft. Middag på kvällen.

Dag 4. Namib-Naukluft nationalpark  Vi åker till nationalparkens 
mest välbesökta område, Sossusvlei, med uttorkade sjöbottnar om-
givna av monumentala röda sanddyner. Närliggande Deadvlei är ett 
område fullt av häftiga trädskelett. Vi fortsätter till Sesriemravinen, 
en imponerande 30 meter djup flodbädd som skapats av Tsauchab-
floden. Middag på kvällen.

Dag 5. Namib-Naukluft nationalpark – Swakopmund  Efter en 
morgonvandring i parken reser vi till den charmiga kuststaden 
Swakopmund. Vi bor tre nätter på Swakopmund Delight. 

Dag 6. Swakopmund  På förmiddagen åker vi ut på delfinsafari i 
Walvis Bay och Pelican Point-området. Det finns goda chanser att 
se delfin, val och säl. Vi njuter av båtturen med bubbel, ostron och 
snacks. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. 

Dag 7. Swakopmund  Hela dagen är fri för egna äventyr. Vår reseledare 
ger gärna tips på utflykter och aktiviteter. 

Dag 8. Swakopmund – Damaraland  Damaraland är ett av de minst 
befolkade områdena och därför sann vildmark. I det stora steniga 
ökenlandskapet finns varken staket eller gränser. Vi besöker Damara-
museet, där vi lär oss mer om hur damarafolket levt samt om deras 
traditioner och tro. Vi fortsätter till Namibias första världsarv, de 
cirka 6 000 år gamla hällristningarna vid Twyfelfontein. Vi övernattar 
på Damara Mopane Lodge och äter gemensam middag.

Dag 9. Damaraland – Etosha nationalpark  Vi reser mot national-

Namibia rundresa i kontrasternas land
Följ med oss på en resa till hjärtat av Namibia. Upplev kulturen i områden som varit befolkade i många tusen år och få 
en förståelse för de sista kvarvarande nomadstammarnas traditionella levnadssätt. Detta i kombination med en mängd 
naturupplevelser, såsom safari i djurens fantastiska rike, gör denna resa till något du inte vill missa.

parken Etosha och stannar på vägen i en traditionell himba-by. 
Nomadfolket himba lever i Kueneregionen. De har lyckats behålla sitt 
traditionella levnadssätt och livnär sig på jordbruk och djurhållning. 
Vi bor två nätter på Etosha Safari Camp. Middag på kvällen.

Dag 10. Etosha nationalpark  Efter frukost är det dags att upptäcka 
den fantastiska nationalparken vi befinner oss i. Här lever bland 
annat fyra av ”The Big Five”, nämligen elefant, lejon, leopard och 
noshörning. Vår guide tar oss med genom parken för att spana på 
djurlivet. Middag på kvällen.

Dag 11. Etosha nationalpark – Mount Etjo  Vi reser mot Mount Etjo 
som ligger i Okonjati viltreservat. I det 36 000 hektar stora reservatet 
finns allt från antilop, elefant och noshörning till giraff, zebra och 
hundratals fågelarter. Vi åker på en spännande safaritur och njuter 
av det varierade djurlivet. Vi övernattar på Mount Etjo Safari Lodge 
och äter gemensam middag på kvällen.

Dag 12. Mount Etjo – Hemorten  Efter frukost åker vi tillbaka till 
Windhoek och flygplatsen för hemfärd. 

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.
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10 dagar

fr  17 995:-

Dag 1. Hemorten – Mauritius  Vi flyger till Mauritius.

Dag 2. Ankomst Mauritius  Från flygplatsen beger vi oss till Blue 
Star The Ravenala Attitude där vi checkar in. Denna resort ligger i 
den lilla orten Balaclava söder om Grand Baie, vid stranden intill 
Citron River. I resan ingår halvpension på 7 av hotellets 10 restau-
ranger och det finns möjlighet att välja helpension mot ett tillägg. 
Hotellet erbjuder spa och relaxavdelning med massagerum, hamam 
och skönhetssalong, gym och två utomhuspooler. Andra aktiviteter 

Mauritius paradisstränder och kristallklart vatten
En semester på paradisön Mauritius är lika med lata dagar på stranden, simning, snorkling och äventyr. Spana efter 
delfiner, åk på safari, våga dig upp på en vulkan eller bara njut av vit sand och azurblått vatten hela dagen.

som erbjuds är paddling, tennis, vindsurfing och vattengympa, och 
för familjer finns det en barnklubb.

Dag 3–8. Mauritius  Låt semesterkänslan infinna sig och koppla av 
i hotellets rogivande miljö. När du är redo för äventyr finns ett helt 
paradis att upptäcka och hotellet hjälper gärna till att boka diverse 
utflykter. En kort buss- eller taxiresa bort ligger flertalet parker, 
museer, shopping och sevärdheter. Det finns också möjlighet att 
hyra cykel för att uppleva kusten helt på egen hand.

Dag 9. Mauritius – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och beger 
oss till flygplatsen.

Dag 10. Hemkomst  Vi når hemorten.

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 4 725:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 4/5, 4/11, 2/12

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Katamaran längs västkusten för att se delfinerna  Tidigt på 
morgonen hämtas vi på hotellet. Väl ute på vår katamaran äter vi 
en lättare frukost medan kapten styr oss ut till havs. I Tamarin Bay 
får vi möjlighet att se delfiner i deras naturliga miljö, en väldigt 
harmonisk och lekfull upplevelse, innan vi fortsätter längs kusten. 
Då och då stannar vi till så att alla får tillfälle att simma och snorkla 
i det underbart klara vattnet och uppleva Mauritius naturliv under 
ytan. Lunchen äter vi ombord och det bjuds på en god BBQ-buffé 
med läskande drinkar. På väg mot vårt utflyktsmål Bénitiers Island 
passerar vi den berömda Crystal Rock – en udda korallformation 
som vilar som en ö ovanför vattenytan. Bénitiers Island är en sand- 
och korallö som erbjuder underbara möjligheter till sol, bad och 
snorkling. Här stannar vi ett tag och njuter av eftermiddagen innan 
vi återvänder till hotellet. Pris fr. 750:-

Rundresa i södern och Casela World of Adventures  Efter frukost  
far vi ut på upptäcktsfärd i de södra delarna av landet och får bland 
annat uppleva det populära friluftsområdet Trou aux Cerfs. Denna 
gröna park är både rofylld och vacker, men under den slumrar en av 
Mauritius många vulkaner. Hela parken är nämligen en enda stor 
krater, och i dess mitt vilar en bedrägligt stillsam kratersjö. Under 
vår tur gör vi också ett besök i den vackra nationalparken Black  
River Gorges. Här finns stora delar av Mauritius regnskog bevarad  
och över 300 arter av exotiska fåglar och växter, däribland den 
utrotningshotade rosa duvan. I närbelägna Chamarel ligger Mauri-
tius högsta vattenfall, och här besöker vi The Seven Coloured Earth 
of Chamarel. Namnet kommer av den regnbågsfärgade jorden i 
parken som består av vulkanisk aska som färgats av olika metall- 
oxider till inte mindre än sju olika färger. Efter lunch tillbringar vi  

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

eftermiddagen i den fantastiska äventyrsparken Casela World 
of Adventures. Parken sträcker sig över 250 hektar och består av 
Bergskungariket, Safarikungariket och Fågelkungariket. Här finns 
över 1 500 fågelarter och 150 djurarter. Parken erbjuder en mängd 
olika natur- och äventyrsupplevelser som lejonvandring, safari och 
ziplining. Pris fr. 750:-
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10 dagar

fr  21 795:-

Dag 1. Hemorten – Seychellerna  Vi flyger till Seychellerna. 

Dag 2. Ankomst Seychellerna  Transfer från flygplatsen på hu-
vudön Mahé till Hotel Avani Seychelles Barbarons Resort & Spa 
där vi checkar in. Här tas vi direkt emot med en drink och en kall 
handduk för att fräscha upp oss efter resan. Hotellet erbjuder 
flera pooler, gym, spa, yogaklasser och mycket annat. 

Dag 3–8. Seychellerna  Seychellerna var en gång ett populärt 
tillhåll för pirater och det sägs att det fortfarande finns skatter 
begravda på öarna. Kanske tar du en cykeltur eller en promenad 
och ser om du hittar några mystiska tecken i miljön som kan leda 

Seychellerna 
paradisör med några av världens vackraste stränder
Lyxigaste semesterkänslan hittar du på Seychellerna. Här finns vykortens vita sandstränder och glittrande azurblå  
vatten. Här finns palmer som svajar i vinden, sköldpaddor som vandrar bredvid dig och en oslagbar känsla av harmoni.

dig till en av dem. Eller så vandrar du helt enkelt ned till stranden, 
plaskar med fötterna i vattnet och tänker att det nog faktiskt är 
så här det är att vara i paradiset. Seychellerna erbjuder bland 
de vackraste sandstränderna i världen, med svajande palmer, 
spännande klippformationer, ljumma vindar och sköldpaddor som 
stoltserar omkring som kungar. Här är tempot lugnare och det 
finns fortfarande möjlighet att hitta en helt egen strand, om så 
bara för en stund. En plats där bara du och naturen existerar, en 
plats att finna ro och harmoni. Och när lugnet blir för mycket finns 
det alltid vattensporter och andra äventyr att tillgå.

Dag 9. Seychellerna – Hemorten  Vi checkar ut från hotellet och 
beger oss till flygplatsen.

Dag 10. Hemkomst  Vi når hemorten. 

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 375:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 3/3, 17/3, 10/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna behöver förbokas inför resan.

Mahés höjdpunkter  Upptäck en av världens minsta huvudstäder, 
Victoria. Här märks britternas influenser tydligt, inte minst i stadens 
klocktorn som är en mindre kopia av Big Ben. Vi tittar på rådhuset, 
shoppar souvenirer och strosar genom marknaden. Utflykten inklu- 
derar även ett besök i den över hundra år gamla botaniska trädgård-
en. Vi besöker också Mission Lodge, en liten stad som grundades av 
missionärer på 1800-talet och bland annat hyste öns första skola 
som instiftades till förmån för barnen till befriade slavar. Här finns 
också en av öns bästa utkikspunkter. Lunchen intar vi på en kreolsk 
restaurang. Sedan väntar en eftermiddag av sol och bad innan vi 
återvänder till hotellet. Pris fr. 595:-

Ötur Praslin och La Digue  Transfer till hamnen i Victoria, där vi tar 
en katamaran till Praslin som är Seychellernas näst största ö. Här 
besöker vi den Unescolistade nationalparken Vallée de Mai som bland 
annat ståtar med den kända dubbelkokosnöten Coco de Mer. Nöten 
är en del av arvet från den förhistoriska superkontinenten Gondwa-
na som Seychellerna och denna djungel en gång var en del av. Från 
djungeln beger vi oss till Cote d’Or Beach för att shoppa, simma och 
koppla av innan färjan tar oss vidare till ön La Digue där vi äter lunch 
på en kreolsk restaurang. Efter lunchen tar vi oss runt ön i traditionella 
fordon. La Digue är vida ansedd som en av Seychellernas vackraste öar 
och vi tar oss tid att kika på några sevärdheter innan vi kommer fram 
till den undersköna stranden Anse Source d’Argent – världens mest 

fotograferade strand. På vägen tillbaka till Mahé njuter vi av den vackra 
solnedgången. Pris fr. 1 995:-

Marine National Park  Följ med och upptäck Seychellernas under-
vattensvärld. Vi åker till Victoria och stiger på en båt som tar med 
oss längs kusten till den marina nationalparken, där vi får se en stor 
mängd olika sorters koraller, fiskar och andra havsorganismer. Om 
du vill kan du vara med och mata fiskarna! Vi stannar vid Moyenne 
Island för en snabb rundtur på denna förtrollande ö där människa 
och natur lever i harmoni. Ön är hem för 105 frigående landsköldpad-
dor. Efter vår rundtur njuter vi av en kreolsk BBQ-lunch på stranden. 
Resten av eftermiddagen tillbringas med att simma, snorkla och sola 
innan vi återvänder till hotellet. Pris fr. 1 225:-

Båt och cykel  Om du vill uppleva La Digue på nytt eller helt enkelt på 
egen hand erbjuder vi en dagsutflykt med båt där du kan ta med en 
hyrcykel och cykla runt ön i din egen takt. Utflykten inkluderar alla 
transfers över land och hav och inträdesavgifter på ön. Pris fr. 1 195:-



www.rolfsbuss.se310

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r  · inrikesflyg · 11 övernattningar i dubbelrum 
· 11 frukostar · 11 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 4 545:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer 
Avresedatum: 5/4, 11/10, 25/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

13 dagar

fr  28 495:-

Dag 1. Hemorten – Antananarivo  Vi flyger till Madagaskars huvud- 
stad Antananarivo och tar in på Gassy Country House, nära flygplat-
sen. En lätt måltid serveras vid ankomsten. 

Dag 2. Antananarivo – Toliara – Ifaty  Vi åker vidare med ett inrikes-
flyg till Toliara (via Fort-Dauphin), som vi når vid lunchtid. Efter ett 
kort besök i Toliaras centrum tar vi in på Hotel La Mira i Ifaty för två 
nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Ifaty och Renialaparken  Idag gör vi en utflykt till nationalpark-
en Reniala och promenerar bland spektakulära baobabträd och torr 
taggskog. Tillbaka i Ifaty på eftermiddagen finns tid för att strosa 
längs stranden och se när byns fiskare återvänder med dagens 
fångst. Middag på kvällen.

Dag 4. Ifaty – Isalo  Vi åker söderut till parken Arboretum d’Antsokay, 
skapad av en schweizisk botaniker 1980. Vi fortsätter mot Isalo och 
stannar på vägen för en promenad i nationalparken Zombitse, känd 
för sitt rika fågelliv. Vi stannar till i Ilakaka, en stad känd för sina 
safirer som bryts i området. Därefter tar vi in på Satrana Lodge strax 
söder om nationalparken Isalo, för två nätter. Middag på kvällen.

Dag 5. Nationalparken Isalo  Vi tillbringar hela dagen i nationalpark-
en Isalo. Landskapet består till stor del av eroderad sandsten och 
kallas ibland för ”Madagaskars Colorado”. Vi vandrar 6–7 timmar 
med flera stopp. Först går vi en och en halv timme till en av parkens 
naturliga pooler, där det finns möjlighet att bada. Vi fortsätter sedan 
tills vi når det magnifika vattenfallet Cascade des Nymphes. Middag 
på kvällen.

Dag 6. Isalo – Ambalavao – Ranomafana  Vi reser vidare mot Amba- 
lavao och passerar bergskedjan Andringitra, som bildar gräns mellan  
det torra landskapet i väster och det grönskande regnskogsland-
skapet i öster. Utmed vägen passerar vi bergsformationen Biskops-
hatten, en helig plats för lokalbefolkningen. Mitt på dagen når vi 
Iharintsena där vi besöker parken Anja, som är känd för sina lemurer. 
I Ambalavao gör vi ett kort stopp och fortsätter sedan vidare mot 
Fianarantsoa för en rundtur. I Ranomafana checkar vi in för två nätter 
på Centrest Sejour. Middag på kvällen.

Dag 7. Ranomafana  Idag åker vi till landets främsta nationalpark 
Ranomafana. Här vandrar vi cirka tre timmar i den fantastiska 
regnskogen och kan se otaliga arter av lemurer, fåglar, fjärilar och 
grodor. Tillbaka till hotellet i Ranomafana kan vi på egen hand upp-

Madagaskar ön med det unika djurlivet
Madagaskar skildes från den afrikanska kontinenten för cirka 160 miljoner år sedan och har tack vare sin isolering i 
Indiska oceanen ett närmast unikt djurliv. Öns natur är mycket varierad med allt från regnskog till ökenlandskap. Under 
vår rundresa besöker vi en rad nationalparker och upptäcker den fantastiska faunan och den exotiska kulturen.

leva byn och möta lokalbefolkningen från stammen Tanala. Middag 
på kvällen. Under kvällen gör vi en kvällsvandring för att se nattaktiva 
lemurer.

Dag 8. Ranomafana – Antsirabe  Vi åker mot Antsirabe och passerar 
genom höglandslandskap med vackra terrasserade risfält på bergs- 
sluttningarna. Under dagen besöker vi bland annat ett träsnideri. På 
eftermiddagen når vi Antsirabe, en elegant stad känd för sin lokala 
öltillverkning. Vi gör en stadsrundtur innan vi checkar in på Hotel 
Royal Palace. Middag på kvällen.

Dag 9. Antsirabe  På morgonen gör vi en cykeltur längs cykellederna 
runt Antsirabe tillsammans med en guide. Vi passerar bryggeriet Star 
Brewery och cyklar sedan mot sjöarna Andraikiba och Tritriva, där vi 
har en fantastisk utsikt. Sedan återvänder vi till hotellet för lunch. 
Resten av dagen är fri. Middag på kvällen.

Dag 10. Antsirabe – Andasibe  Vi åker norrut genom jordbruksland-
skapet och stannar till i Ambatolampy, en ort känd för sin tillverkning 
av aluminiumprodukter. Vi fortsätter mot Andasibe genom grönsk-
ande vegetation och gör ett kort besök på en reptilfarm där vi bland 
annat får se kameleonter. Under sen eftermiddag når vi lantliga Hotel 
Andasibe där vi bor två nätter. Middag på kvällen.

Dag 11. Andasibe Idag åker vi till regnskogen i Andasibereservatet 
där den största lemurarten på Madagaskar finns. Vi ser en rad fåglar, 
insekter och orkidéer som är unika för ön. Under eftermiddagen gör vi 
ett kort besök på Lemurön vid Vakona. Middag på kvällen.

Dag 12. Andasibe – Antananarivo – Hemorten  På vägen tillbaka till 
Antananarivo stannar vi vid en sebuverkstad, som tillverkar vagnar 
som dras av kon med samma namn. Framme i Antananarivo besöker 
vi en hantverksmarknad och åker sedan till flygplatsen för hemfärd.

Dag 13. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 12 frukostar · 
2 luncher · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 5 095:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Observera att bussarna inte håller samma stan-
dard som i Europa.
Avresedatum: 24/1, 10/2, 17/2, 2/3, 19/3, 26/10, 9/11, 16/11, 
23/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm

14 dagar

fr  23 995:-

Dag 1. Hemorten – Dar es-Salaam  Vi flyger till Dar es-Salaam och 
övernattar på Sunrise Beach Resort.

Dag 2. Dar es-Salaam – Morogoro  Vi reser inåt landet till Morogoro. 
Resan tar cirka sex timmar och för de kommande tre nätterna 
checkar vi in på Nashera Hotel. 

Dag 3. Safari i nationalparken Mikumi  Efter tidig frukost åker vi 
till Mikumi Gate där vi byter till safarijeepar och kör in i national-
parken. Vi tar oss till de platser där djurlivet är som rikast. Det 
finns en liten sjö där vi har möjlighet att se flodhästar, zebror, 
elefanter, lejon och vattenbufflar. Vi äter gemensam lunch i parken 
och på eftermiddagen fortsätter vi att uppleva det rika djurlivet.

Dag 4. Morogoro  Vi gör en kulturresa i Morogoroområdet. Vi besöker 
en massajby där vi lär oss om folkets liv och får se traditionell dans. 
Vi fortsätter sedan till en skola och den lokala marknaden.

Dag 5. Morogoro – Zanzibar  Efter frukost reser vi de cirka sex 
timmarna tillbaka till Dar es-Salaam. Under eftermiddagen tar vi 
en snabbgående katamaran till Zanzibar. Vi bor tre nätter på hotell 
Dhow Palace, beläget i Zanzibars stenstad Stone Town.

Dag 6. Stadsrundtur och båtutflykt till Prison Island  Vi gör en 
tre timmars stadspromenad i Stone Town med en lokal guide som 
berättar om den intressanta 1800-talsstaden. På eftermiddagen 
gör vi en båtutflykt till ön Changuu, även kallad Prison Island, 
som fått sitt namn efter det fängelse för slavar som byggdes där 
i slutet av 1800-talet. Ön är också känd för sina jättesköldpaddor, 
aldabrasköldpaddor, som en gång var en gåva från Seychellernas 
brittiske guvernör. På kvällen kan vi sedan fritt strosa omkring 
och upptäcka den fantastiska blandningen av olika kulturer som 
karakteriserar ön.

Dag 7. Båtutflykt med delfinsafari  Efter tidig frukost åker vi till öns 
södra udde och byn Kizimkazi. Härifrån ger vi oss ut med båt för att 
spana efter delfiner som är som mest aktiva under morgontimmarna. 

Tanzania med Zanzibar safari och avkoppling
Vi börjar vår resa på fastlandet med en spännande safari. Strax utanför Tanzanias kust ligger den vackra ön Zanzibar, en 
gång i tiden en knutpunkt för all handel mellan Asien och Afrika. Med sin rika kultur, sina vidsträckta stränder och sin 
fantastiska natur är detta en pärla i Indiska oceanen. 

Dag 8. Kryddplantage och Jambiani  Vi beger oss till öns södra 
del för några dagars avkoppling. På vägen dit stannar vi till på en 
kryddplantage där vi får ta del av hemligheterna kring odlingen av 
vit-, svart-, grön- och rosépeppar. Vi får även se hur man odlar och 
skördar världens näst dyraste krydda, vanilj. Vi bjuds på en enkla-
re traditionell lunch och fortsätter därefter till Jambiani. Vi bor sex 
nätter på Fun Beach Resort.

Dag 9–13. Jambiani  Frukost varje morgon. Här har vi chansen att 
under några dagar njuta av detta paradis, läsa en god bok eller 
ta långa promenader på de vackra stränderna. För dem som är 
intresserade finns även bra snorkling i området. Vår reseledare 
kommer gärna med tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 14. Jambiani – Hemorten  Tidig morgon tar vi bussen till flyg-
platsen för hemresa. Vi flyger till hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar ·  
6 luncher · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 450:- · tillvalsutflykt · dricks till lokala 
guider och chaufförer
Avresedatum: 20/2, 21/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

11 dagar

fr 27 175:-

Dag 1. Hemorten – Nairobi  Vi flyger till Nairobi. Efter ankomst tar vi 
vår buss till vårt hotell Southern Sun Mayfair, där vi bor i två nätter.

Dag 2. Karen Blixens gård  Efter frukost gör vi ett besök på Karen 
Blixen-gården, som drevs av den danska författarinnan till boken 
”Den afrikanska farmen”, senare filmatiserad som ”Mitt Afrika”. Vi 
fortsätter till ett giraffreservat och får möjlighet att mata utrot- 
ningshotade Rothschild-giraffer. Därefter åker vi tillbaka till vårt 
hotell och har kvällen fri.

Dag 3. Nairobi – Amboseli nationalpark  Efter en tidig frukost åker vi 
sydost om Nairobi tvärs över Athi-slätten mot Amboseli national- 
park som är välkänd för sina stora djur. Vi äter lunch i parken och 
har Afrikas högsta berg Kilimanjaro i bakgrunden. På kvällen äter vi 
gemensam middag på AA Lodge där vi bor i två nätter.

Dag 4. Amboseli nationalpark  Efter frukost ger vi oss ut på förmid-
dags- och eftermiddagssafari i reservatet. Amboseli har ett rikt 
djurliv med bland annat zebra, giraff och antilop men är också känd 
för att vara hem till hundratals olika fågelarter. Vi har även chans 
att se gasell, lejon, leopard och elefanter. Gemensam lunch och 
middag.

Dag 5. Amboseli nationalpark – Swara-slätterna  Efter frukost åker 
vi till Swara Acacia Lodge där vi checkar in och äter gemensam 
lunch. För dem som vill arrangeras en naturpromenad på eftermid-
dagen och en kvällssafari. Vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 6. Swara-slätterna – Naivashasjön  Efter frukost och utcheck- 
ning kör vi mot The Great Rift Valley till sjön Naivasha som ligger 
vid foten av Mount Longonot. Vi åker vidare till vårt boende Lake 
Naivasha Country Club och checkar in och äter gemensam lunch. 
Efter lunch tar vi en promenad längs med sjön, och därefter gör vi 
en båttur där vi har chans att se många olika typer av fåglar samt 
flodhästar.

Dag 7. Naivashasjön – Masai Mara  Efter frukost kör vi mot national- 
reservatet Masai Mara, det mest vilttäta av Kenyas naturreservat 
med oändliga grässavanner. Efter en safari i parken på förmiddagen 
checkar vi in på vårt boende Mara Leisure Camp och äter lunch. 
Under sen eftermiddag åker vi ut på safari med stora chanser att 
få se ”The Big Five”: elefant, afrikansk buffel, lejon, leopard och 
noshörning. Reservatet grundades 1961 och är idag över 1 500 
kvadratkilometer stort. Det är uppkallat efter massajerna som bor i 
och omkring Masai Mara. Gemensam middag på kvällen.

Kenya möt det vilda naturlivet på Afrikas savann
Ett spännande safariäventyr där vi upplever Kenyas natursköna vyer och storslagna djurliv. Vi besöker Karen Blixens 
gård, spanar på djur på Mount Kenyas sluttningar och ger oss ut på jakt efter ”The Big Five”, lejon, elefant, afrikansk 
buffel, leopard och noshörning, i mäktiga Masai Mara.

Dag 8. Masai Mara  Efter frukost ger vi oss ut på en morgonsafari på 
Masai Mara-savannen och har en god chans att få syn på elefant- 
och buffelhjordar som utgör ett imponerande inslag denna dag. 
Här finns det även flest lejon i hela Kenya, och vi har därför goda 
chanser att få syn på savannens konung. Vi har också möjligheten 
att besöka en massajby och se en dansuppvisning. Idag ingår både 
lunch och middag. 

Vi erbjuder också en tillvalsutflykt. Byt ut morgonsafarin mot 
en häftig luftballongupplevelse över Masai Maras savann. Man 
tillbringar cirka en timme i luften och äter sedan en gemensam 
champagnefrukost på savannen. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 4 895:-

Dag 9. Masai Mara – Nairobi  Frukost och utcheckning. Vi påbörjar 
vår resa tillbaka till Nairobi och gör samtidigt en sista förmiddags-
safari i fantastiska Masai Mara. Vi beskådar de vilda djuren i deras 
morgonrutiner ute på savannen. Vi når Nairobi under sen eftermid-
dag och checkar åter in på hotell Southern Sun Mayfair.

Dag 10. Nairobi – Hemorten  Frukost och fri tid i Nairobi tills vi tar 
bussen till flygplatsen för att påbörja vår hemresa.

Dag 11. Hemkomst  Vi når hemorten.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 10 frukostar · 9 
luncher · 10 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 445:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Speciellt: Under gorillaspårningen delas man in i mindre 
grupper efter förmåga att vandra. Det kan ta 1–2 timmar att 
hitta gorillorna beroende på både din grupp och gorillornas 
dagsform. Avresan 13/10 är 11 dagar och har avvikande pro-
gram. Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 8/3, 13/10

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

11–12 dagar

fr  38 895:-

Dag 1. Hemorten – Kampala  Vi flyger till Ugandas huvudstad Kampala. 

Dag 2. Ankomst Kampala  Vi landar på Entebbe International Airport 
där vi möts av vår lokala guide och gör en tidig incheckning på vårt 
hotell, Cassia Lodge i Kampala. Frukost och middag ingår dag 2, res-
terande dagar under resan ingår frukost, lunch och middag.

Dag 3. Resa till Kibale National Park – vandring Bigoditräsket 
Efter frukost åker vi mot Kibale nationalpark. Längs resvägen ser vi 
många teplantager, en viktig gröda i det här området. Vi checkar in på 
Mountains of the Moon Hotel. På eftermiddagen går vi en guidad tur i 
Bigoditräsket, ett område känt för sin biologiska mångfald. Här finns 
bland annat flera olika primatarter och nära 150 fågelarter. Efteråt 
kan man välja mellan att stanna på hotellet eller gå en gemensam 
promenad i en närliggande by. Det finns också möjlighet att besöka 
en skola, tala med lärare och elever och delta i lektionerna.

Dag 4. Schimpansspårning i Kibale nationalpark – Drottning  
Elizabeth nationalpark  Vi besöker Ugandas vackraste och artrikas- 
te tropiska skogar i Kibales nationalpark. Här finns tretton olika 
primater inklusive vår närmaste släkting i djurvärlden, schimpansen. 
Efter lunch reser vi mot natursköna Drottning Elizabeth nationalpark 
med sina många olika ekosystem, som savann, våtmarker och låglänt 
skog. Vi bor på Mweya Safari Lodge två nätter.

Dag 5. Safari Drottning Elizabeth nationalpark  Tidigt denna morgon 
åker vi på safari i nationalparken. Här finns mer än hundra sorters 
däggdjur, bland annat lejon, flodhäst, buffel, leopard, fläckig hyena, 
elefant och skogssvin. Här finns också ett antal primater, till exempel 
schimpanser, colobusapor, svartkindad vitnäsa och anubisbabian. På 
eftermiddagen fortsätter vi att utforska nationalparken från en båt 
på Kazingakanalen. Här lever flodhästar, elefanter, bufflar, krokodiler 
och en mångfald av olika fåglar sida vid sida.

Dag 6. Drottning Elizabeth nationalpark – Ishasha – Bunyonyisjön  
Dagens mål är Bunyonyisjön. Vi åker genom Ishashaområdet där vi 
hoppas få se trädklättrande lejon. Längs vägen mot sjön har vi en 
hisnande utsikt över Kabales terrasserade berg. Landskapet här är 
väldigt kuperat och kallas ibland Ugandas Schweiz. Vi checkar in på 
hotell Bird Nest Resort, där vi ska bo i två nätter.

Dag 7. Bwindi ogenomträngliga nationalpark med gorillaspårning  
Idag går vi upp tidigt för att åka till Bwindi och spåra gorillor. Bwindi 
Impenetrable National Park hyser hälften av världens population av 
bergsgorillor.  Vandringen tar mellan två och sex timmar men är väl 
värd besväret. Vi guidas av en erfaren parkvakt som har mycket att 
berätta om flora, fauna och om hur gorillorna lever här.

Uganda Afrikas pärla
I östra Afrika ligger Uganda, ett av kontinentens främsta länder för spännande safariturer. Vi besöker flera nationalparker med 
varierande natur och får möta många olika djurarter på nära håll. Vandringen i Bwindi nationalpark med spårning av bergsgoril-
lor är en unik upplevelse.

Dag 8. Bunyonyisjön – Mburosjöns nationalpark  Idag kör vi till 
Mburosjöns nationalpark, där vi redan vid ingången kan se zebra och 
impala. Vi gör en safari i parken. Sjön Mburo är en del av ett 50 kilo-
meter långt våtmarkslandskap som består av tretton sjöar förbundna 
genom sumpmarker. Här skapas en mosaikliknande livsmiljö med 
klippor, torra sluttningar, savann, skog och träskmarker. Över 350 
olika fågelarter har rapporterats, bland andra fiskörnar, olika typer av 
isfåglar, pelikaner och små vävarfåglar. Vi övernattar på Mburo Safari 
Lodge.

Dag 9. Mburosjöns nationalpark – Jinja  Efter en tidig frukost 
åker vi mot Jinja. Vi stannar vid ekvatorn där det ges möjlighet att 
fotografera och köpa souvenirer. Vi fortsätter sedan mot den sydöstra 
delen av Uganda och landets andra största stad Jinja, en industristad 
som grundades 1907. Här ligger också Nilens utlopp. Vi checkar in på 
Jinja Nile Resort där vi kommer att bo under resans två sista nätter. 

Dag 10. Jinja, tillvalsutflykt Nilen  Idag kan man välja mellan två 
tillvalsutflykter, forsränning på Nilen eller kajakpaddling. Tillsam-
mans besöker vi sedan the Nile Breweries, Ugandas ledande bryggeri 
som producerar lokalt kvalitetsöl med toppmodern teknik. Här får vi 
en inblick i bryggprocessen, kvalitetskontroll, lagring och tappning.  
Tillvalsutflykter forsränning, pris fr. 1 550:- eller kajakpaddling, pris 
fr. 1 000:-

Dag 11. Båttur vid Nilens utlopp – Kampala  På morgonen åker vi båt 
till Vita Nilens källa vid Victoriasjön. I Sudan sammanrinner den med 
Blå Nilen och bildar Nilen, som med sina 6 853 kilometer är världens 
näst längsta flod. Efter båtturen checkar vi åter in på Cassia Lodge i 
Kampala.

Dag 12. Kampala – Hemorten  Vi lämnar hotellet strax efter midnatt 
och åker till Entebbe och flygplatsen för att flyga hem.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.
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RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 10 
luncher · 9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 225:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 10/3, 10/11

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo

12 dagar

fr  16 975:-

Dag 1. Hemorten – Dakar  Vi flyger till Senegals huvudstad Dakar. 

Dag 2. Ankomst Dakar  Efter ankomst tar vi vår buss till Novotel Da-
kar där vi bor två nätter. Vi äter lunch på hotellet och har fri tid fram 
till gemensam middag på en lokal restaurang med underhållning.

Dag 3. Dakar  Efter frukost beger vi oss med båt till Unescolistade 
ön Gorée, som var den största omlastningsplatsen för människor 
under slavhandeln från 1400- till 1800-talet. Ön ockuperades 1617 
av Nederländerna men kom under fransk kontroll 1677. Vi besöker 
slavhuset Maison des Esclaves, auktionsplatsen, det etnografiska 
museet och fortet. Vi äter gemensam lunch på en lokal restaurang 
på Gorée innan vi tar båten tillbaka till Dakar där vi gör en stads-
rundtur. Dakar är känt som slutmålet för långdistansrallyt Paris–
Dakar. Staden grundades 1857 av Frankrikes guvernör i Senegal. 
Vi ser bland annat den stora moskén, katedralen och Kermelmark-
naden. Middag på hotellet. 

Dag 4. Dakar – Lac Rose  Vi checkar ut efter frukosten och börjar 
med att åka fyrhjulsdrivna fordon i de kända sanddynerna där Da-
karrallyt slutar. Vi fortsätter därefter till den fascinerande rosa sjön 
Retba. Sjön har en hög salthalt med upp till 40 procent på sina håll. 
Många lokalbor arbetar med att utvinna salt från sjön och gör det 
vanligtvis för hand. Sjön får sin unika färg av mikroalgen Dunaliella 
salina. Den producerar ett rött pigment i syfte att absorbera solljus, 
vilket ger sjön dess speciella rosa färg. Vi checkar in på hotell Chez 
Salim och äter en gemensam lunch. På eftermiddagen har man fri 
tid att koppla av. Middag på hotellet.

Dag 5. Lac Rose – Sowene – Saint Louis  Frukost och utcheckning 
innan vi reser vidare till Nguelakh där lokalbor visar oss runt i byn. 
Vi får bland annat se deras skola, ostfabrik och trädgårdar. Vi äter 
den traditionella rätten ”thiebou dien” till lunch. Därefter fortsätter 
vi med bussen till Saint Louis. Staden grundades 1659 av franska 
handelsmän och var den första permanenta franska bosättningen i 
Senegal. Saint Louis är sedan år 2000 med på Unescos världs- 
arvslista och karakteriseras av vacker kolonial arkitektur. Vi checkar 
in på Hotel de la Poste där vi ska bo i två nätter. Middag på hotellet.

Senegal Västafrikas pärla
Följ med på en resa till genuina Senegal. Landet har en intressant historia, vacker natur, rikt djurliv och fina stränder. Vi börjar vår 
resa i huvudstaden Dakar och avslutar den med några avkopplande dagar på vårt all inclusive-hotell precis vid havet i kustorten 
Saly. Under resans gång besöker vi bland annat den rosa sjön och gör en ökentur.

Dag 6. Djoudj  Frukost. Vi reser till Djoudj fågelreservat som sedan 
1981 är ett Unescovärldsarv. Vi gör en guidad tur med båt i världens 
tredje största fågelreservat som ligger norr om staden Saint -Louis 
vid Senegalflodens delta. Området omfattar 16 000 hektar och 
består av våtmark, mangroveträsk, sjöar och dammar. Reserva-
tet är hem åt över 1,5 miljoner fåglar med 365 fågelarter, såsom 
vit pelikan, purpurhäger och afrikansk skedstork. Ytterligare tre 
miljoner flyttfåglar passerar reservatet varje år. Andra djur som 
lever i reservatet är exempelvis vårtsvin, krokodiler och gaseller. Vi 
reser tillbaka till hotellet och äter gemensam lunch innan vi gör en 
rundtur i staden och besöker Ndar Toute-marknaden. Middag på 
hotellet. 

Dag 7. Saint-Louis – Lompoul – Saly  Efter frukost reser vi till byn 
Lompoul där vi hoppar in i fyrhjulsdrivna fordon som tar oss ut 
i Lompoulöknen. Vi promenerar bland sanddynerna och äter en 
gemensam lunch i öknen. Sedan åker vi tillbaka till Lompuol där vi 
möter vår buss som tar oss till Saly. Vi checkar in på Palm Beach 
Hotel där vi bor fyra nätter med all inclusive.

Dag 8–10. Saly  Vi har nu tre härliga dagar framför oss för att 
upptäcka kustorten Saly, koppla av på stranden och promenera 
bland palmer och baobabträd. Vår reseledare ger gärna förslag på 
aktiviteter och utflykter.

Dag 11. Saly – Hemorten  Frukost och dagen fri för egna äventyr 
med lunch på hotellet. Vi lämnar Saly och reser till flygplatsen i 
Dakar för hemfärd.

Dag 12. Hemkomst  Vi når hemorten.
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8 dagar

fr  11 975:-

Marocko med Marrakech, Rabat och Fès

RESFAKTA
Ingår: Flyg t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 025:- · dricks till lokala guider och 
chaufförer
Avresedatum: 7/5, 8/10, 14/11

Dag 1. Hemorten – Marrakech  Vi flyger till Marrakech. Framme i  
denna fascinerade stad gör vi en guidad rundtur med buss. Vi besö-
ker bland annat de saadiska gravarna, som under 200 år låg gömda 
och glömda för omvärlden. De är rikt dekorerade med stuckatur och  
kakelplattor och uppfördes av sultan Ahmad al-Mansour som härs- 
kade i slutet av 1500-talet då Marrakech blomstrade. Vi ser även 
det rikt utsmyckade Bahiapalatset, som det tog sex år för landets 
skickligaste hantverkare att uppföra i slutet av 1800-talet. Efter 
rundturen checkar vi in på vårt hotell Dellarosa Suites & Spa. Mid-
dag på kvällen. 

Dag 2. Marrakech – Casablanca – Rabat  Vi inleder dagen med att resa 
till Casablanca, Marockos största stad och ekonomiska centrum. Här 
besöker vi stadens mest berömda sevärdhet Hassan II:s moské, som 
har ett vackert läge med utsikt över havet. Efter lunch på egen hand 
åker vi vidare till Marockos huvudstad Rabat. Vi ser några av stadens 
främsta sevärdheter, såsom det kungliga palatset och Udayas kasbah, 
och checkar sedan in på Hotel Majliss. Gemensam middag.

Dag 3. Rabat – Meknès – Volubilis – Fès  Staden Meknès ligger 
på en platå några mil sydväst om Fès vid floden Boufekrane, och 
dess gamla del är upptagen på Unescos världsarvslista. Här ser vi 
bland annat sultanen Moulay Ismails mausoleum och den vackert 
utsnidade portbyggnaden Bab Mansur. Vi åker sedan vidare till det 
arkeologiska utgrävningsområdet Volubilis med betydande rester 
av romerska badhus, tempel och bostadshus med fantastiska 
mosaiker. Vi fortsätter till Fès, där vi checkar in på hotell Royal 
Mirage för två nätter. Gemensam middag.

Dag 4. Fès  Fès anses vara kulturens vagga i Marocko. Genom staden 
flyter floden Oued Fès, som skiljer den gamla staden från den nyare. 
Båda stadsdelarna omges av murar och präglas av trånga, krokiga 
gränder. Under en guidad tur besöker vi bland annat al-Qarawiyyin- 
moskén som byggdes på 800-talet. Gemensam middag.

Dag 5. Fès – Erfoud  Efter frukost checkar vi ut och reser genom det 
bergiga landskapet till staden Ifrane, ofta kallad lilla Schweiz tack 
vare den alpina miljön. Vi fortsätter vår färd förbi pittoreska berber-
byar och frodiga dalgångar tills vi når Erfoud. Om vi anländer i tid 

I mytomspunna Marockos myllrande storstäder samsas det moderna med det antika, och vi får ta del av traditionell kultur och 
mat i miljöer som känns som hämtade ur en orientalisk dröm. Under vår resa upplever vi även Marockos storslagna natur med 
de höga Atlasbergen och den oändliga öknen. Det blir en upplevelse för alla sinnen.

beger vi oss till Saharaöknen för att njuta av den vackra solnedgången. 
I Erfoud övernattar vi på hotell Kasbah Xaluca. Gemensam middag.

Dag 6. Erfoud – Dadès – Ouarzazate  Om vi inte hann se solnedgången 
dagen innan går vi upp tidigt för att beskåda soluppgången i Sahara-
öknen. Efter frukost reser vi till dalgången vid Boumalne Dadès, som är 
berömd för sina raviner och den hisnande utsikten över det speciella 
landskapet. Vi fortsätter mot staden Ouarzazate, känd som ”porten till 
öknen”.  Vi checkar in på Oscar Hotel och äter gemensam middag.

Dag 7. Ouarzazate – Marrakech  Efter frukost gör vi en rundtur på 
Atlas Studios bland tempel, egyptiska palats och andra miljöer som 
använts i flera kända filmproduktioner, såsom Lawrence av Arabien 
och Mumien. Vi fortsätter till den fortliknande staden Aït Benhaddou, 
belägen längs den gamla karavanrutten mellan Sahara och Marra-
kech och upptagen på Unescos världsarvslista. Härifrån börjar vår  
återresa mot Marrakech längs Tizi n’Tichka-vägen, som är en spek- 
takulär bergsväg genom de höga Atlasbergen. Vi checkar in på 
hotell Dellarosa Suites & Spa. På kvällen äter vi middag på anrika 
restaurang Dar Essalam i hjärtat av den myllrande medinan.

Dag 8. Marrakech – Hemorten  Frukost och därefter avresa till 
flygplatsen för hemfärd.

Avreseorter: Göteborg, Köpenhamn, Stockholm, Oslo
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
en lunch · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 195:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 11/4, 25/4, 8/5, 18/7, 15/8, 12/9, 26/9, 10/10

7 dagar

fr  7 275:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Avresa från hemorten under morgonen. 
Vi åker genom södra Sverige och Danmark och vidare till Rödby 
där vi tar färjan över till Puttgarden. Överfarten tar 45 minuter och 
det finns möjlighet att äta lunch ombord. Därefter fortsätter vi till 
Bremen och vårt hotell. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Bremen – Paris  Frukost och avresa. Vi gör ett lunchstopp 
i flamländsktalande Belgien och fortsätter sedan söderut. I Paris 
bor vi på trevliga hotell Le Cardinal eller Ibis Montmartre 18ème 
som ligger i Montmartre, nära Moulin Rouge och med promenad- 
avstånd till Operan och de stora varuhusen Galeries Lafayette och 
Printemps. Middag nära hotellet.

Dag 3. Stadsrundtur Paris  Efter frukost gör vi en tre timmars 
stadsrundtur med svensktalande lokalguide. Vi ser Notre-Dame, 
Operan, Place de la Concorde, Champs-Élysées, Triumfbågen och 
mycket mer. Avslutningsvis lär vi oss allt om parfymer på Parfumerie 
Fragonard vid Operan. Vi äter lunch på en trevlig restaurang och har 
resten av dagen fri för egna strövtåg. På kvällen erbjuder reseledaren 
en tillvalsutflykt för dem som önskar. Vi börjar med båtfärden ”under 
Paris broar” på Seine, och sedan promenerar vi tillsammans genom 
Montmartres stämningsfulla gamla konstnärskvarter och besöker 
Sacré-Coeur. Vi besöker även det fyra sekel gamla Auberge de la 
Bonne Franquette, en gång mötesplats för konstnärer som van Gogh, 
Toulouse-Lautrec och Renoir. Här serveras vi vin eller kir samt en 
charkuteri- eller osttallrik till tonerna av levande musik. Utflykten 
bokas och betalas på plats. Pris fr. 42 euro 

Dag 4. Paris  Efter frukost tar vi tillsammans med vår reseledare 
metron till Eiffeltornet för att beundra detta unika monument. För 
den som vågar finns det möjlighet att ta sig upp till någon av tornets 
tre våningar (biljett till hiss eller trappa tillkommer). Eftermiddagen 
står till eget förfogande så att man kan uppleva Paris på egen hand 
– besöka ännu en sevärdhet, flanera, shoppa eller bara betrakta det 
brokiga gatulivet från en uteservering med en kopp kaffe. Det finns 
också möjlighet att följa med vår reseledare på en tillvalsutflykt till 
Musée du Vin, vinmuseet som ligger på Vattengatan, Rue des Eaux. 

Paris mysiga Montmartre och brusande boulevarder
Paris, romantikens huvudstad, är inte bara storslagna historiska monument, utan även brusande boulevarder och 
charmiga gränder, varuhus och specialbutiker, mode och konst och Coco Chanel ... ”En fest för livet”, som Hemingway 
uttryckte det!

Här besöker vi det anrika museet och gör en vinprovning. Utflykten 
bokas och betalas på plats. Pris fr. 15 euro 

På kvällen äter vi gemensam middag på en trevlig restaurang. 
Därefter erbjuder reseledaren en tillvalsutflykt för dem som vill gå 
på kabaré. Detta är mycket omtyckt i Paris och den mest berömda är 
naturligtvis Moulin Rouge, där vi ser vi en show och avnjuter sprud-
lande champagne. Utflykten kan förbokas inför resan och betalas på 
plats. Pris fr. 115 euro

Dag 5. Paris  Hela dagen är fri för att njuta av den franska huvud-
staden på egen hand. Kanske lockar ett besök på  Orsay, museet 
som en gång var järnvägsstation men där man nu kan njuta av de 
älskade impressionistmålningarna som skapats av mästare som 
Monet, Manet, Degas och Renoir. Om man istället vill ägna denna 
dag åt solkungens Versailles visar reseledaren hur man lättast tar 
sig dit med tåg (räkna med fem timmar för resa och slottsbesök). 
För den som önskar erbjuder vår reseledare också en tillvals- 
utflykt till Louvren. Vi samlas i hotellets foajé efter frukost för en 
gemensam färd med metro till det berömda museet. Här beundrar 
vi konstverk som Mona Lisa, Nike från Samothrake och Venus från 
Milo på ett av världens främsta konstmuseer. Utflykten bokas och 
betalas på plats. Pris fr. 22 euro

Dag 6. Paris – Hannover  Frukost och avresa mot vårt hotell 
utanför Hannover. Vi reser genom fransktalande Belgien och åker 
över gränsen till Tyskland vid Aachen. Middag på kvällen. 

Dag 7. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara åter i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 395:- · tillvalsutflykter · entréer
Avresedatum: 17/4, 8/5, 22/5, 26/6, 17/7, 28/8, 4/9, 11/9, 25/9

10 dagar

fr  10 975:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. Det finns möjlighet att äta lunch ombord. På kvällen 
kommer vi till Bremen och vårt hotell. Vi äter gemensam middag. 

Dag 2. Bremen – Rouen  Frukost och avresa. Under förmiddagen 
passerar vi Osnabrück och Ruhrområdet. Vi stannar för lunch i 
Belgien innan vi under eftermiddagen når Frankrike. På kvällen 
kommer vi till Rouen där vi bor en natt på Ibis Centre Rive Gauche. 
Gemensam middag. 

Dag 3. Rouen – Caen  Sovmorgon och tid att upptäcka Rouen på 
förmiddagen. Staden ligger vid floden Seine och det var här som 
Jeanne d’Arc brändes på bål 1431. Vid lunchtid åker vi vidare till 
den lilla staden Arromanches. Här får vi tid att strosa längs vatt-
net och betrakta spillrorna av Winston Churchills landstignings-
hamn. Här finns gott om trevliga restauranger att inta sin lunch 
på innan vi reser vidare mot Caen. På vägen dit gör vi ett stopp vid 
Bayeuxmuseet med den berömda tapeten från 1000-talet som 
skildrar slaget vid Hastings 1066, broderat på linne med ullgarn i 
åtta färger (inträde tillkommer, pris cirka 10 euro). I Caen bor vi två 
nätter på centrala Hotel The Originals Caen de France. Middag på 
egen hand. 

Dag 4. Normandiska kusten  Frukost och därefter heldagsutflykt 
till den normandiska kusten. På D-dagen 6 juni 1944 förvandlades 
denna strandremsa till en blodig krigsskådeplats när de allierade 
landsteg i det tyskockuperade Frankrike. Vi besöker staden 
Sainte-Mère-Église (där John Steele landade på kyrkspiran), Pointe 
du Hoc och ser landstigningsstranden Omaha Beach, amerikanska 
krigskyrkogården och Arromanches. Vi besöker också krigsmuseet 
Airborne (inträde tillkommer, pris cirka 9 euro). Middag på kvällen.

Dag 5. Caen – Saint-Malo  Frukost och sedan färd mot charmiga 
Saint-Malo. På vägen gör vi ett lunchuppehåll på klippön Mont-
Saint-Michel med klostret ”La Merveille” (Underverket) som till- 
sammans med Eiffeltornet är den mest besökta sevärdheten i 
Frankrike. I Saint-Malo bor vi på Hôtel de la Cité. Middag på kvällen.

Normandie med Paris och Jersey
Normandies landskap och vackra ljus har förevigats av många konstnärer. Men landskapets öde har också präglats av 
invasioner, från vikingarnas framfart till de allierades landstigning på Calvadoskusten 6 juni 1944.

Dag 6. Tillvalsutflykt Jersey  Dagen och kvällen är fri för egna 
aktiviteter. Vi erbjuder också en tillvalsutflykt till den fascinerande 
kanalön Jersey. Vi gör en halvdagstur på ön med buss. Eftermid-
dagen är fri för egna strövtåg i den lilla huvudstaden Saint Helier. 
Lunch ingår i utflyktens pris. Utflykten inleds tidigt på morgonen 
och avslutas sen kväll. OBS! På Jersey används Jersey-pund och 
brittiska pund. Växlingsmöjligheter finns på färjan. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 1 225:- 

Dag 7. Saint-Malo – Giverny – Paris  Frukost och avresa mot 
Paris. På vägen dit besöker vi Claude Monets underbara trädgård 
i Giverny nära Vernon väster om Paris. I Paris bor vi på Hotel Ibis 
Montmartre. Vi äter gemensam middag på kvällen, och därefter 
erbjuder reseledaren en tillvalsutflykt för dem som vill gå på 
kabaré. Detta är mycket omtyckt i Paris och den mest berömda 
är naturligtvis Moulin Rouge, där vi ser vi en show och avnjuter 
sprudlande champagne. Utflykten kan förbokas inför resan och 
betalas på plats. Pris fr. 115 euro

Dag 8. Stadsrundtur Paris  Efter frukosten gör vi en stadsrundtur 
med lokalguide. Vi ser Triumfbågen, Operan, Madeleinekyrkan, 
Place de la Concorde och stannar till vid Eiffeltornet (de som vill 
kan lösa hissbiljett och åka upp). Eftermiddagen och kvällen är 
fri för egna aktiviteter. För dem som önskar erbjuder reseledaren 
en tillvalsutflykt i form av en en båtfärd på Seine. Utflykten bokas 
och betalas på plats. Pris fr. 15 euro 

Dag 9. Paris – Hannover  Frukost och avresa till Hannover. Vårt 
övernattningshotell ligger i utkanten av staden. Middag på kvällen. 

Dag 10. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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8 dagar

fr  10 575:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi tar 
in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Colmar  Frukost och avresa till Colmar, staden 
som kallas ”lilla Venedig” och är känd för sina vackra hus och 
kanaler. På vägen dit stannar vi till i drottning Silvias födelsestad 
Heidelberg. Vi bor tre nätter på Grand Hotel Bristol i centrala 
Colmar. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Route des vins  Frukost och sedan färd längs Alsaces 
berömda vinväg som slingrar sig genom vackra kuperade landskap 
med vinstockar på de böljande sluttningarna. Vi gör ett stopp i 
Dambach-la-Ville och åker vinvägen till pittoreska Riquewihr där 
det också ges möjlighet att avsmaka och köpa vin. 

Dag 4. Vinskörd Soultzmatt  Efter frukost tar vi bussen till vin- 
odlingen i Soultzmatt (15 minuters resa), iförda tåliga kläder och 
rejäla skor. Seppi Landmann är van vid att instruera såväl vana 
plockare som nybörjare. Efter några timmars plockande blir det 
kafferast och senare en glad lunch med vin kring vinfälten. Efteråt 
blir det vinprovning och besök i vinkällaren. På kvällen är det dags 
för resans gastronomiska höjdpunkt: en femrätters middag på 
Michelinrestaurangen “Auberge du Cheval Blanc” i Westhalten, 
med tillhörande viner och kommentarer om hur man kombinerar 
mat och vin.

Dag 5. Colmar – Strasbourg – Reims  Frukost. Vi lämnar Alsace och 
tar bussen till Champagnes huvudstad Reims. På vägen stannar 
vi några timmar i Strasbourg, huvudorten i Alsace med 2 000-årig 
historia och många sevärdhete, som det charmiga kvarteret ”Petite 
France”, katedralen och EU-parlamentet. Under en kanalbåtsfärd 
ser man allt under en timme och 15 minuter (pris 17,50 euro). I Reims 

Vinskörd ljuvliga druvor i Alsace och Champagne
En resa där alla får delta i vinskörden. Att plocka druvorna, besöka vinkällaren och träffa människan bakom vinet gör att 
man verkligen lär känna ett vin. Vi åker även ”Route des vins” i Alsace, besöker den charmiga gamla staden Strasbourg 
och upplever den berömda vinregionen Champagne.

kan man besöka champagnehus och den berömda katedralen eller 
shoppa på exempelvis ”Galeries Lafayette”. Vi bor centralt på Grand 
Hotel du Nord och äter middag på hotellet. 

Dag 6. Champagne  Frukost. På eftermiddagen lär vi känna Cham-
pagne med en trevlig utflykt. Vi färdas över de böljande kullarna 
och i Épernay besöker vi det anrika champagnehuset Mercier där 
vi smakar på två av deras champagner (25 euro). På hemvägen 
stannar vi till i Hautvillers där Dom Perignon ”uppfann” champag-
nen. Middag på kvällen.

Dag 7. Reims – Bremen  Frukost och avresa. Vi passerar Belgien 
och kommer slutligen till Tyskland och Bremen där vi tar in på vårt 
övernattningshotell. Middag på kvällen.

Dag 8. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · en 
lunch med vin · 6 middagar (varav en gourmetmiddag med vin) 
· utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 475:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 11/9, 25/9

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 2 luncher med vin · 5 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 175:- · besök champagnehus i 
Épernay
Avresedatum: 18/9

8 dagar

fr  10 375:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 
45 minuter. Ombord finns det möjlighet att äta lunch. Vi kommer 
under kvällen fram till Bremen där vi checkar in på vårt hotell i 
utkanten av staden. På kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 2. Bremen – Colmar  Frukost och avresa till Colmar. En del 
av färden går längs Alsaces berömda vinväg som slingrar sig 
genom vackra kuperade landskap med vinstockar på de böljande 
sluttningarna. Pittoreska Colmar betraktas som huvudstaden i 
vinregionen Alsace. I stadens medeltida stadskärna samsas kors-
virkeshus med kullerstensgator och smala kanaler, som har gett 
området smeknamnet ”lilla Venedig”. Vi bor två nätter på Grand 
Hotel Bristol i centrala Colmar och äter middag på en närliggande 
restaurang första kvällen. 

Dag 3. Route des vins  Efter frukost gör vi en färd längs Alsaces 
berömda vinväg som slingrar sig genom vackra kuperade landskap 
med vinstockar på de böljande sluttningarna. Vi gör ett stopp i 
Dambach-la-Ville och åker vinvägen till pittoreska Riquewihr där 
vi äter lunch och där det också ges möjlighet att avsmaka och 
köpa vin.

Dag 4. Colmar – vinskörd hos Seppi Landmann – Beaune  Efter 
frukost åker vi till vinodlingen i Soultzmatt, iförda tåliga kläder 
och rejäla skor. Seppi Landmann är van att instruera såväl vana 
plockare som nybörjare. Efter några timmar blir det kafferast och 
senare vinprovning och en glad lunch med vin kring bord upp- 
ställda bland vinfälten. Vi åker sedan vidare de 25 milen till det 
medeltida Beaune, bourgognevinernas huvudstad. Här checkar 
vi in på centralt belägna Ibis Beune Centre. Kvällen är fri för egna 
strövtåg i den pittoreska staden. 

Dag 5.  ”Route des Grands Crus”  Frukost. Idag gör vi en bussfärd 
på vinvägen, förbi Corton-berget och flera kända byar. I Vosne- 

Vinskörd Alsace – Bourgogne – Champagne 
Vi njuter av bubblor i anrika Champagne. Vi besöker magiska Bourgogne, regionen med sitt rika kulturarv där några av 
Frankrikes bästa viner framställs. Men höjdpunkten är ändå den dag då vi aktivt får delta i vinskörden hos Seppi 
Landmann i underbara Alsace.

Romanée säljer de mest berömda producenterna, La Romanée- 
Conti, La Tâche och Richebourg, sina viner för flera tusen euro per 
flaska! Vi besöker det ansedda Château du Clos de Vougeot där 
vi får en guidning. Sedan åker vi vidare till Clos Saint Louis där 
Philippe och Martine Bernard berättar om arbetet på vingården 
och låter oss smaka gårdens viner tillsammans med en hemlagad 
buffé. Kvällen är fri och vi äter middag på egen hand.

Dag 6. Beune – Reims  Efter frukost åker vi vidare mot champagnens 
huvudstad Reims. Vi gör ett lunchuppehåll i Épernay med besök på 
champagnehus för dem som önskar (fr. 25 euro, betalas på plats). Väl 
framme i Reims checkar vi in på Holiday Inn Reims Centre och äter 
gemensam middag på en närliggande restaurang på kvällen.

Dag 7. Reims – Bremen  Frukost och avresa. Vi reser norrut över 
Ardennerna, genom Belgien och vidare till Bremen där vi tar in på 
vårt övernattningshotell. På kvällen äter vi vår sista gemensamma 
middag.

Dag 8. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
att vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
en lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum 2 895:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 24/4, 11/9, 2/10

10 dagar

fr  9 675:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. I 
Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi tar in på vårt 
hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Mulhouse  Efter frukost åker vi genom Tyskland 
via Kassel och Frankfurt. Vi gör en lunchpaus i Heidelberg. I Mul-
house bor vi på Hotel Bristol. Middag på kvällen.  

Dag 3. Mulhouse – Arles  Vår färd fortsätter mot Arles. Vincent van 
Gogh älskade ljuset i Arles och målade omkring tvåhundra verk här. 
Vi bor på centrala Best Western Hotel Atrium i tre nätter. Middag på 
kvällen.  

Dag 4. Arles och Camargue  Efter frukost gör vi en bussutflykt till 
Saintes-Maries-de-la-Mer. Här rinner Rhônes två flodarmar ut i 
Medelhavet och våtmarkerna är naturskyddade sedan 1927. Områ- 
det är berömt för sina vita hästar, svarta tjurar och rosa flamingor. 
Under dagen äter vi lunch tillsammans på Brasserie l’Abrivado 
och får tid att strosa i den pittoreska staden eller shoppa lokala 
produkter. På eftermiddagen har vi tid för egna strövtåg i Arles och 
äter middag på egen hand på någon av stadens många mysiga 
restauranger.

Dag 5. Provence  Idag gör vi en heldagsutflykt för att upptäcka 
underbara Provence. Vi börjar i Les Baux, den gamla klippstaden 
med en medeltida borg. Därifrån åker vi vidare till Pont du Gard, den 
romerska akvedukten som i tre rader med valv överbryggar floden 
Gardon. Lunchuppehåll i vackra Avignon. På eftermiddagen har vi 
tid att ströva i staden, som är omgiven av en 4,5 km lång stadsmur. 
Här finns köpmanshus från 1300–1700-talet och det mäktiga me-
deltida påvepalatset ”Palais des Papes”. Middag på kvällen.

Dag 6. Arles – Nice  Vi lämnar Arles efter frukost och reser mot 
Franska rivierans anrika huvudstad, Nice. På vägen dit gör vi ett 
stopp i Saint-Tropez för att äta lunch på egen hand och strosa om-
kring i den flärdfulla staden. Den som önskar kan också följa med 
reseledaren på en tillvalsutflykt där vi njuter av en trevlig båtfärd på 
Medelhavet. Utflykten bokas och betalas på plats. Pris fr. 15 euro

Provence konstnärernas och livsnjutarnas landskap
Provence, landskapet vid det azurblå Medelhavet, är ett av Frankrikes vackraste. Här finns små bergsbyar, 
lata badorter och storslagen natur med cypresser och olivlundar. Vi upplever bland annat pittoreska Arles och Franska 
rivierans Antibes och Cannes.

Vi följer sedan den vackra Esterellekusten och dess röda berg, förbi 
Saint-Raphaël. På eftermiddagen når vi Nice och checkar in på 
hotell Kyriad Nice Port. Efter incheckning erbjuder vår reseledare 
en kvällspromenad i staden, och vi får sedan tid att på egen hand 
botanisera bland stadens många restauranger. 

Dag 7. Antibes och Cannes  Idag väntar en halvdagsrundtur med 
lokalguide i Antibes och Cannes. Vi börjar med att bekanta oss 
med Antibes, ett av Rivierans populäraste resmål. I Cannes som är 
känt för sin årliga filmfestival promenerar vi på Allée des Stars och 
ser handavtrycken från de många filmstjärnor som varit här under 
årens lopp. Gemensam middag på kvällen.

Dag 8. Nice – Feldkirch  Nu vänder vi bussen hemåt, men vi har 
mycket kvar att uppleva. Vi färdas via Genua och Milano, sedan 
vidare genom Schweiz längs Luganosjön och hänförande alpvyer. 
Efter att vi passerat Liechtenstein når vi Best Western Central Hotel 
Leonhard i Feldkirch. Middag på kvällen. 

Dag 9. Feldkirch – Hannover  Efter frukost fortsätter vi norrut förbi 
Bodensjön och österrikiska Bregenz. Under dagen passerar vi även 
Ulm, Würzburg och Kassel. Under början av kvällen når vi Hannover 
och vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 10. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara 
i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.



www.rolfsbuss.se 321

9 dagar

fr  10 475:-

Italien vinresa smakupplevelser på italienska vinvägar

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
8 middagar  · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 9/5, 12/9, 3/10

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två tim-
mar. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar in 
på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Innsbruck  Idag färdas vi söderut genom Tyskland. 
Under dagen passerar vi bland annat Leipzig, Bayreuth och 
Nürnberg. Under eftermiddagen passerar vi München och når den 
vackra staden Innsbruck i Österrike. Vi checkar in på vårt hotell 
och äter middag på hotellet.

Dag 3. Innsbruck – Abano Terme  Vi äter frukost och fortsätter vår 
resa. Under dagen gör vi ett stopp vid Josef Brigl Weinkellerei i 
Caldaro, vars vintillverkning har anor som går så långt tillbaka som 
till 1400-talet. Här får vi under en vinprovning smaka på fem olika 
slags viner. Vi fortsätter därefter resan och når under dagen Abano 
Terme där vi checkar in för fyra nätter på Hotel Terme Orvieto. 
Abano Terme ligger i regionen Veneto i Italien och är särskilt känt 
för sina naturliga, varma källor, som lär vara de hetaste i hela 
Europa. Redan under romartiden var de populära och välbesökta. 
På kvällen äter vi middag i hotellets restaurang.

Dag 4. Bardolino  Efter frukost åker vi mot den lilla staden Bardolino 
som ligger vid Gardasjön och gör ett besök på vingården Azienda 
Agricola Cà Bottura. Under en rundvisning får vi en inblick i vinpro-
duktionen, och därefter provsmakar vi några av deras goda viner. Det 
bördiga landskapet lämpar sig väl även för olivodling, och värdparet 
som driver gården tar oss med ut till de vackra olivlundarna som 
omger gården. På eftermiddagen besöker vi vingården Masi, som 
ligger på kullarna norr om Verona i det kända vindistriktet Valpoli-
cella. Vi provsmakar tre olika sorters viner och får en rundvisning på 
vingården. På kvällen återvänder vi till vårt hotell i Abano Terme och 
äter en härlig middag.

Dag 5. Venedig  Efter frukost ägnar vi hela dagen åt Venedig, som 
en gång var Europas rikaste stad med handelsförbindelser med det 
bysantinska riket och den muslimska världen. Vi besöker bland annat 
Markusplatsen med den fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysan-
tinsk stil och utsmyckad med mängder av guld. Strax intill står klock-

Vår innehållsrika vinresa går genom de natursköna Alperna ner till Italiens bördiga vindistrikt, där vi provsmakar de 
kända italienska vinerna och ser hur de produceras. Vi äter och dricker gott, och får dessutom uppleva magiska Venedig 
– kanalernas och gondolernas stad.

tornet, den nästan hundra meter höga kampanilen. På eftermiddagen 
återvänder vi till Abano Terme där vi äter middag på kvällen.

Dag 6. Treviso  Idag ger vi oss iväg till Treviso som ligger på en slätt 
mellan Alperna och Venedigbukten. Staden är känd för att vara det 
berömda Proseccovinets ursprungliga produktionsområde, samt 
platsen där den italienska dessertklassikern tiramisù blev till. 
Treviso kallas ofta för ”lilla Venedig” på grund av alla de kanaler som 
löper genom staden. Här gör vi en guidad stadsrundtur. Vi fortsätter 
dagen med ett besök på vingården Castello di Roncade som ligger 
på den vackra landsbygden i den lilla byn Roncade, mellan Venedig 
och Treviso. Här får vi en rundtur vid den venetianska villan som 
är ett unikt exempel på renässansarkitektur i norra Italien. Under 
rundturen ser vi vinodlingarna och vinkällaren och får provsmaka fem 
utvalda viner. Vi återvänder till Abano Terme och äter middag i hotellets 
restaurang.

Dag 7. Abano Terme – Ulm  Efter frukost på hotellet påbörjar vi vår 
resa norrut genom Sydtyrolen och Österrike. På kvällen checkar vi in 
på Seligweiler Hotel i utkanten av staden Ulm. Gemensam middag.

Dag 8. Ulm – Hannover  Frukost och avresa. På vår väg norrut kör vi 
förbi Würzburg och Kassel. Framåt sen eftermiddag når vi utkanten 
av Hannover där vi tar in på vårt övernattningshotell. Vi avslutar 
dagen med en gemensam middag.

Dag 9. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas vara 
i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm cirka 21.45.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 
Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 
orter i mellersta och södra Sverige.
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10 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två 
timmar. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar 
in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag. 

Dag 2. Berlin – Innsbruck  Idag färdas vi söderut genom 
Tyskland. Under dagen passerar vi bland annat Leipzig, Bayreuth 
och Nürnberg. Under eftermiddagen passerar vi München och 
når den vackra staden Innsbruck i Österrike. Vi checkar in på vårt 
hotell och äter middag på hotellet. 

Dag 3. Innsbruck – Montecatini Terme  Under morgonen kör vi 
över Europabron och kort därefter passerar vi gränsen mellan 
Österrike och Italien via Brennerpasset. Vi fortsätter sedan förbi 
Bolzano, Verona och Modena. Under början av kvällen kommer vi 
fram till Montecatini Terme. Staden ligger mitt i Valdinievole och är 
en känd kurort. Under vår vistelse i Toscana bor vi på Hotel 
Parma e Oriente. Hotellet har swimmingpool och en trivsam 

Toscana ett av Italiens vackraste landskap
Toscana räknas av många som ett av de vackraste landskapen i Italien. Här finner man pinjeträd, vingårdar, historiska 
konstskatter och ett härligt klimat. Ett stort antal av Italiens renässanskonstnärer och författare härstammar härifrån, 
varför Toscana kan sägas ha varit centrum för den europeiska kulturutvecklingen under renässansen.

terrass. Vi äter frukost och middag på hotellet samtliga dagar. 

Dag 4. Pisa  Under förmiddagen bekantar vi oss närmare med 
Montecatini. Senare beger vi oss till det lutande tornets välbekan-
ta stad Pisa. Här finner vi det berömda torget Campo dei Miracoli, 
Mirakelfältet, där stadens domkyrka är belägen. Vid domkyrkan 
reser sig dopkapellet och det som ursprungligen bara var tänkt att 
bli ett vanligt klocktorn. Numera känner vi byggnaden som torre 
pendente, det lutande tornet. Efter besöket i Pisa återvänder vi till 
vårt hotell. 

Dag 5. Fattoria il Poggio  Efter frukost åker vi ut i landsbygden till 
området Montecarlo där vi besöker vingården Fattoria il Poggio. 
Här får vi förklarat för oss hur vin- och olivodlingen går till. Däref-
ter äter vi en underbar lunch med mycket mat och vin. Vi tillbringar 
flera timmar på vingården och återvänder mätta och glada till vårt 
hotell. 

Dag 6. Tillvalsutflykt Florens  Dagen är fri för egna strövtåg. Mon-
tecatini Terme är känt för att vara en av de största spa-städerna 
i Italien. Här finns fina termalbad där man kan koppla av en hel 
dag och hämta ny energi. Middag på kvällen. Vi erbjuder även en 
tillvalsutflykt till Florens, Toscanas huvudstad. Staden var säte 
för Medicifamiljen som med sina rikedomar agerade mecenater åt 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 
Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 
orter i mellersta och södra Sverige.



RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
8 middagar · vinprovning med lunch · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- · tillvalsutflykt 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 10/4, 1/5, 22/5, 17/7, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9

både Michelangelo och Rafael. Här gör vi en tre timmars rundtur 
med lokalguide, främst till fots. Vi ser bland annat den mäktiga 
katedralen Santa Maria del Fiore, rådhustorget med rådhuset 
Palazzo Vecchio från slutet av 1200-talet och bron Ponte Vecchio 
över floden Arno. Efter turen har vi tid på egen hand för lunch och 
strövtåg i denna intressanta renässansstad. Framåt eftermidda-
gen återvänder vi till vårt hotell. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 395:-
 
Dag 7. San Gimignano  Frukost och därefter utflykt till San Gimig- 
nano. Vi reser till den vackra staden genom böljande natursköna 
landskap. San Gimignano är berömt för sina medeltida torn, idag 
betydligt färre än de 72 som en gång i tiden reste sig över staden. 
Filmen Tea with Mussolini som utspelar sig i 1930- och 1940-ta-
lets Toscana är delvis inspelad i San Gimignano. Vår reseledare 
tar oss med på en promenad genom den välbevarade idyllen. På egen 
hand kan man besöka stadens domkyrka där väggarna är dekorerade 
med fresker från 1300-talet. På eftermiddagen kommer vi tillbaka 
till Montecatini där vi äter vår sista middag tillsammans i Toscana.

Dag 8. Montecatini Terme – Feldkirch  Efter frukost lämnar vi 
Toscana. Vi kör norrut mot Milano och passerar Comosjön på väg 
mot Schweiz. Vi färdas genom det vackra schweiziska alplandskapet. 
Strax innan vi kommer in i Österrike passerar vi det lilla fursten-
dömet Liechtenstein och skymtar huvudstaden Vaduz. Här finns 
Schloss Vaduz som är residens för fursten Hans-Adam II. Vi checkar 
in på centralt belägna Best Western Central Hotel Leonhard i Feld-
kirch. Middag på egen hand.

Dag 9. Feldkirch – Hannover  Frukost och avresa. På vår väg 
norrut kör vi förbi Bregenz, Ulm och Kassel. Framåt eftermiddagen 
når vi utkanten av Hannover där vi tar in på vårt övernattnings- 
hotell. Vi avslutar dagen med en gemensam middag. 

Dag 10. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm cirka 21.45.
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14 dagar

fr  15 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. Ombord finns det möjlighet att äta lunch. I Tyskland 
fortsätter vi mot Hannover och vårt övernattningshotell. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Hannover – Matrei am Brenner  Frukost på hotellet och 
därefter avresa mot Matrei am Brenner. Under morgonen och för-
middagen passerar vi bland annat Würzburg och Nürnberg. Efter 
lunch fortsätter vi mot München. I trakterna kring Rosenheim får 
vi en första vy över de fantastiskt vackra Alperna. Vi reser vidare in 
i Österrike vid Kufstein och följer floden Inns dalgång förbi Innsbruck 
och över den berömda Europabron vidare till Matrei am Brenner. Här 
övernattar vi på Parkhotel Matrei. Middag på kvällen.

Dag 3. Matrei am Brenner – Treviso  Efter frukost kör vi söderut 
genom det vackra alplandskapet. Genom Brennerpasset passerar 
vi den italienska gränsen och kör in i Sydtyrolen. Denna italiens-
ka region tillhörde Österrike fram till efter första världskriget. 
Här finns grönskande vin- och fruktodlingar utmed vägarna. Vi 
passerar Brixen och Sydtyrolens huvudstad Bolzano på vår väg 
till Verona. Väl i Verona beskådar vi Julias berömda balkong där 
Romeo ska ha uppvaktat henne. Här finns även amfiteatern Arena 
di Verona som är den tredje största i Italien. Efter besöket i Verona 
fortsätter vi till Treviso norr om Venedig och tar in på Park Hotel 
Villa Fiorita. Middag på kvällen.

Dag 4. Venedig  Efter frukost ägnar vi hela dagen åt Venedig, kana- 
lernas och gondolernas stad. Vi besöker bland annat Markusplatsen 
med den fantastiska Markuskyrkan, byggd i bysantisk stil och 
utsmyckad med mängder av guld. Strax intill står det nästan hundra 
meter höga klocktornet. I Venedig finns hundratals broar, däribland 
de kända Suckarnas bro och Rialtobron. Middag på kvällen.

Klassiska Italien det bästa av Italien
En härlig rundresa i Italien där vi upplever det bästa landet har att erbjuda. Vi besöker Venedig med sina kanaler och 
gondoler, renässansstaden Florens, den eviga staden Rom och natursköna ön Capri.

Dag 5. Treviso – Florens – Rom  Från Treviso går resan sydväst 
genom regionen Emilia-Romagna och passerar huvudstaden 
Bologna på väg till det vackra Toscana och renässansstaden 
Florens. Där möter vi en lokalguide som visar många av stadens 
sevärdheter, exempelvis den mäktiga katedralen, rådhustorget och 
bron Ponte Vecchio över floden Arno. Florens var säte för Medici-
familjen som med sina rikedomar agerade mecenater åt både 
Michelangelo och Rafael. På eftermiddagen fortsätter vi till Rom. 
Här övernattar vi på  Smooth Hotel Rome West. Middag på kvällen.

Dag 6. Stadsrundtur Rom  Frukost och därefter möter vi vår lokal- 
guide som tar oss med på en heldagstur i den eviga staden. Rom 
sägs vara byggd på sju kullar och är historiskt en av västvärldens 
viktigaste städer. Under vår rundtur passerar vi monument från 
många olika epoker, bland annat Vatikanen med Petersplatsen, 
Spanska trappan, Fontana di Trevi och Colosseum.

Dag 7. Rom  Frukost och sedan har vi hela dagen fri för egna 
aktiviteter.

Dag 8. Rom – Pompeji – Sorrentohalvön  Under resdagen till 
Sorrentohalvön gör vi ett besök i Pompeji söder om Neapel. Staden 
låg vid foten av Vesuvius och förstördes år 79 e.Kr. då den begravdes 
under aska och pimpsten när vulkanen fick ett förödande utbrott. 
Idag kan man se framgrävda torg, hus och tempel. Entrén kostar 
cirka 15 euro per person. Efter ett intressant besök fortsätter vi till 
Sorrentohalvön där vi bor tre nätter på Hotel Oriente i Vico Equense. 
Middag på hotellet.

Dag 9. Capri  Efter frukost beger vi oss med buss till hamnen i 
Sorrento och därefter väntar en kort båttur till den subtropiska 
ön Capri. Där möts vi av en lokalguide som visar oss runt på ön. Vi 
besöker bland annat den svenske läkaren Axel Munthes villa San 
Michele som byggdes på 1890-talet. Här tog Munthe emot besök 
av celebriteter som Oscar Wilde, Henry James och P. S. Kröyer. Axel 
Munthe umgicks även regelbundet med den svenska drottningen 
Victoria som var gift med Gustaf V. Efter besöket på Capri åter-
vänder vi med båt till Sorrento och med vår buss till vårt hotell. 
Middag på kvällen.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.



RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 13 övernattningar i dubbelrum · 13 frukostar 
· 11 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 645:- · entréer 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 4/5, 7/9

Dag 10. Sorrento  Efter frukost finns möjlighet att besöka 
Sorrento, staden som gett namn åt hela halvön. Upptäck den 
mysiga gamla stadskärnan med sina många butiker och kaféer 
och beundra utsikten över Neapelbukten från stadsparken Villa 
Comunale. Pröva gärna den lokala citronlikören limoncello som 
gjort Sorrento berömt i hela Italien. Middag på kvällen.

Dag 11. Sorrentohalvön – Lucca  Från Sorrento beger vi oss norrut 
mot Lucca. Här föddes kompositören Giacomo Puccini 1858. Sta-
den har en intressant historisk stadskärna omgiven av en ringmur. 
Vi bor på Best Western Grand Hotel Guinigi. Före middagen tar 
vår reseledare med oss på en kort promenad för att beskåda den 
vackra staden.

Dag 12. Lucca – Feldkirch  Efter frukost åker vi till Pisa där vi gör 
ett besök vid Mirakelfältet. Här finner vi det lutande tornet och 
flera andra sevärdheter, som domkyrkan och baptisteriet. 
Därefter fortsätter vi vår resa norrut förbi Como och in i Schweiz. 
Vi färdas genom det vackra schweiziska alplandskapet. Strax 
innan vi kommer in i Österrike passerar vi det lilla furstendömet 
Liechtenstein. Vi övernattar på Best Western Central Hotel 
Leonhard i Feldkirch. Middag på kvällen.

Dag 13. Feldkirch – Hannover  Frukost och avresa mot Hannover. 
Under morgonen passerar vi Bodensjön och österrikiska Bregenz. 
Under eftermiddagen passerar vi bland annat även Ulm, Würzburg 
och Kassel. Vi checkar in på vårt hotell i utkanten av Hannover. 
Middag på kvällen.

Dag 14. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
9 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 2 395:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 17/7, 28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 
25/9, 2/10, 9/10

10 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. I Tyskland 
fortsätter vi till Hannover där vi tar in på vårt övernattningshotell. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Hannover – Innsbruck  Idag färdas vi söderut genom 
Tyskland. Under dagen passerar vi bland annat Würzburg och 
Nürnberg. Under eftermiddagen passerar vi München och når den 
vackra staden Innsbruck i Österrike. Vi bor på Hotel Rumer Hof i 
utkanten av staden. Middag på kvällen.

Dag 3. Innsbruck – Garda och Malcesine – Riva del Garda  Frukost. 
Under morgonen kör vi över Europabron och vidare till Italien via 
Brennerpasset. Vi åker till Garda som är huvudorten på sjöns östra 
sida. Här blir det tid för att äta lunch. I Garda finns en lång och 
trevlig strandpromenad kantad av restauranger och barer samt en 
fin medeltida stadskärna. Resan fortsätter sedan längs med 
Gardasjöns östra sida till Malcesine där vi stannar till i den pitto-
reska byn med fästningen Castello Scaligero, belägen på en klippa 
alldeles vid vattnet. På eftermiddagen anländer vi till Riva del Garda 
vid sjöns nordligaste spets. Vi checkar in på centralt belägna Grand 
Hotel Riva. Här bor vi fem nätter. Middag på kvällen.

Dag 4. Riva del Garda  Efter frukost har vi en dag fri för egna akti-
viteter. Vi har nu tid att uppleva Rivas charmiga centrum med goda 
shoppingmöjligheter. I den medeltida fästningen La Rocca finns 
ett historiskt museum och en konstsamling. Middag på kvällen.

Dag 5. Verona  Efter frukost är det avresa för ett besök i staden 
där ett av historiens största kärleksdramer utspelar sig.  Vi åker mot 
Romeos och Julias Verona. Här finns mycket vackert att beskåda, 
exempelvis torgen Piazza Brà med den romerska arenan och Piazza 
dei Signori med imponerande byggnader från olika epoker. Ett besök 
vid Julias balkong är förstås obligatoriskt. Middag på kvällen.

Gardasjön skönhet, kultur och härligt klimat
Upplev en fantastisk kombination av kultur och natur. Gardasjön, en vacker och solig bergsjö, är den största i Italien. 
Vattnet är azurblått och utomordentligt klart. De gamla städerna som ligger vid stranden är typiska för denna trakt med 
sina smala gränder och charmiga stadskärnor.

Dag 6. Tillvalsutflykt Venedig  Dagen är fri för egna aktiviteter 
fram till kvällens gemensamma middag. Vi erbjuder också en 
tillvalsutflykt till den fantastiska staden Venedig, kanalernas och 
gondolernas stad. Efter en tidig frukost ger vi oss iväg mot staden 
som under sin storhetstid var känd som La Serenissima, den mest 
lysande. Tillsammans med en lokalguide gör vi en cirka två tim-
mars promenad och ser bland annat Markusplatsen med Markus-
kyrkan, Dogepalatset, Suckarnas bro, Rialtobron och mycket mer. 
Efter en heldag på denna speciella plats reser vi tillbaka mot vårt 
hotell. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 295:- 

Dag 7. Riva del Garda  Frukost. Dagen är fri för egna äventyr. Om-
rådet kring Gardasjön bjuder på fantastisk natur, och här kan man 
göra båtutflykter eller bara promenera längs med sjön och njuta av 
vyerna. Ät en god lunch på en mysig restaurang och koppla av eller 
ta en rundtur i centrum och shoppa. Middag på kvällen.

Dag 8. Riva del Garda – Nürnberg  Efter frukost lämnar vi vårt 
hotell och Gardasjön. Vi färdas norrut mot Brennerpasset och 
därefter vidare genom Österrike. Framåt kvällen når vi Nürnberg 
och vårt övernattningshotell. Middag på kvällen.

Dag 9. Nürnberg – Hannover  Frukost och avresa. På vår väg norrut 
passerar vi genom det tyska landskapet och i början av kvällen 
anländer vi till Hannover och vårt hotell. Vi äter en trevlig middag 
tillsammans resans sista kväll.

Dag 10. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
en lunch · 8 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 17/4, 15/5, 22/5, 5/6, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 
2/10

10 dagar

fr  9 575:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. I 
Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi checkar in på 
vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Feldkirch  Efter frukost reser vi bland annat 
genom delstaten Hessen, bekant genom bröderna Grimms sagor. 
På kvällen kommer vi till Feldkirch i Österrike där vi övernattar på 
centralt belägna Best Western Central Hotel Leonhard. Middag på 
egen hand. 

Dag 3. Feldkirch – Loano  Frukost. Vi fortsätter söderut genom 
Liechtenstein och Schweiz till Italien. Resan bjuder på fantastiska 
vyer genom det schweiziska alpmassivet. Vi fortsätter mot Milano 
och vidare ner mot liguriska kusten. På kvällen når vi Loano och 
Hotel Garden Lido där vi ska bo i fem nätter. Middag på kvällen.

Dag 4. Albenga, Vessalico och Arnasco  Efter frukost börjar vi da-
gen med att köra längs kusten till staden Albenga som grundades 
av grekerna. Här får vi möjlighet att strosa på egen hand innan vi 
fortsätter upp i bergen där vi finner den förtjusande medeltida 
byn Vessalico. Här bor endast ett hundratal människor och man 
försörjer sig på odling av vitlök, vin och frukt. Vi besöker den lilla 
restaurangen i byn där vi äter lunch med lokala specialiteter. På 
eftermiddagen fortsätter vi till olivmuseet Cooperativa Olivicola di 
Arnasco. Här får vi kännedom om framställningen av en av traktens 
viktigaste produkter, olivoljan, och passar på att provsmaka både 
olivolja och vin. Vi återvänder sedan till vårt hotell och äter gemen- 
sam middag på kvällen.

Dag 5. Sanremo  Efter frukost åker vi till Sanremo där reseledaren 
tar med oss på en promenad genom staden som för italienarna är 
mest känd för sin sångfestival, en årlig musiktävling. Vi promenerar 

Italienska rivieran blomsterkusten
En underbar resa till italienska blomsterrivieran som älskades av både Evert Taube och Alfred Nobel. Vi bor vid kusten i mysiga 
Loano och gör flera spännande utflykter. Vi besöker Sanremo och furstendömet Monaco samt får en inblick i olivens betydelse 
genom tiderna under vårt besök på ett olivmuseum.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

förbi den glade bagarens gränd och vidare till marknadsplatsen och 
hamnen. Den som vill följer med upp i den högt belägna medeltida 
stadsdelen La Pigna. På tisdagar har Sanremo en stor marknad som 
vi också har möjlighet att besöka. Under sen eftermiddag åter-
vänder vi till Loano. Middag på kvällen.

Dag 6. Monaco  Efter frukost reser vi tillsammans med vår lokal-
guide längs kusten till furstendömet Monaco. Vi besöker huvudsta-
den Monaco med furstepalatset och katedralen där furst Rainier III 
och Grace Kelly ligger begravda. Vi gör även ett stopp i stadsdelen 
Monte Carlo där det berömda kasinot är beläget. Där kan den som 
så önskar göra ett besök. På eftermiddagen återvänder vi till Loano. 
Middag på hotellet.

Dag 7. Loano  Efter frukost har vi en ledig dag för egna aktiviteter. 
Vi har gott om tid att uppleva italienska rivieran i lugn och ro. På 
kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 8. Loano – Mulhouse  Frukost. På väg norrut passerar vi Milano 
och Lugano. Strax norr om Basel når vi Frankrike där vi övernattar 
på Hotel Bristol i Mulhouse. Middag på hotellet.

Dag 9. Mulhouse – Hannover Frukost. Under förmiddagen passerar 
vi Heidelberg och Frankfurt am Main. På kvällen checkar vi in på 
vårt hotell i utkanten av Hannover. Middag på hotellet.

Dag 10. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara 
i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.
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10 dagar

fr  8 575:-

Lido di Jesolo bad, kultur och historia

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 595:- 
Speciellt: Resan går i snabbare tempo med två chaufförer 
och utan reseledare.
Avresedatum: 11/9, 25/9

Dag 1. Hemorten – Bayern  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock. I Tyskland övernattar 
vi på vårt övernattningshotell som ligger i Bayern.

Dag 2. Bayern – Lido di Jesolo  Vi äter frukost på hotellet, och där-
efter fortsätter resan. Under dagen når vi vår slutdestination, Lido di 
Jesolo, där vi checkar in för sju nätter på fyrstjärniga Hotel Croce di 
Malta. Hotellet ligger precis intill det gnistrande Medelhavet och har 
en stor pool för sina gäster. På kvällen avnjuter vi en middag i 
hotellets mysiga restaurang där det serveras mat som är inspirerad 
både av det klassiska italienska köket och av rätter från regionen.

Dag 3. Lido di Jesolo  Frukost. Idag har vi dagen fri till att utforska 
Lido di Jesolo på egen hand. Staden ligger på en smal udde endast 
några mil utanför Venedig i Venetoregionen. Lido di Jesolo erbjuder 
något för alla – upptäck till exempel vattenlandet Aqualandia, 
akvariet Tropicarium Park, nöjesparken Jesolandia, eller besök 
något av stadens museer. Allra mest lockar förmodligen den 
15 kilometer långa sandstranden med sitt utmärkta badvatten. På 
kvällen serveras middag i hotellets restaurang.

Dag 4. Venedig  Vi äter frukost och tar sedan båten mot Venedig, som  
avgår från Punta Sabbioni lite längre ut på samma udde som hotellet. 
Kanalernas och gondolernas stad Venedig är ett tusenårigt världsarv 
fyllt av kulturskatter byggt på pålar över vattnet. Vi kliver av nära 
Markusplatsen, Venedigs hjärta, där vi möts av vår lokalguide som tar  
oss med på en guidad tur. Efter stadspromenaden och lite tid på 
egen hand åker vi båt till den konstgjorda ön Tronchetto och vidare 
tillbaka till Lido di Jesolo. Vi avrundar dagen med middag i hotel-
lets restaurang.

Dag 5. Lido di Jesolo  Efter frukost på hotellet har vi dagen fri för egna 
aktiviteter. Koppla av och njut av solen och havet vid hotellets privata 
strand. Utforska staden eller delta i någon av de utomhusaktiviteter 
som det finns gott om i Lido di Jesolo, såsom cykling, ridning eller 
djuphavsfiske. Gemensam middag på kvällen.

Dag 6. Treviso  Vi inleder dagen med frukost på hotellet och sedan 
ger vi oss iväg till Treviso. Här gör vi en guidad rundtur. Bland sta-
dens största sevärdheter finns katedralen, som är byggd ovanpå 

Följ med på en resa till norra Italien, ett paradis med långa sandstränder, god mat och gästvänliga människor. Vi njuter 
av sol och bad i Lido di Jesolo och utforskar Venedig med dess romantiska kanaler och magnifika arkitektur. Vi gör besök 
hos lokala matproducenter och provar oss fram bland Proseccoviner.

ruiner från romartiden. Under dagen åker vi till vingården Castello 
di Roncade som ligger på den vackra landsbygden i den lilla byn 
Roncade, mellan Venedig och Treviso. Här får vi en rundtur i den 
venetianska villan som är ett unikt exempel på renässansarkitek-
tur i norra Italien. Under rundturen ser vi bland annat vinodling-
arna och vinkällaren, och får dessutom provsmaka fem utsökta 
viner. Vi återvänder till Lido di Jesolo och äter middag i hotellets 
restaurang.

Dag 7. Lido di Jesolo  På morgonen serveras frukost på hotellet, och 
därefter har vi dagen fri till att njuta av sol och bad eller ge oss ut på 
utflykter efter eget önskemål. På kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 8. Udine  Frukost. Vi ger oss av på en dagsutflykt till Udine dit 
vi ankommer lagom till lunch som intas på egen hand. Udine ligger 
i Friulien nära den slovenska gränsen. Regionen är ett av Italiens 
mest spännande vin- och matområden, vilket vi utforskar efter 
lunch då vi gör besök hos en lokal ost- och skinkproducent i San 
Daniele. Här blir vi visade runt och får provsmaka ost och lufttor- 
kad skinka som är typisk för regionen. Vi åker vidare till vinprodu-
centen Pitars som tillverkar viner enligt friulansk tradition. Vi får 
en rundvisning i vinkällaren och provsmakar några av deras fina 
viner. På kvällen avnjuter vi en sista middag på hotellet.

Dag 9. Lido di Jesolo – Leipzig  Efter frukost lämnar vi vårt hotell 
och påbörjar vår resa norrut i Europa. På vägen hem övernattar vi 
en natt i tyska Leipzig.

Dag 10. Leipzig – Hemorten  Vi äter frukost och fortsätter sedan 
vår resa norrut. Vi beräknas vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 
och Stockholm cirka 23.45.

Avgångstider: 05.30 Borås, 06.30 Göteborg, 07.30 
Varberg, 07.50 Falkenberg och ytterligare ett tiotal 
orter i västra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 875:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Resan går i snabbare tempo med två chaufförer 
och utan reseledare. Vissa avresor har avvikande hotell. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 15/5, 16/6, 26/6, 28/8, 4/9, 11/9, 2/10, 13/10

10 dagar

fr  7 575:-

Dag 1. Hemorten – Hof  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två 
timmar. I Tyskland fortsätter vi söderut och framåt kvällen når vi 
vårt övernattningshotell i Hof.

Dag 2. Hof – Istrien  Tidig frukost och avresa mot Kroatien. Resan 
tar oss genom Bayern, förbi Nürnberg och München. På efter-
middagen kommer vi till Österrike och passerar de majestätiska 
Alperna. Framåt kvällen når vi Istrien där vi tar in på hotell Maistra 
Hotel Istra i Rovinj eller Hotel Resort Belvedere i Vrsar. Vi har fru-
kost och middagsbuffé på hotellet samtliga dagar.

Dag 3. Stadsrundtur Istrien  Efter frukost samlas vi för stads- 
vandring med en lokalguide.

Dag 4. Istrien  Dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 5. Tillvalsutflykt Istrien med vinprovning  Vi gör en halvdags- 
utflykt i Istrien med lokalguide. Vi besöker bland annat Pula, en 
tidigare romersk bosättning vars amfiteater står kvar än idag. 
Dagen avslutas med vinprovning på en vingård där vi även får lätt 
lunch. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 295:-

Dag 6. Tillvalsutflykt Venedig  Vi startar tidigt med frukostpaket. 
Med katamaran tar vi oss till Venedig (båtfärden tar cirka 
3,5 timmar). I turen ingår guidning på engelska från färjeläget 
till Markusplatsen. Därefter har vi tid för egna upptäcktsfärder i 
Venedig. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 795:-

Dag 7. Poreč  Frukost och därefter tar vi bussen till Poreč där vi  
på egen hand får utforska staden fram till efter lunch. Poreč 
grundades av romarna och är idag en populär turistort under 
sommarmånaderna.

Dag 8. Istrien  Dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 9. Istrien – Brehna  Vi får med oss frukostpaket och åker 
tidigt. Framåt kvällen når vi Brehna och vårt övernattningshotell.

Kroatien sol och bad i härliga Istrien
Sol och bad blandas med shopping och intressanta utflykter. Den här resan går i snabbare tempo och vi bor sju nätter på 
Maistras fina hotell.

Dag 10. Brehna – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Göteborg cirka 23.15.

Avgångstider: 05.30 Borås, 06.30 Göteborg, 07.30 Var-
berg, 07.50 Falkenberg, 10.20 Malmö och ytterligare 
ett tiotal orter i västra Sverige.
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12 dagar

fr  10 575:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två timmar. 
I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar in på vårt 
hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag. 

Dag 2. Berlin – Golling  Frukost på hotellet och därefter avresa 
mot Österrike. Under morgonen och förmiddagen passerar vi bland 
annat Dessau, Leipzig och Bayreuth. Efter lunch fortsätter vi mot 
München. I trakterna kring Rosenheim får vi en första vy över de 
fantastiskt vackra Alperna. Resan slutar för dagen i Golling söder om 
Salzburg. Här bor vi på Hotel-Gastof Hauslwirt. Middag på kvällen.

Dag 3. Golling – Postojnagrottorna – Krk  Frukost och avre-
sa. Vi åker genom det vackra alplandskapet in i Slovenien. Väl 
i Slovenien passar vi på att besöka de miljoner år gamla och 
världsberömda Postojnagrottorna. Grottsystemet är 20 km långt 
och fullt med fantastiska stalaktiter och stalagmiter. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 255:-

Under eftermiddagen kommer vi in i Kroatien och fortsätter 
till ön Krk. Precis utanför staden med samma namn tar vi in på 
hotell Koralj. Hotellet har egen pool och ligger intill havet. Här 
stannar vi i tre nätter för sol, bad och avkoppling. Middag på 
kvällen. Efter middagen rekommenderar vi en promenad in till 
Krk stad på egen hand. Den tysta strandpromenaden på kvällen är 
en romantisk och fin upplevelse. 

Kroatien rundresa Krk och Biograd
På vår omfattande tolvdagarsresa får vi verkligen se det underbara Kroatien. Vår vistelse börjar i norra delen med några 
nätter på ön Krk. Därefter fortsätter vi söderut längs den fantastiska kustvägen till Biograd i Dalmatien. Under resans 
gång gör vi flera utflykter som ger oss minnen för livet.

Dag 4. Rundtur Krk  Efter frukost gör vi en rundtur på ön. Vår 
reseledare tar oss med på en promenad genom Krk stad för att 
visa oss allt av intresse och berätta om stadens historia. Därefter 
fortsätter vi med buss till den vackra gamla staden Vrbnik. Vrbnik 
ligger högt uppe på en klippa och är känd för det goda vinet Vrbnička 
žlahtina som produceras här. Vi besöker en av vinproducenterna 
där vi provsmakar grappa och vin tillsammans med en lätt lunch. 
Sedan återvänder vi till Krk där vi har eftermiddagen ledig. 
Gemensam middag på kvällen. 

Dag 5. Krk  Efter frukost har vi en ledig dag för egna aktiviteter fram 
till kvällens gemensamma middag. Den som önskar kan följa med 
på en kort förmiddagsutflykt till ön Košljun. Košljun är knappt en 
kvadratkilometer stor och ligger fantastiskt vackert i en bukt. Idag 
bebos ön av franciskanmunkar. Efter en kort båttur tar vår reseledare 
oss runt på ön och berättar om dess historia och natur. Vi beräknar 
vara tillbaka i Krk vid lunchtid. Utflykten behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 145:-

Dag 6. Krk – Biograd  Efter frukost åker vi vidare söderut för att 
uppleva mer av Kroatien. Vi kör en längre sträcka längs den 
otroligt vackra kustvägen och får se varför Kroatien stundom 
kallas för ”de tusen öarnas land”. På eftermiddagen kommer vi 
till Biograd i Dalmatien. Vi tar in på Hotel Ilirija eller Kornati som 
ligger strax intill strandpromenaden och den lilla marinan. Här 
övernattar vi fyra nätter. Middag på kvällen. 

Dag 7. Tillvalsutflykt Krka nationalpark och Šibenik  Efter frukost 
har vi en ledig dag fram till kvällens gemensamma middag. Man 
kan också följa med på en tillvalsutflykt till den stora national- 
parken Krka. I Krka finns över tusen olika växtarter och sju vat- 
tenfall. Vår reseledare tar oss med på en promenad och vi ser 
bland annat Skradinski Buk, det största vattenfallet i parken. Intill 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Lidköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.



RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 11 övernattningar i dubbelrum · 11 frukostar 
· 11 middagar · vinprovning med lätt lunch · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 175:- · tillvalsutflykter
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 13/5, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9

vattenfallet finns en badplats där vi stannar till för ett dopp. Vi 
besöker även staden Šibenik där vi gör en rundtur med lokalguide. 
Utflykten behöver bokas inför resan. Pris fr. 195:- 

Dag 8. Biograd  Frukost och sedan har vi dagen fri för egna aktiviteter. 
Hotellet har pool men det är även nära till stranden för den som vill ta 
ett dopp i havet. På kvällen äter vi middag på hotellet. 

Dag 9. Split  Frukost och därefter utflykt till Split. I Split möter vi 
en lokalguide som visar oss runt i staden. Här finns bland annat 
kejsar Diocletianus palats som är med på listan över Unescos 
världsarv. Palatset är en av de största bevarade romerska bygg-
naderna i världen. Därefter blir det egen tid för lunch och shop-
ping. Framåt eftermiddagen åker vi tillbaka till Biograd. Middag på 
kvällen. 

Dag 10. Biograd – Golling  Frukost och avresa norrut. Vi åker en 
längre sträcka på slovenska landsvägar och får se fina vinodlingar 
och små byar. Slovenien är Europas tredje skogstätaste land efter 
Finland och Sverige. Byarna vi passerar är starkt influerade av 
Österrike och ger en snabb men intressant inblick i det slovenska 
livet. På eftermiddagen kommer vi in i Österrike. Vi bor på Gasthof 
Hauslwirt i Golling. Middag på kvällen.

Dag 11. Golling – Berlin  Frukost och sedan avresa. I Tyskland 
fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi tar in på vårt hotell. På 
kvällen äter vi vår sista middag tillsammans. 

Dag 12. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.
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10 dagar

fr  7 675:-

Kroatien sol och bad på ön Krk

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 275:-
Speciellt: Resan går i snabbare tempo med två chaufförer 
och utan reseledare.
Avresedatum: 9/5, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10

Dag 1. Hemorten – Hof  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två 
timmar. I Tyskland fortsätter vi söderut och framåt kvällen når vi 
vårt övernattningshotell i Hof.

Dag 2. Hof – Baška  Tidig frukost och avresa mot Kroatien. Resan 
tar oss genom Bayern, förbi Nürnberg och München. På efter-
middagen kommer vi till Österrike och passerar de majestätiska 
Alperna. Framåt kvällen når vi badorten Baška på ön Krk där vi 
checkar in på Hotel Corinthia, beläget ett stenkast från stranden. 
Hotellet har utom- och inomhuspool samt gym och wellnesscenter. 
Samtliga dagar ingår frukost och middagsbuffé.

Dag 3. Baška  Hela dagen är fri för egna upptäcktsfärder. Baškas 
strand är närmare två kilometer lång och består av rundslipade små-
stenar. Här finns en trevlig strandpromenad kantad av restauranger, 
butiker och glassbarer och en fin liten hamn. I den gamla delen av 
orten finns smala stenbelagda gränder med mysiga små butiker. 
Den som tycker om att vandra i vacker natur hittar flera markerade 
vandringsleder i området runt Baška, varav en sex kilometer lång 
”educational path” som har utformats för att illustrera regionens 
biologiska mångfald och kulturella arv.

Dag 4. Nationalparken Plitvicesjöarna  Idag står ett besök i Kroa-
tiens äldsta och största nationalpark på programmet. Vi börjar med 
att åka över till fastlandet och sedan färdas vi inåt landet, först på 
snabba motorvägar och sedan på mindre landsvägar genom det 
vackra kuperade landskapet. Plitvicesjöarna är ett stort sjösystem 
med sexton sjöar som binds samman genom fantastiska vatten-
fall. Nationalparken instiftades redan 1949 och upptogs 1979 på 
Unescos världsarvslista. Skogarnas grönska, sjöarnas turkosa 
vatten, de brusande vattenfallen, grottor, dammar och kaskader 
lockar årligen miljoner turister till området. Detta blir en dag med 
oförglömliga naturupplevelser!

Dag 5. Baška  Hela dagen är fri för egna aktiviteter.

Krk är Adriatiska havets näst största ö, förbunden med fastlandet genom en 1,4 kilometer lång bro. Hit reser vi med buss 
i lite snabbare tempo. På öns södra del, i badorten Baška, bor vi sju nätter på Hotel Corinthia som ligger nära stranden. 
Sol och bad varvas med intressanta utflykter under en härlig vecka.

Dag 6. Vinprovning i Vrbnik  På eftermiddagen ger vi oss av mot 
ön Krks östra sida. När vi närmar oss den lilla orten Vrbnik breder 
vinodlingarna ut sig runt oss. Här odlas bland annat den lokala gröna 
druvan žlahtina som man tillverkar det berömda vinet Vrbnička 
žlahtina av. På Hotel Vinotel Gospoja får vi en inblick i familjen 
Toljanićs produktion av detta och andra viner. Utöver rött och vitt 
vin framställer man även ett halvtorrt vitt vin, kallat heligt vin, 
samt olika sorters brandy, kryddade med honung, örter eller torkade 
fikon. Vi avslutar besöket med en vinprovning av tre olika viner.

Dag 7. Båttur med besök på Rab och Pag  Efter frukost åker vi 
de runt två milen till öns största ort Krk. Där väntar en båt som 
ska ta oss med på en tur ut på Kvarnervikens vackra vatten. Vi 
passerar den största ön Cres och många mindre öar och stiger i 
land på Rab och Pag där vi får möjlighet att se oss omkring. Pag är 
en långsmal ö som är berömd för sin fårost, sina spetsar och sina 
många olivträd, av vilka några är mer än 1 500 år gamla. Den gröna 
ön Rabs största ort, med samma namn, ligger på en udde och är 
känd för sina fyra karakteristiska klocktorn. Under dagen intar vi 
en traditionell lunch ombord på båten.

Dag 8. Baška  Hela dagen är fri för egna aktiviteter.

Dag 9. Baška – Hof  Frukost. Vi påbörjar vår hemfärd och framåt 
kvällen når vi Hof och vårt övernattningshotell.

Dag 10. Hof – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Göteborg cirka 23.15.

Avgångstider: 05.30 Borås, 06.30 Göteborg, 07.30 Var-
berg, 07.50 Falkenberg, 11.20 Malmö och ytterligare 
ett tiotal orter i västra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
7 luncher · 7 middagar · utflykt enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 695:- · uppgradering till premium-
rum eller juniorsvit i Lloret de Mar från 1 595:- per rum · 
tillvalsutflykter
Speciellt: Resan går i snabbare tempo med två chaufförer 
och utan reseledare.
Avresedatum: 15/5, 26/6, 11/9, 18/9

10 dagar

fr  7 275:-

Dag 1. Hemorten – södra Tyskland  Vi åker genom södra Sverige 
och Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. Färjeöver-
farten tar 45 minuter och det finns möjlighet att äta ombord. I 
Tyskland fortsätter vi till Griesheim och vårt övernattningshotell 
som vi beräknas nå runt 22.00.

Dag 2. Södra Tyskland – Lloret de Mar  Efter tidig frukost fortsätter vi 
vår resa söderut. Vi åker via Frankrike till Spanien. Cirka 22.00 kommer 
vi till Lloret de Mar och centralt belägna Aqua Hotel Bertran, som vi 
bor på de kommande sju nätterna. Hotellet har egen pool och ligger 

Lloret de Mar sol och avkoppling på Costa Brava
Costa Brava är det perfekta resmålet för dig som älskar sol och bad. Här finns milsvida badstränder, livliga fiskehamnar 
och fina små byar. Vi reser med buss i lite snabbare tempo till semesterorten Lloret de Mar. Här bor vi sju nätter med 
helpension på centrala Aqua Hotel Bertran.

cirka 500 meter från stranden. Vi får sen middag vid ankomsten.

Dag 3–8. Lloret de Mar  Framför oss har vi nu härliga dagar där vi 
kan njuta av allt som denna vackra del av Spanien har att erbjuda. 
Under vår vistelse i Lloret de Mar har vi helpension bestående av 
frukost, lunch och middag samtliga dagar. Tisdagar är marknads-
dag i Lloret. Här finner du allt tänkbart och priserna är för det 
mesta lägre än i butikerna.

Dag 9. Lloret de Mar – södra Tyskland  Hemresan startar på 
morgonen. Vi reser norrut och stannar för övernattning i området 
kring Griesheim.

Dag 10. Södra Tyskland – Hemorten  Frukost och tidig avresa till 
Puttgarden. Vi beräknas vara i Malmö 19.45, Göteborg 23.30 och 
Stockholm cirka 23.45.

Vi erbjuder följande utflykter:
Utflykterna till Santa Clotilde och Tossa de Mar bokas och  
betalas på plats.

Santa Clotilde  Under denna utflykt besöker vi trädgården Santa 
Clotilde sydväst om Lloret de Mar. Parken är belägen på en under-
bar plats med bedårande utsikt över Medelhavet. Pris fr. 9 euro

Båttur till Tossa de Mar  Idag väntar en båttur till charmiga Tossa 
de Mar. Väl framme finns det möjlighet att sola och bada för dem 
som önskar. Den största sevärdheten är gamla stan, Vila Vella från 
1100-talet, som ligger på en egen kulle. Bland stadens gränder 
finns många butiker och bodegor, som gärna vill ha vår uppmärk-
samhet. Återresan sker med lokalbuss. Pris fr. 18 euro

Barcelona  Barcelona, Kataloniens huvudstad, har mycket att er- 
bjuda sina besökare. Staden är en härlig blandning av gammalt 
och nytt, med byggnader i olika arkitekturstilar och från olika 
epoker. Under vår rundtur ser vi bland annat den magnifika kate-
dralen La Sagrada Familia utifrån. Efter turen blir det tid för egna 
strövtåg. 

Avgångstider: 03.30 Ulricehamn, 04.00 Borås, 05.00 
Göteborg, 06.00 Varberg, 06.20 Falkenberg, 06.50 
Halmstad och ytterligare ett tiotal orter i södra 
Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- · tillvalsutflykt · liftkostnader
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 19/6, 3/7, 17/7, 31/7, 14/8

10 dagar

fr  9 175:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två 
timmar. I Tyskland fortsätter vi till vårt övernattningshotell utanför 
Berlin. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Kiens  Tidig frukost på hotellet och därefter avresa 
mot Italien. Vi passerar München, Innsbruck och Brennerpasset. 
Vid 19.30-tiden kommer vi till Kiens och Hotel Pustertalerhof. 
Hotellet är familjeägt, har utmärkt rumsstandard och mycket god 
service. Hotellet renoverade spaavdelningen under 2018 och er- 
bjuder nu bland annat flera inomhuspooler, en uppvärmd utom-
huspool och en härlig relaxavdelning. Badhandduk finns att tillgå. 
Här bor vi sju nätter och äter gemensamma middagar på kvällarna. 

Dag 3–8. Dolomiterna Under våra sex dagar i Dolomiterna gör vi 
fem gemensamma vandringsturer, exempelvis de tre som finns 
beskrivna nedan. Vi vandrar i varierande terräng på väl markerade 
vandringsleder och alla med normal grundkondition ska kunna 
vara med. Vi vandrar vanligtvis mellan cirka 10.00 och 15.00 på 
dagarna. Under vandringarna görs regelbundna pauser. På några 
av vandringsdagarna finns möjligheter att äta lunch utmed vägen 
vid restauranger, så kallade refugi. Andra dagar krävs lunchpaket 
som kan köpas i byns livsmedelsbutik eller på hotellet. Vandrings-
turerna varierar något i svårighetsgrad och ibland ges olika alter-
nativ för att tillgodose gruppens önskemål. Om någon väljer att 

Vandring Dolomiterna i Pustertal
En resa för livsnjutare som vill uppleva en kombination av motion, kultur samt god mat och dryck. I Sydtyrolen i nord- 
östra Italien utbreder sig alpmassivet Dolomiterna med mäktiga söndervittrade alptoppar, fantastiska vyer, blomstrande 
alpängar med betande boskap och charmiga byar.

vila under en vandringsdag finns möjligheter till egna aktiviteter, 
såsom promenader eller cykelturer mellan de charmiga byarna. 

Tillvalsutflykt Trauttmansdorffs trädgårdar  En av dagarna gör 
vi en utflykt till Merano och Trauttmansdorffs trädgårdar som är 
rankade som Sydtyrolens mest populära turistmål. Här finner 
vi träd, blommor, buskar och annan växtlighet från hela världen 
vilket skapar en spektakulär och vacker miljö. Vi gör en guidad 
rundtur och har sedan fri tid att upptäcka området. Trädgårdarna 
utsågs 2005 till Italiens vackraste trädgårdar och fick utmärkelsen 
årets internationella trädgård 2013. Utflykten behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 495:-

Dag 9. Kiens – Berlin  Frukost och avresa. Vi övernattar på ett 
hotell utanför Berlin. Middag på kvällen.

Dag 10. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det är 
viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att kunna 
njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommendera viss 
utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med rejäl sula eller 
allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även underlätta i 
många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra stöd). Ytterligare 
exempel på användbar utrustning är ryggsäck, shorts, regnskydd, vat-
tenflaska på minst 1,5 liter, någon form av solskyddsprodukt, enklare 
medicinkit med bland annat plåster. För mer information om vandring-
arna besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

Drei Zinnen  Efter frukost tar vår buss oss upp till startpunkten för 
ett av de mest kända områdena i hela Dolomiterna, Drei Zinnen. 
Väl där startar vi vår vandring i denna storslagna miljö. Drei Zinnen 
består av tre toppar där den högsta är strax under 3 000 meter. Vi 
vandrar längs stigar och grusvägar i spektakulära alpmiljöer och får 
en fantastisk utsikt när vi når vår vandrings högsta punkt på över  
2 400 meters höjd. 

Speikboden  Under morgonen kör vi in i den vackra Ahrntal och når 
liftstationen vid Speikboden där vi kliver på gondolliften för cirka 15 
minuters färd upp i bergen. Väl uppe finns olika vägar att vandra och 
vår reseledare berättar mer om alternativen. Vi påbörjar stigningen 
till vårt första stopp vid en alphytta där vi tar en liten paus innan vi 
ger oss i kast med den mer utmanande delen av vandringen för att nå 
turens högsta punkt Speikboden. Efter att ha njutit av den storslagna 
utsikten vandrar vi åter ner till liftstationen och hinner kanske ta 
något kallt att dricka innan vi stiger på liften för nedfärd.

Pragser Wildsee  Pragser Wildsee, eller Dolomiternas Juvel som 
sjön också kallas, är ett av de populäraste besöksmålen i hela norra 
Italien och när man kommer dit förstår man verkligen varför. Det 
turkosa och mycket klara vattnet skapar en fantastisk kontrast mot 
de kringliggande bergsmassiven. I området kring sjön finns det flera 
olika vandringsleder med olika svårighetsgrad som vår reseledare 
kan berätta mer om. För de som vill finns självklart även möjlighet 
att njuta av ett uppfriskande bad i sjön vars vatten aldrig blir var-
mare än 16 grader. 

Under resan gör vi bl.a. följande vandringar:
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
3 luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 095:- · tillvalsutflykt · biljett till 
Gaustabanen 
Speciellt: Det finns möjlighet att göra heldagsvandringar på 
egen hand och då kan man byta ut lunchen mot ett lunchpaket.
Avresedatum: 2/9, 22/9

5 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Rjukan  Avresa från hemorten under morgonen. 
Söder om Oslo svänger vi av västerut och kör mot Drammen. 
Vi fortsätter till Kongsberg som är känt för sin tidigare silver-
brytning. Där blir det tid för lunch i centrum. Därefter åker vi via 
Notodden till Rjukan och Gaustablikk som vi når under sen efter-
middag. Här inkvarterar vi oss på fina Gaustablikk Höyfjellshotell. 
Hotellet har bland annat pool och bastu. Middag på kvällen.

Dag 2. Gaustablikk och tillvalsutflykt Norsk Industriarbeidermu-
seum  Efter frukost utgår vår första vandring från vårt hotell som 
är vackert beläget på en högfjällsplatå ovanför Rjukan. I området 
finns otaliga vandringsleder och några av dem används vintertid för 
längdskidåkning. Under vår vandring har vi vacker utsikt mot Tele-
marks högsta fjäll Gaustatoppen. Vi vandrar cirka fyra timmar innan vi 
är tillbaka vid vårt hotell för en gemensam lunch. Resten av dagen är 
fri för egna aktiviteter, och på kvällen äter vi gemensam middag.

Det finns också möjlighet att på eftermiddagen följa med på 
en tillvalsutflykt till Vemork nära Rjukan. Här byggde Norsk Hydro 
1911 ett kraftverk som användes vid framställandet av tungt 
vatten. Det var här som Operation Gunnerside genomfördes av 
norska motståndsmän 1943, vilket ledde till ett tillfälligt produk-
tionsstopp. Vi besöker Norsk Industriarbeidermuseum där vi får 
en guidad visning och ser en film om kraftverket och dess historia. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 220:-

Dag 3. Gaustablikk  Efter frukost gör vi en vandring tillsammans 
med vår reseledare i området runt Gaustablikk. Vi vandrar i cirka 
fyra timmar. De som önskar en rejäl utmaning kan få skjuts av vår 
buss till foten av Gaustatoppen för en toppvandring på egen hand. 
Från startplatsen tar det cirka två och en halv timmar till toppen 
på 1 883 meter. Vandringens nivåskillnad är cirka 700 höjdmeter. 
Det finns även möjlighet att åka Gaustabanen som är en bergbana 
som går inne i fjället. Besök vår hemsida för mer information. 

Vandring Telemark 
med Hardangervidda och Rjukan
När hösten gör sitt intåg i den norska fjällvärlden sker en underbar förvandling. De gula och röda färgerna på träden ger 
en känsla av att fjället brinner och den friska fjälluften gör att det är en perfekt tid för vandring. På vår resa bor vi fyra 
nätter på ett utmärkt högfjällshotell vid Gaustablikk som är beläget nära Gaustatoppen och Rjukan. Vi gör tre 
halvdagsvandringar tillsammans och får chans att besöka Norsk Industriarbeidermuseum i Vemork.

Efter vår vandring äter vi gemensam lunch. Eftermiddagen är fri 
för att exempelvis njuta av hotellets bekvämligheter. Middag på 
kvällen.

Dag 4. Hardangervidda med Krossobanen  Efter frukost beger vi 
oss ner till dalen och passerar Rjukan. Strax väster om Rjukan når 
vi kabinbanan Krossobanen som tar oss upp till Hardangervidda.  
Här gör vi en cirka tre och en halv timmar  lång vandring som av- 
slutas med gemensam lunch vid liftstationen. Under eftermidda-
gen återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Rjukan – Hemorten  Vi startar hemresan efter frukost. 
Vi åker genom Oslofjordstunneln och stannar för lunch när vi nått 
Bohuslän. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg cirka 17.30.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen-
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan 
även underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan 
ge extra stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är 
ryggsäck, shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon 
form av solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat 
plåster. För mer information om vandringarna besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 
Uddevalla, 09.10 Tanum och ytterligare ett tiotal orter 
längs med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar ·  
2 lunchpaket · 6 middagar · utflykter enligt program · rese- 
ledare
Tillägg: Enkelrum från 2 275:-
Avresedatum: 5/7

7 dagar

fr  7 475:-

Dag 1. Hemorten – Söderhamn  Vi åker genom södra Sverige via 
Skara och Arboga. På vägen till Söderhamn passerar vi bland annat 
Västerås och Sala. I Söderhamn bor vi på Best Western Söderhamn. 
Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Söderhamn – Påläng – Sundsvall  Efter frukost åker vi 
vidare till den lilla orten Påläng utanför Sundsvall. Härifrån börjar vi 
resans första vandringssträcka. Vi vandrar i ett platt jordbruks- 
landskap genom lilla bandymetropolen Selånger in i Sundsvalls 
centrum. Väl i Sundsvall checkar vi in och äter middag på First Hotel 
Strand. 

Dag 3. Sundsvall – Gällö – Pilgrimstad – Östersund  Frukost. 
Innan vi lämnar hotellet får vi med oss ett lunchpaket att avnjuta 
längs vägen. Dagens vandring går längs sjöarna Grimsnäsfjorden 
och Revsundssjön, förbi små byar och genom skog och äng. Pil-
grimstad har fått sitt namn efter den källa som pilgrimsvandrare 
för länge sedan stannade och drack ur. Här finns idag Jämtlands 
bryggeri. Efter vandringen tar vi plats i bussen och åker den sista 
sträckan till Östersund för middag och övernattning på Clarion 
Hotel Grand Östersund. 

Dag 4. Östersund – Rödön – Åre  Direkt från hotellet promenerar vi 
ut från centrum och styr kosan mot Frösön. Vi går förbi Frösö kyrka 
och har en vacker utsikt över Storsjön längs med vandringsleden. 
Målet för dagens vandring blir Rödöns vackra kyrka med medeltida 
ursprung. Vi tar sedan bussen vidare till Åre där den som vill kan 
ta en tur upp till Åreskutan eller en liten vandring upp till Hotell 
Fjällgården senare under eftermiddagen. Vi äter gemensam middag 
och övernattar på Holiday Club i Åre. 

Dag 5. Åre – Verdalselva – Verdal – Trondheim  Frukost. Innan vi 
lämnar hotellet får vi med oss ett lunchpaket att avnjuta längs vä-
gen. Vi åker över norska gränsen till den norska kulturbygden kring 
Verdalselva. Efter ett par timmars vandring kommer vi till Stikle-

Pilgrimsvandring S:t Olavsleden
S:t Olavsleden sägs vara Skandinaviens svar på El Camino de Santiago de Compostela och kan dessutom ståta med att 
vara världens nordligaste pilgrimsled. Leden sträcker sig från Bottenhavet i öster till Atlanten i väster. Vi vandrar genom 
stora skogar och fjällandskap, förbi sjöar och historiska platser. 

stad, där Olav den helige stöp vid slaget vid Stiklestad år 1030. Olav 
har gett namn till leden, och i Stiklestad passerar vi kyrkan och 
platsen där Stiklestadspelet uppförs för över 6 000 åskådare varje 
år. Vi åker vidare till Trondheim där vi checkar in och äter gemensam 
middag på Scandic Nidelven. 

Dag 6. Trondheim – Hamar  Efter frukost gör vi en stadsvandring 
med lokalguide. Trondheim är en av Norges folkrikaste städer med 
en lång historia som sträcker sig mer än tusen år bakåt i tiden. Tidi-
gare har staden varit Norges huvudstad och idag är den ett viktigt 
utbildningscentrum, framför allt inom teknik och medicin, med 
tiotusentals studenter. Efter rundturen finns det tid att se sig om 
på egen hand och äta lunch innan vi åker söderut mot Hamar där vi 
äter middag och övernattar på First Hotel Victoria.

Dag 7. Hamar – Hemorten  Frukost och avresa mot Göteborg. Under 
dagen stannar vi i Oslo för lunch och fri tid. Vi beräknar vara i Göte-
borg cirka 19.00.

Underlaget kan ibland vara stenigt och kräver koncentration. Det 
är viktigt att man har god grundkondition och är fullt frisk för att 
kunna njuta av vandringarna. För att underlätta kan vi rekommen- 
dera viss utrustning. Alla resenärer bör använda grova skor med 
rejäl sula eller allra bäst vandringskängor. Vandringsstavar kan även 
underlätta i många situationer (inte nödvändigt men kan ge extra 
stöd). Ytterligare exempel på användbar utrustning är ryggsäck, 
shorts, regnskydd, vattenflaska på minst 1,5 liter, någon form av 
solskyddsprodukt, enklare medicinkit med bland annat plåster. För 
mer information om vandringarna besök vår hemsida. 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.10 Skara 
och ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta 
Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 4 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 475 :-
Avresedatum: 9/7, 3/9

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Färjan tar 45 
minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. Därefter 
fortsätter vi till vårt hotell i utkanten av Hannover. Vi äter middag 
tillsammans på kvällen.

Dag 2. Hannover – Rüdesheim am Rhein  Dagens mål är den lilla 
staden Rüdesheim am Rhein med knappt 10 000 invånare. Här börjar 
den del av Rhendalen som är upptagen på Unescos världsarvslista 
och som slutar i Koblenz. Allt längs dalen tillhör världsarvet: floden, 
byggnader, byar och städer. Vi checkar in på Central Hotel Ringhotel 
mitt i centrum, där vi ska sova i två nätter. Rüdesheim är en pittoresk 
stad som trots sin ringa storlek erbjuder flera olika attraktioner, 
här finns till exempel ett medeltida tortyrmuseum och Siegfrieds 
mekaniska musikkabinett med ovanliga instrument. Här finns också 
intressant arkitektur, bland annat två borgar och en medeltida 
katolsk kyrka. En trevlig aktivitet är att åka linbana över vingårdarna 
som omger staden. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Mainz – Rüdesheim am Rhein  Första etappen av vår 
cykelresa börjar med en bussresa från Rüdesheim till Mainz där vi 
hämtar våra cyklar. Vi cyklar sedan tillbaka till Rüdesheim. På vägen 
gör vi en kort avstickare till vin-, sekt- och rosenstaden Eltville. Under 
eftermiddagen gör vi en vinprovning på välrenommerade Weingut 
Adolf Störzel. Vi provar fyra olika viner och lär oss mer om vinhusets 
odling och produktion. Sedan äter vi middag på egen hand, kanske på 
någon av restaurangerna som ligger strax intill, på den festliga lilla 
gatan Drosselgasse i gamla stan. 

Dag 4. Rüdesheim am Rhein – St. Goar  Idag besöker vi en av resans 
höjdpunkter, den 132 meter höga klippan Lorelei, vid Rhens strand. 
Enligt legenden satt Lorelei, en vacker men sorgsen älva, och sjöng 
medan hon kammade sitt långa blonda hår längst uppe på klippan. 
Hennes skönhet och sång fick sjömännen att glömma både de starka 
strömmarna och de farliga klippreven, och deras skepp krossades 
mot klipporna. Från toppen på Lorelei har man en hisnande utsikt 
över Rhen och byarna runtomkring. Vi checkar in på Romantik Hotel 
Schloss Rheinfels och har kvällen ledig för middag på egen hand. Det 
finns flera restauranger i närheten. 

Cykel Rhendalen Tysklands pulsåder
På denna resa utforskar vi den allra vackraste delen av Rhendalen på cykel. Vi ser slott, borgar och hisnande vyer, flane-
rar bland korsvirkeshusen i små pittoreska medeltidsstäder och provar vin på lokala vingårdar.

Dag 5. St. Goar – Koblenz  Under dagens cykeltur passerar vi bland 
annat det magnifika slottet Marksburg, det enda slottet som är 
helt i originalskick bland alla slott och borgar i Rhendalen. Koblenz 
ligger precis där floderna Rhen och Mosel möter varandra vid det så 
kallade tyska hörnet, Deutsches Eck, och är en lite större stad med 
cirka 106 000 invånare. Den anses vara en av Tysklands vackraste och 
mest romantiska städer med pittoreska gågator och trånga gränder. 
Vi checkar in för två nätter på Diehls Hotel som ligger alldeles vid 
Rhen. Under eftermiddagen besöker vi vingården Göhlen, belägen 
i vindistriktet Mittelrhein som karakteriseras av branta sluttningar 
med terrasserade vinodlingar. Här provar vi fyra olika viner. 
Gemensam middag på hotellet. 

Dag 6. Koblenz – Bad Godesberg  Dagens sträcka tar oss förbi 
romantiska vingårdar och inbjudande små byar upp till Bad 
Godesberg. Tidigare var det en kurort, känd för sin kolsyrehaltiga, 
starkt radioaktiva mineralkälla i Alt-Godesberg. Denna numera 
mångkulturella förort till Bonn var också diplomaternas hemvist tills 
huvudstaden flyttades till Berlin. Här lämnar vi våra cyklar och åker 
buss tillbaka till Koblenz. På kvällen äter vi middag på egen hand. 

Dag 7. Koblenz – Hannover  Efter frukost och utcheckning från 
hotellet kör vi norrut mot Hannover. Vi checkar in på vårt hotell i 
utkanten av Hannover där vi också äter en gemensam middag.

Dag 8. Hannover – Hemorten  Vi lämnar hotellet efter frukost 
för avresa till Puttgarden. I mån av tid stannar vi för inköp vid en 
gränshandel. Vi beräknas vara åter i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och 
Stockholm 21.45.   

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.



www.rolfsbuss.se338

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 275:- · hyra elcykel från 495:- · hyra 
cykelväska från 60:- · hyra cykelhjälm från 95:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 29/5, 26/6, 17/7, 7/8, 20/8

8 dagar

fr  8 575:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Färjan tar 45 
minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. Därefter 
fortsätter vi till vårt övernattningshotell i Hannover. Vi äter 
gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Hannover – Bernkastel  Vi äter frukost och därefter reser 
vi vidare mot Moseldalen. Efter lunchtid når vi den vackra vägen 
längs Mosel som tar oss till Bernkastel. När vi kommer fram tar 
vi in på Gastof Hotel zur Post som är vackert beläget precis vid 
Mosel. Här övernattar vi två nätter. På kvällen äter vi gemensam 
middag på Hotel Zur Post.

Dag 3. Bernkastel – Trittenheim – Bernkastel Efter frukosten 
beger vi oss till Trittenheim för att hämta ut våra cyklar. Elcykel 
finns att hyra mot en extra kostnad och behöver förbokas inför 
resan. Under förmiddagen cyklar vi tillbaka mot Bernkastel. På 
vägen passerar vi bland annat Niederemmel, Piesport och Wint-
rich. Under eftermiddagen finns det tid att uppleva Bernkastel 
som är rikt på korsvirkeshus. Nära det lilla torget Marktplatz finns 
det mest kända korsvirkeshuset, det ofattbart smala och spetsiga 
Spitzhäuschen. Trerätters middag på Hotel Doctor-Weinstuben. 

Dag 4. Bernkastel – Traben-Trarbach  Efter frukost cyklar vi med-
ströms mot staden Traben-Trarbach. På vägen passerar vi byar 
som Wehlen och Wolf. Under eftermiddagen når vi Traben-Trarbach 
och checkar in på Central Hotel. Under sen eftermiddag samlas 
vi för en gemensam vinprovning på Weingut Trossen. Middag på 
kvällen. 

Cykel Moseldalen genom vackra floddalar
Moseldalen är ett perfekt resmål för natursköna cykelturer. De små byarna ligger tätt i en av Europas vackraste 
dalgångar som kantas av branta terrasser med vinodlingar. På våra cykelturer följer vi floden medströms. 

Dag 5. Traben-Trarbach – Cochem  Efter frukost inleder vi vår 
längsta cykeldag och fortsätter medströms utmed Mosel. Under 
morgonen passerar vi bland annat byar som Briedel och Zell. 
Senare under dagen även byar som Briedern, Bruttig och Ernst. 
Dagens etapp avslutas i underbara Cochem som vi når under efter-
middagen. Här finns den mäktiga borgen Reichsburg Cochem som 
ligger på en hög klippa ovanför byn. I stadens medeltida stadskär-
na finns gränder med trevliga serveringar och butiker. Vi övernat-
tar två nätter på Hotel Noss. Middag på kvällen. 

Dag 6. Cochem  Efter frukost hinner vi njuta av Cochem. Eftersom 
vi har våra cyklar till förfogande även denna dag kommer vår 
reseledare att erbjuda en cykeltur norrut. Då dagen även avslutas 
i Cochem kan alla själva välja en lagom anpassad sträcka. De som 
hellre stannar i Cochem kan se fram emot en härlig dag i en av 
Moseldalens mest trivsamma orter. Under eftermiddagen lämnar 
vi tillbaka våra cyklar och under sen eftermiddag besöker vi 
Weingut J.Koll & Cie för en vinprovning. Middag på kvällen.

Dag 7. Cochem – Hannover  Frukost och avresa mot vårt hotell i 
Hannover. Middag på kvällen.

Dag 8. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas 
vara åter i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 975:- · hyra elcykel från 645:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 22/5, 27/6, 10/7, 12/9

9 dagar

fr  9 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 mi-
nuter och där det finns möjlighet att äta lunch ombord. Vi passerar 
Hamburg och kommer fram till utkanten av Hannover där vi checkar 
in på vårt övernattningshotell. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Friedrichshafen  Efter frukost fortsätter vi ge-
nom landskapet Hessen och vidare in i Bayern. Vi passerar Würz-
burg och Ulm vid Donau med sin imponerande katedral. Härifrån 
har vi inte långt till vårt huvudmål Bodensjön. I Friedrichshafen 
och på vårt hotell Goldener Hirsch väntar övernattning. Idag ingår 
ingen middag. 

Dag 3. Friedrichshafen – Sipplingen  Efter frukost hämtar vi ut 
våra cyklar och startar sedan turen runt Bodensjön. Cyklarna är 
7-växlade med hand- och fotbroms och försedda med cykelkorg. 
Elcykel finns att hyra mot en extra kostnad och behöver förbokas 
inför resan. Den första dagsetappen går längs Bodensjöns norra 
strand och vårt mål är Sipplingen. Vi lämnar Friedrichshafen, som 
bland annat är känt för sitt Zeppelinmuseum. Därefter cyklar vi 
genom barockstaden Meersburg. Vidare förbi den medeltida sta-
den Überlingen. Framåt eftermiddagen når vi Sipplingen och Hotel 
Krone am See där middag och övernattning väntar. 

Dag 4. Sipplingen – Konstanz  Idag har vi siktet inställt på Konstanz 
som är den största staden vid Bodensjön. Vi passar på att besöka 
blomsterön Mainau som är en av Bodensjöns mest kända sevärd-
heter. Här vandrar vi runt bland blomsterfigurer, färgsprakande 
rabatter och en härlig rosenträdgård. Idag ingår ingen middag utan 
man får tillfälle att fritt botanisera bland stadens restauranger. 
Övernattning på B&B Hotel Konstanz i två nätter. 

Dag 5. Konstanz – Radolfzell – Konstanz  Idag rullar vi fram längs 
Untersee och gör ett besök i den anrika kurorten Radolfzell. Vill 
man förlänga turen rekommenderas en avstickare till klosterön 

Cykel Bodensjön på cykel genom tre länder
Cykelvägen runt Bodensjön går genom tre länder, Tyskland, Schweiz och Österrike som alla gränsar till sjön. Den är en 
av Europas populäraste och vackraste cykelvägar, där en stor del av sträckan går på cykelbanor och mindre vägar. Vi 
passerar mysiga små byar och trevliga städer och naturen är storslagen med Alperna runtomkring.

Reichenau. Ön är framförallt känd för sitt munkkloster som utsågs 
till världsarv 2001. Reichenau är en liten och lättcyklad ö. 

Dag 6. Konstanz – Bregenz  Tyskland ligger snart bakom oss och vi 
kommer till Kreuzlingen på den schweiziska sidan. Turen fortsät-
ter genom schweiziska Thurgau, förbi badplatser och genom fina 
små byar. Vi passerar bland annat orterna Romanshorn och Arbon.
Vårt mål idag är Bregenz på den österrikiska sidan av sjön, och 
på vägen korsar vi Rhen. I den gamla delen av Bregenz finns flera 
byggnader från medeltiden och i centrum finns affärer, kaféer 
och restauranger. Här bor vi på Hotel Weisses Kreuz i två nätter. 
Middag ingår första kvällen. 

Dag 7. Bregenz – Friedrichshafen – Bregenz  Sista dagen på 
cykeln tar vi oss tillbaka till Friedrichshafen. På vägen stannar vi 
och besöker pittoreska Lindau med sitt historiska centrum. Sta-
den ligger på en ö i Bodensjön. Därefter trampar vi de sista milen 
till Friedrichshafen, där cyklarna återlämnas. Bussen hämtar oss 
och kör oss tillbaka till festspelsstaden Bregenz. 

Dag 8. Bregenz – Hannover Frukost och avresa mot Hannover. 
Framåt kvällen når vi vårt övernattningshotell i Hannover. Vi äter 
gemensam middag på kvällen.

Dag 9. Hannover – Hemorten Frukost och därefter avresa till 
Puttgarden. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi 
beräknar vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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4 dagar

fr  6 375:-

Cykel Danmark 
pittoreska fiskebyar och trevliga småstäder

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 2 
middagar · utflykter enligt program · cykelhyra · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 225:-
Avresedatum: 12/7, 9/8

Dag 1. Hemorten – Skagen  På morgonen åker vi med färjan Stena 
Line från Göteborg till Fredrikshamn där vi beräknas ankomma cir-
ka 11.15. Väl framme i Fredrikshamn startar vi vår första cykeletapp 
som går till Danmarks nordligaste plats, Skagen. Vi cyklar längs 
med kusten i ett landskap bestående av långa slätter med ljung och 
ett rikt djurliv. Rutten är en populär cykelväg, och längs med vägen 
hittas även kiosker, kaféer och restauranger. Framme i Skagen 
checkar vi in och äter middag på Foldens Hotel. 

Dag 2. Skagen  Efter frukost har vi dagen fri för egna äventyr. Vi 
har tillgång till cyklarna så det är lätt att ta sig ut och upptäcka 
vad området har att erbjuda. Se mer av Skagens natur med dess 
långa stränder, cykla upp till Danmarks nordligaste punkt Grenen, 
där två hav möts, utforska det gamla mysiga Skagen, välj mellan 
alla restauranger och kaféer eller cykla till hamnen och njut av en 
kall dansk öl. Besök Skagens museum med konst av de berömda 
Skagenmålarna eller cykla ut till den så kallade tilsandede kirke, en 
1300-talskyrka som på grund av sandflykten täckts av sand så högt 
att endast tornet syns.

Dag 3. Skagen – Hirtshals  Frukost. Vi cyklar österut längs Vest-
kystruten genom öppna landskap. Vestkystruten är en 560 km lång 
cykelväg som löper längs Jyllands västkust. Väl framme i den livliga 
lilla hamnstaden Hirtshals äter vi middag och övernattar på Montra 
Skaga Hotel. 

Dag 4. Hirtshals – Fredrikshamn – Hemorten  Frukost. Vi cyklar re-
sans sista etapp, tillbaka mot Fredrikshamn. Under eftermiddagen 
tar vi färjan tillbaka till Göteborg som vi beräknas nå cirka 19.45. 

För mer information om cykelturerna besök vår hemsida.

I vårt grannland Danmark är de branta backarna lätträknade och därför är detta ett utmärkt resmål för en behaglig cykelresa. 
Här ligger fokus på att njuta av de vackra miljöerna medan vi susar genom landskapet, motionen blir en trevlig bonus.

Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00 Borås, 07.00 
Göteborg och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykt enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 750:-
Speciellt: På avresor till och med juni görs lokalguidningen 
på engelska. På avresor från och med juli görs lokalguid- 
ningen på norska.
Avresedatum: 19/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 30/4, 7/5, 10/5, 21/5, 
28/5, 4/6, 25/6, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 13/8, 20/8, 3/9, 10/9, 
17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 22/10, 5/11, 12/11

4 dagar

fr  2 975:-

Dag 1. Hemorten – Szczecin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar och där det finns möjlighet att äta lunch 
ombord. Sedan fortsätter vi med bussen till Szczecin och 
Radisson Blu Hotel som vi når framåt kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur Szczecin  Efter frukost gör vi en kortare 
guidad rundtur. Vår lokalguide berättar om staden och visar oss 
det mest intressanta som den har att erbjuda. Szczecin tillhörde 
Sverige mellan 1648 och 1720. Först efter andra världskriget kom 
staden att tillhöra Polen. Gator och rondeller är ritade av Hauss-
mann som även ritade om Paris. Många av de gamla 1800-tals- 
husen finns kvar än idag. Rundturen ingår i resans pris. Senare på 
kvällen blir det trivselafton med supé, vin och vodka på restaurang 
för dem som önskar (cirka 100 zloty, betalas på plats). 

Dag 3. Szczecin  Frukostbuffé. Under förmiddagen åker vi till 
ett varuhus för lite shopping. Därefter har vi resten av dagen fri 
för egna aktiviteter. Priserna i Polen är fortfarande relativt låga 
och det finns mycket att köpa, såsom porslin, glas, bärnsten och 
kläder. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 4. Szczecin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.30, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.30.

Spaerbjudande  I anslutning till hotellet ligger Baltica Spa som 
erbjuder olika behandlingar. Det går lätt att gå till spaavdelningen 
i morgonrock direkt från rummet. 

Szczecin nöje och shopping i Polen
I nordvästligaste hörnet av Polen ligger Szczecin som främst är känt under sitt tyska namn Stettin. Staden blev polsk först 
efter andra världskriget och den tyska historien är märkbar. Här finns kullerstensgator, tegelkyrkor och vackra hansehus. 
Shoppingutbudet är stort och intill vårt hotell finns det toppmoderna shoppingcentret Galaxy med cirka 190 butiker.

Wellness Zone och ansiktsmassage  Här kan du njuta av en över 
två timmar lång vistelse i en avkopplande miljö: ångbastu, turkiska 
bad, aromatiskt ångbad, bastu, jacuzzi, tepidarium, caldarium, 
snögrotta, massageduschar inklusive en ansiktsmassage. Totalpris 
110 zloty. Bokning görs på Balticas hemsida, se vår hemsida för 
mer information.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 845:- ·  tillvalsutflykt
Speciellt: I saltgruvan Wieliczka som besöks på tillvals- 
utflykten är det många trappsteg ner, och väl nere i gruvan 
går vi en längre rundtur. 
Avresedatum: 27/3, 3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5, 8/5, 15/5, 22/5, 
29/5, 5/6, 26/6, 3/7, 10/7, 17/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 21/8, 
28/8, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10

7 dagar

fr  6 195:-

Polen rundresa med spännande historia
Följ med och besök några av Polens mest intressanta och historiska städer. Under andra världskriget blev huvudstaden 
Warszawa näst intill jämnad med marken medan Krakóws bebyggelse skonades. Städerna besöks årligen av miljontals turister.

Dag 6. Tillvalsutflykt Wieliczka, Kraków – Berlin  Frukost serveras 
från 06.30. Avresa 07.25 till saltgruvan Wieliczka söder om Kraków. 
Gruvan är en av Polens största sevärdheter och är med på Unescos 
världsarvslista. Här får vi en guidad rundtur med lokalguide. 
Vi besöker bland annat en underjordisk kyrka som är helt uthuggen 
i salt. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 375:- 
 De som inte besöker saltgruvan hämtas vid hotellet senare 
under morgonen. Därefter reser vi mot Berlin. På vägen passerar vi 
bland annat Katowice, Wrocłav och Cottbus. Vi övernattar i utkan- 
ten av Berlin. Middag på kvällen.

Dag 7. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Dag 1. Hemorten – Szczecin  Vi åker genom södra Sverige och
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax
under två timmar. I Tyskland fortsätter vi till Szczecin och Novotel 
Szczecin Centrum som vi beräknas nå runt 20.30. Vi äter gemensam 
middag vid ankomst.

Dag 2. Szczecin – Toruń – Warszawa  Frukost och tidig avresa
mot Warszawa. Resvägen går genom polska landsbygden, förbi
mindre byar och städer. Vid lunchtid kommer vi till Kopernikus
födelsestad, den gamla korsriddarstaden Toruń. Här stannar vi för
lunch (ingår ej). Därefter åker vi vidare till Warszawa som vi når 
framåt sen eftermiddag. Vi bor på lyxiga och centrala Radisson Blu 
Centrum. Middag på kvällen.

Dag 3. Stadsrundtur  Warszawa  Frukost och rundtur i Warszawa med 
lokalguide. Vi besöker bland annat Łazienkiparken och gamla stan. 
Rundturen avslutas nära gamla stadens torg där det blir tid för lunch 
på egen hand. På eftermiddagen är det fri tid och man har möjlighet 
att stanna i gamla stan alternativt gå och shoppa i något av de mo- 
derna shoppingcentren. På kvällen samlas vi för gemensam middag.

Dag 4. Warszawa – Auschwitz – Kraków  Frukost och avresa mot
Kraków. Under eftermiddagen når vi Auschwitz där vi får en guidad
tur med lokalguide. Vi ser både Auschwitz och närliggande Birkenau. 
Besöket tar cirka tre timmar och är en skrämmande men lärorik 
upplevelse. Därefter fortsätter vi till Kraków där vi checkar in på 
centrala Hotel Campanile. Middag på kvällen.

Dag 5. Stadsrundtur Kraków  Frukost och därefter gör vi en stads-
vandring till fots med lokalguide. Vi ser bland annat gamla stan, 
Mariakyrkan, den medeltida tyghallen och kungaslottet Wawel. 
Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Middag på kvällen.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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5 dagar

fr  4 575:-

Gdansk Östersjöområdets storslagna tegelstad

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 
2 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 3 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: 20/4, 18/5, 7/9, 21/9 

Den gamla hansestaden Gdańsk ligger vid floden Wisłas mynning och är en av norra Polens vackraste städer. Den förtju-
sande stadskärnan präglas av kullerstensgator och ståtliga köpmanshus. I bärnstenens huvudstad bor vi centralt nära 
gamla stan, där vi gör en gemensam stadsrundtur. Vi åker också på utflykt till den imponerande tegelborgen Malbork.

jade byggas på 1200-talet av riddarna i Tyska orden. Det är en stor 
tegelanläggning som genom århundradena har haft flera herrar, 
bland annat besattes den av svenskarna under trettioåriga kriget 
och under Karl X Gustavs polska fälttåg. I andra världskrigets 
slutskede förstördes borgen till hälften men har sedan dess 
återuppbyggts. Sedan 1997 finns anläggningen med på Unescos 
världsarvslista. Efter vårt besök återvänder vi till Gdańsk där vi 
har resten av eftermiddagen till eget förfogande. På kvällen äter vi 
middag på en lokal restaurang.

Dag 4. Gdańsk – Gdynia  Efter frukost har vi tid att upptäcka 
Gdańsk på egen hand. Man kan till exempel ta trappan upp i tornet 
i den storslagna Mariakyrkan, en av världens största tegelkyrkor 
som började byggas på 1300-talet. Efter de mer än 400 trappste-
gen belönas man med en fin utsikt över staden från kyrkans 
observationsdäck. I området ligger även den pittoreska gatan Ma-
riacka med mysiga små affärer, bland annat många bärnstensbu-
tiker, och trevliga kaféer. En annan av de främsta sevärdheterna i 
Gdańsk är hamnkranen från 1400-talet som blivit stadens symbol. 
Under eftermiddagen återvänder vi till Gdynia och stiger på färjan 
som ska ta oss tillbaka till Sverige. På kvällen äter vi gemensam 
middag ombord på båten.

Dag 5. Karlskrona – Hemorten Vi äter frukost på båten innan vi 
anländer till Karlskrona cirka klockan 9. Vi beräknas nå Göteborg 
vid 15-tiden.

Dag 1. Hemorten – Karlskrona  Vi reser söderut via Halmstad och 
gör längs vägen ett stopp för fika innan vi i början av kvällen når 
Karlskrona. Härifrån avgår Stena Lines färja till Gdynia. Ombord på 
båten äter vi gemensam middag.

Dag 2. Gdynia – Gdańsk  Dagen börjar med en frukostbuffé 
ombord på båten innan vi anländer till Gdynia. När vi stigit i land 
möter vi vår lokalguide som tar oss med på en rundtur i det så 
kallade Trestadsområdet, det stora stadsområde som utgörs av de 
tre grannstäderna Gdynia, Sopot och Gdańsk. Kur- och badorten 
Sopot är den minsta av de tre, och här kantas den milslånga 
sandstranden av anrika hotell som varje år lockar tiotusentals 
badturister. Staden är känd för att ha Europas längsta träpir samt 
för det krokiga huset Krzywy Domek, uppfört 2004. 

Vi åker sedan vidare till Gdańsk, som är en av Östersjöområ-
dets mest storslagna städer och även känd under sitt tyska namn 
Danzig. Här inleder vi med ett besök i Oliwakatedralen, belägen 
en bit utanför centrala Gdańsk. Kyrkan är den längsta i Polen 
och berömd för sina två karakteristiska slanka torn i gotisk stil 
samt för sin monumentala rokokoorgel. Efter lunch på egen hand 
fortsätter vi vår tur i Gdańsk, vars historiska centrum har återupp- 
byggts efter den svåra krigsförstörelsen i mars 1945. Under vår 
tur i gamla stan ser vi bland annat Długi Targ, långa torget, som 
kantas av färgglada borgarhus med gavlarna mot gatan, Nep-
tunfontänen, rådhuset och Gyllene porten. Efter stadsrundturen 
checkar vi in för två nätter på centralt belägna hotell Mercure 
Gdańsk Stare Miasto. På kvällen kan vi på egen hand botanisera 
bland stadens många restauranger.

Dag 3. Ordensborgen Malbork  Efter frukost åker vi på utflykt till 
den imponerande borgen Malbork, på tyska Marienburg, som bör-

Avgångstider: 12.30 Borås, 13.30 Göteborg, 14.40 
Falkenberg, 15.10 Halmstad och ytterligare ett fåtal 
orter i mellersta och södra Sverige.

´
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · helpen-
sion · 10 hälsobehandlingar · en medicinsk konsultation · 
vattengymnastik 2x20 minuter · fritt inträde till bastu och 
poolområde · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · spabehandlingar · tillvals- 
utflykt
Speciellt: Behandlingarna är inplanerade på specifika dagar 
med fasta tider under vistelsen. Väljer man att åka på en 
utflykt så förloras de behandlingar som är planerade den 
dagen.
Avresedatum: 10/1, 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 13/3, 27/3, 17/4, 
24/4, 8/5, 2/10, 16/10, 23/10, 30/10, 6/11, 13/11

Dag 1. Hemorten – Świnoujście  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. I Tyskland fortsätter vi till Świnoujście som 
ligger på den polska sidan av gränsen mellan Polen och Tyskland. 
Här checkar vi in på Hotel Hamilton.

Dag 2–7. Świnoujście  Vi har nu sex heldagar på oss att koppla av 
och njuta av hotellets spaanläggning och faciliteter. Varma pooler 

8 dagar

fr  6 375:-

Sparesa Polen 
avkoppling och strandpromenader i Świnoujście
Omgiven av 44 öar och med ett betagande naturskönt läge har staden Świnoujście på senare tid blivit en av Polens 
största turistattraktioner. På denna resa åker vi iväg för ett par dagars avkoppling med bad och spaupplevelser.

och behandlingar gör gott för både kropp och själ. Under vår 
vistelse ingår helpension (frukost, lunch, middag), en medicinsk 
konsultation, 10 hälsobehandlingar (som exempelvis BOA kom-
pressionsmassage, hydrojet vattenmassage och elektroterapi), 
vattengymnastik (2x20 minuter), klassisk massage 1x15 minuter 
samt fritt inträde till bastu och poolområde med jacuzzi.

Hotel Hamilton är ett nybyggt hotell i Świnoujścies lugna och 
kustnära del, enbart 200 meter från havet. Här finns ett flertal 
behandlingssalonger, gym, rehabiliteringsanläggningar, kafé med 
havsutsikt och lobbybar. Hotellet erbjuder även spa och kosme-
tiska behandlingar mot extra kostnad.

Dag 8. Świnoujście – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

Rügen  Efter frukost styr vi kosan mot Tyskland för en heldagsut- 
flykt till den vackra ön Rügen. Tysklands största ö bjuder på histor- 
iska sevärdheter och storslagna naturupplevelser. Vi besöker bland 
annat Binz som är öns mest fashionabla badort och vi passerar 
även KdF Bad Prora, en gigantisk byggnad som Hitler lät bygga. 
Utflykten ingår i resans pris men vid deltagande utgår lunchen och 
behandlingarna denna dag.

Greifswald  På dagens utflykt reser vi genom Usedom till den  
pittoreska universitetsstaden Greifswald. Där får vi tid att strosa 
runt på egen hand innan vi reser vidare till klosterruinen Eldena.  
Ruinen av klostret, byggt på 1100-talet, blev senare välkänd genom  
målningar av den tyske konstnären Caspar David Friedrich. Utflyk- 
ten ingår i resans pris men vid deltagande utgår lunchen och behand- 
lingarna denna dag.

Den underjordiska staden ”Podziemne Miasto” och fortet Ger-
harda  Vi besöker den underjordiska staden ”Podziemne Miasto” i 
Świnoujście. Detta var ett hemligt militärkomplex som bara kändes 
till av högt uppsatta inom militären. Den byggdes i omgångar under 
1930- och 1960-talet och består av ett nätverk av korridorer som 

Vi erbjuder följande utflykter:
leder till olika rum och bunkrar. Vi gör ett guidat besök och får lära 
oss mer om dess historia. Vi fortsätter sedan med en guidad rund-
tur av Gerhardafortet, som är ett av de bäst bevarade artilleriforten 
i Europa. Det byggdes i mitten på 1800-talet som ett försvarsfort 
och användes under båda världskrigen. Vid deltagande utgår 
lunchen denna dag. Utflykten betalas på plats. Pris fr. 20 zloty
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 3 över- 
nattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 5 middagar · utflykter enligt 
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 625:-
Avresedatum: 9/5, 20/6, 25/7, 12/9

6 dagar

fr  6 575:-

Dag 1. Hemorten – Karlskrona  Vi reser söderut via Halmstad och 
gör längs vägen ett stopp för fika innan vi i början av kvällen når 
Karlskrona. Härifrån avgår Stena Lines färja till Gdynia kl 21. Om-
bord på båten äter vi gemensam middag.

Dag 2. Gdynia – Malbork – Mikołajki  Innan vi anländer till Gdynia 
serveras frukostbuffé ombord på båten. Dagens mål är den char-
miga semesterorten Mikołajki, belägen i hjärtat av det masuriska 
sjödistriktet. På vägen dit gör vi en guidad tur i den medeltida borgen 
Malbork, på tyska Marienburg, som började byggas på 1200-talet av 
riddarna i Tyska orden. Det är en imponerande tegelanläggning som 
är omgiven av ringmurar och vackert belägen vid floden Nogat. Under 
trettioåriga kriget och under Karl X Gustavs polska fälttåg intogs 
borgen av svenskarna. I andra världskrigets slutskede förstördes 
den till hälften men har sedan dess återuppbyggts. Sedan 1997 
finns anläggningen med på Unescos världsarvslista. När vi anlänt till 
Mikołajki checkar vi in för tre nätter på hotell Gołębiewski. Samtliga 
dagar ingår frukost och middag på hotellet.

Dag 3. Båttur på sjön Tałty och Varglyan  Vi inleder dagen med 
en vacker båttur på sjön Tałty, en av de djupaste sjöarna i det ma-
suriska sjödistriktet. Under den cirka en och en halv timme långa 
turen från Mikołajki till Ryn omges vi av ett naturskönt landskap 
med skogklädda kullar. Väl framme i den trevliga lilla staden Ryn, 
mest känd för sin borg som ursprungligen byggdes av Tyska orden 
på 1300-talet, har vi tid för lunch på egen hand. Därefter fortsätter 
vi med buss norrut till området öster om Kętrzyn (Rastenburg) där 
Hitler hade sitt militära högkvarter på östfronten, kallat Varglyan.  
Komplexet började uppföras 1940 och ligger väl skyddat i de ost- 
preussiska skogarna. Det var här som Claus von Stauffenberg 
genomförde det misslyckade bombattentatet mot Hitler i juli 1944, 
vilket filmatiserats i bland annat amerikanska Valkyria. Vid Varglyan 
väntar en lokalguide som visar oss runt. Idag är det bara ruiner som 
återstår av högkvarteret. Under sen eftermiddag återvänder vi till 
vårt hotell.

Masurien Polens sagolika sjölandskap
I det natursköna området Masurien finns det polska sjödistriktet som består av mer än 2 000 sjöar. Många av dem 
förbinds via ett nätverk av kanaler och floder. Vi tillbringar tre nätter i Mikołajki och gör bland annat en utflykt till Hitlers 
varglya och en båttur på sjön Tałty. Under resdagarna upplever vi även medeltidsborgen Malbork och den historiska 
staden Gdańsk.

Dag 4. Olsztyn  Idag åker vi västerut mot staden Olsztyn, belägen  
på båda sidor om floden Łyna. Här finns ett av Polens största uni- 
versitet, och staden präglas av vacker gotisk arkitektur. Under en 
guidad promenad i den pittoreska stadskärnan gör vi bland annat 
ett besök i slottet som under några år på 1500-talet förvaltades 
av den berömde astronomen Nikolaus Kopernikus. Här finns den 
astronomiska tabellen han målade på slottets vägg fortfarande att 
beskåda. Vi passerar också den så kallade Kopernikus bänk, det 
gamla torget och fiskmarknaden. Vi besöker även Sankt Jakobskate- 
dralen, ursprungligen uppförd på 1300-talet, samt planetariet som 
öppnades 1973 till 500-årsjubileet av Kopernikus födelse. Efter 
lunch på egen hand åker vi tillbaka till Mikołajki.

Dag 5. Mikołajki – Gdańsk – Gdynia  Efter frukost och utcheckning 
beger vi oss till den gamla hansestaden Gdańsk, som ligger vid 
floden Wisłas mynning. Gdańsk är en av Östersjöområdets mest 
storslagna städer och även känd under sitt tyska namn Danzig. 
Stadens historiska centrum har återuppbyggts efter den svåra 
krigsförstörelsen i mars 1945. Under en guidad tur ser vi bland 
annat Długi Targ, långa torget, som kantas av färgglada borgarhus 
med gavlarna mot gatan, Neptunfontänen, rådhuset och Gyllene 
porten. Den imponerande Mariakyrkan från 1300-talet är en av 
världens största tegelkyrkor. En annan av de främsta sevärdheterna 
i Gdańsk är hamnkranen från 1400-talet som blivit stadens symbol. 
Under eftermiddagen återvänder vi till Gdynia och stiger på färjan 
som ska ta oss tillbaka till Sverige. På kvällen äter vi gemensam 
middag ombord på båten.

Dag 6. Karlskrona – Hemorten Vi äter frukost på båten innan vi 
anländer till Karlskrona cirka klockan 7.30. Vi beräknas nå Göteborg 
vid 14-tiden.

Avgångstider: 12.30 Borås, 13.30 Göteborg, 14.40 
Falkenberg, 15.10 Halmstad och ytterligare 85 orter i 
mellersta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 2 övernattningar 
i dubbelhytt · 9 frukostar · 8 middagar · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt från 2 595:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår 
hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 26/5, 7/7, 21/7, 25/8, 8/9, 15/9

10 dagar

fr  12 275:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 
45 minuter. I Tyskland fortsätter vi till Bremen där vi checkar in på 
vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag. 

Dag 2. Bremen – IJmuiden  Frukost och avresa mot Amsterdam. 
Vi reser genom Nederländerna och under sen eftermiddag kommer 
vi fram till färjeläget i IJmuiden utanför Amsterdam. Härifrån avgår 
DFDS Seaways färja till Newcastle och vi tillbringar natten ombord 
och äter gemensam middag. 

Dag 3. Newcastle – Perth  Frukost på båten. Cirka 09.00 kommer vi 
fram till Newcastle. Härifrån reser vi norrut genom Northumberland 
mot den skotska staden med namne på den australiska västkusten, 
Perth. Vi checkar in på Salutation Hotel och äter middag.

Dag 4. Högländerna med Loch Lomond  Frukost och avresa västerut. 
Vi färdas nu i en av de vackraste delarna av Skottland och når 
Skottlands största sjö, Loch Lomond. I Tarbet stiger vi ombord på 
en båt som tar oss på en vacker tur över sjön. Vi kör norrut genom 
nationalparken Loch Lomond och Trossachs och njuter av vyerna. 
Vi återvänder sedan till Perth och äter gemensam middag.

Dag 5. Cairngorms nationalpark  Efter frukost bär det av norrut 
mot Cairngorms nationalpark och dess enastående natur. Vi når 
den lilla orten Kincraig, där vi finner en av landets många fårfarmar. 
Vi bjuds på en show vi sent ska glömma, upp till åtta hundar vallar 
fåren med total kontroll och disciplin utan dess like. På väg tillba-
ka till Perth stannar vi i den charmiga staden Pitlochry. Här besöker 
vi ett av landets alla whiskydestillerier, Glenturret Distillery. Vi 
provsmakar den skotska nationaldrycken och får en rundvisning. 
Vi återvänder sedan till Perth och vårt hotell. Gemensam middag.

Skottland höglandskap, kiltar och whisky
En rundresa i Skottland, där vi lär känna denna vackra och fascinerade del av Storbritannien. Vi besöker skottarnas 
huvudstad Edinburgh, kör genom de imponerande högländerna och provar nationaldrycken whisky.

Dag 6. Lågländerna och Stirling Castle  Efter frukost reser vi mot 
Stirling. Den medeltida staden är byggd kring det pampiga Stirling 
Castle, ett av de största och viktigaste slotten i hela Skottland. Vi 
besöker slottet och får chans att titta närmare på området. När 
vi ändå är i trakterna kör vi förbi Falkirk där vi ser Falkirkhjulet, 
en båtlyft som blivit vida känd tack vare sin unika utformning där 
båtarna hissas och sänks 25 meter för att möjliggöra en båtför-
bindelse mellan Edinburgh och Glasgow. Vi återvänder till hotellet 
i Perth. Gemensam middag.

Dag 7. Perth – Edinburgh  Frukost och avresa mot Edinburgh. När 
vi kommit fram visar vår lokalguide oss runt i den skotska huvud-
staden, klassad som världsarv av Unesco. Här finns sevärdheter 
som det mäktiga Edinburgh Castle, huvudgatan The Royal Mile, 
St Gileskatedralen och kullen Calton Hill med flera berömda monu-
ment. Vi checkar in på Edinburgh Grosvenor Hotel och äter middag 
på egen hand.

Dag 8. Edinburgh – Newcastle  Efter frukost reser vi söderut mot 
England. Under eftermiddagen når vi Newcastle. DFDS Seaways 
färja avgår 17.00 till Amsterdam. Middag ombord på båten. 

Dag 9. IJmuiden – Bremen  Frukost ombord på båten. Cirka 09.00 
kommer vi fram till IJmuiden och reser vidare mot Bremen, där vi 
övernattar på ett hotell i utkanten av staden. Middag på kvällen. 

Dag 10. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 20/4, 11/5, 25/5, 13/7, 3/8, 24/8, 7/9, 21/9, 5/10

9 dagar

fr  7 875:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. I Tyskland fortsätter vi till Berlin där vi checkar 
in på vårt hotell Park Inn Alexanderplatz. Hotellet ligger centralt 
vid Alexanderplatz och på kvällen äter vi middag på egen hand på 
någon av stadens alla mysiga restauranger.

Dag 2. Berlin – Prag  Efter frukost gör vi en rundtur genom Berlin. 
Vi fortsätter därefter söderut förbi Dresden och når framåt efter-
middagen Prag, där vi bor två nätter på Hotel Expo. Middag på kvällen. 

Dag 3. Stadsrundtur Prag  Efter frukost samlas vi för en cirka fyra 
timmars rundtur och promenad i Prag med lokalguide. Största 
delen görs till fots och vi ser bland annat Pragborgen, Karlsbron, 
gamla stan och Vaclavplatsen. Eftermiddagen tillbringas på egen 
hand. På kvällen äter vi middag på en restaurang med tjeckiska 
specialiteter där vi även får se ett folkloreuppträdande. Kväll-
sutflykten inklusive middag, dryck och underhållning behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 425:-

Dag 4. Prag – Budapest  Vi reser vidare genom Böhmen och 
Mähren mot Budapest. På vägen passeras tjeckiska Brno. Under 
början av kvällen når vi Budapest där vi tar in på Comfort Hotel 
Star Inn. Hotellet ligger i stadsdelen Pest och här bor vi i två nät-
ter. Middag på kvällen.

Dag 5. Stadsrundtur Budapest  Efter frukost gör vi en stadsrund-
tur med en lokalguide som visar oss bland annat Mattiaskyrkan, 
Fiskarbastionen, Gellértberget, broarna, Hjältarnas torg, parla-
mentsbyggnaden och operan. Efter stadsrundturen har vi fri tid i 
centrum för lunch. På kvällen finns möjlighet att följa med på en 
kvällsutflykt till en folkloreföreställning där vi även äter middag. 
Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 395:-

Fyra huvudstäder rundresa i Europas hjärta
Vår resa till fyra av Europas vackraste huvudstäder inleds i storstadsmetropolen Berlin. Sedan gör vi en rundresa i det 
tidigare habsburgska riket. Prag brukar kallas de hundra spirornas stad och ligger vackert vid Moldau. Budapest erbjuder 
storslagna vyer över Donau och har flera anrika termalbad. Kulturstaden Wien med sin kejserliga prakt är en värdig avslutning.

Dag 6. Budapest – Wien  Frukost och avresa till Wien. Vi övernattar 
två nätter på Hotel Prinz Eugen i centrala Wien. Vi erbjuder en kvälls- 
utflykt till stadsdelen Grinzing som är känd för sina vinodlingar och 
många vinstugor. Vi besöker en vinstuga för att njuta av en 
middagsbuffé. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 375:-

Dag 7. Stadsrundtur Wien  Efter frukost gör vi en stor rundtur i Wien 
med lokalguide. Vi åker genom centrum och passerar operan, parla-
mentet och rådhuset. Vi kör över Donau ut till FN-staden och åter till 
centrum via Hundertwasserhaus. Därefter promenerar vi i centrum 
och passerar bland annat genom slottskomplexet Hofburg. Vi äter 
lunch på egen hand och har eftermiddagen fri för egna aktiviteter. 
Middag på kvällen.

Dag 8. Wien – Berlin  Frukost och avresa norrut mot Berlin.  Vi 
reser via Tjeckien och når framåt kvällen vårt hotell strax utanför 
Berlin. Middag på kvällen.

Dag 9. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 17/4, 24/4, 15/5, 22/7, 28/8, 18/9, 2/10

8 dagar

fr  7 475:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två timmar. 
I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar in på 
vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Bratislava  Frukost och avresa mot Tjeckien. Vi pas-
serar Prag och reser via Brno till Slovakiens huvudstad Bratislava. 
Här bor vi på Mercure Bratislava Centrum. Middag på kvällen.

Dag 3. Bratislava – Budapest  Frukost och därefter en guidad 
rundtur i Bratislava med lokalguide. Staden tillhörde under flera 
hundra år Österrike-Ungern under namnet Pressburg. Efter lunch 
reser vi den korta biten till Budapest. Vi inkvarterar oss på Hotel 
Lions Garden. Hotellet håller utmärkt standard och ligger på 
Pestsidan nära stadsparken. Middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Budapest  Efter frukost gör vi en stads- 
rundtur med en lokalguide som visar oss bland annat Mattias- 
kyrkan, Fiskarbastionen, Gellértberget, broarna, Hjältarnas torg, 
parlamentsbyggnaden och operan. Efter stadsrundturen har vi 
fri tid i centrum för lunch och möjlighet att på egen hand besöka 
saluhallen som finns i södra änden av gågatan Váci utca. Här finns 
allt mellan himmel och jord, bland annat hundratals sorters ostar, 
korvar och kryddor. Middag på kvällen.

Dag 5. Tillvalsutflykt Pustan  Idag har vi hela dagen fri för egna 
aktiviteter. Om man önskar kan man följa med på en heldagsut- 
flykt till den riktiga ungerska pustan sydost om Budapest. Vi sma-
kar ungersk pálinka, åker häst och vagn, lyssnar på musik och ser 
en fantastisk hästshow. Hästshowen framförs av ungerska cow-
boyer, så kallade chicos, som visar sina färdigheter på hästryggen 
och med sina piskor. Därefter äter vi lunch med äkta gulaschsop-
pa. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 250:- 
 På kvällen äter vi gemensam middag. Efter middagen gör vi en 
kortare stadsrundtur och ser Budapest i kvällsmörkret.

Budapest med Bratislava
En spännande resa genom bland annat Tjeckien och Slovakien. Vi övernattar i Bratislava och får uppleva den slovakiska 
huvudstaden. Målet för resan är Budapest vid Donau. Väster om floden ligger Buda med sina höjder och historiska 
byggnader. På andra sidan floden ligger Pest med sina avenyer, affärer och restauranger.

Dag 6. Budapest – Brno  Frukost och fri förmiddag i Budapest. 
De som önskar kan göra ett besök på något av Budapests badhus. 
Ungerska bad är en upplevelse. De mest populära är Gellért- och 
Széchenyibaden med vatten från varma källor. Vid lunchtid reser 
vi norrut via Bratislava till Brno i sydöstra Tjeckien. Här checkar vi 
in på Hotel Holiday Inn. Middag på kvällen.

Dag 7. Brno – Berlin  Frukost och avresa mot Berlin. Under 
morgonen reser vi genom jordbrukslandskapen i Mähren och 
på förmiddagen passerar vi Prag. Framåt eftermiddagen korsar 
vi bergskedjan Erzgebirge i gränstrakterna mellan Tjeckien och 
Tyskland. Vi fortsätter genom södra Sachsen och korsar Elbe nära 
Dresden. Under början av kvällen når vi vårt hotell i utkanten av 
Berlin, där vi också äter gemensam middag.

Dag 8. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 24/3, 8/4, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 26/5, 7/7, 
28/7, 18/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 13/10

6 dagar

fr  5 475:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två 
timmar. I Tyskland fortsätter vi till Berlin som vi når strax efter 
20.00. Vi tar in på Relexa Hotel som ligger centralt nära Potsdamer 
Platz.

Dag 2. Berlin – Prag  Efter frukost gör vi en mindre rundtur genom 
centrala Berlin. Vi fortsätter därefter söderut förbi Dresden och når 
Prag framåt eftermiddagen. Vi checkar in på Design Hotel Metropol 
i hjärtat av Prag, nära gamla stadens torg och det astronomiska 
uret. På kvällen finns det tid till att strosa runt på Prags upplysta 
gränder och kullerstensgator.

Dag 3. Stadsrundtur Prag  Frukost. Vi samlas i receptionen för en 
cirka tre timmars promenad i Prag med lokalguide. Vi vandrar till 
fots genom gamla stan och ser bland annat de judiska kvarteren, 
gamla stadens torg och Karlsbron. Eftermiddagen tillbringas på 
egen hand för exempelvis shopping. I centrum finns bland annat 
skovaruhuset Bata, varuhuset Tesco och shoppingcentret Palla- 
dium som har över 180 butiker.

Dag 4. Stadsrundtur Prag  Efter frukost gör vi en rundtur med 
lokalguide. Vi åker med buss till Strahovklostret, och härifrån 
vandrar vi genom borgområdet Hradčany, Sankt Veitskatedralen 
och kungliga slottet. Även idag sker största delen av rundturen till 
fots. Under dagen erbjuds även möjlighet att åka med på en båttur 
med lunchbuffé, som bokas på plats. Pris fr. 295 CZK

Dag 5. Prag – Berlin  Frukost och avresa mot Berlin. Vi stannar för ett 
ordentligt lunchuppehåll i Dresden. Staden brukar kallas ”Florens 
vid Elbe” och har en historisk stadskärna som återskapats efter att 
den ödelades i bombningarna 1945. Framåt sen eftermiddag når vi 
utkanten av Berlin och vårt övernattningshotell. Middag på kvällen.

Dag 6. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Prag de hundra spirornas stad
I den historiska landsdelen Böhmen i västra Tjeckien finns underbara Prag, vackert belägen vid floden Moldau. Prag 
brukar kallas ”de hundra spirornas stad” eftersom staden är rik på kyrkspiror och torn. Stadens skönhet blir tydligast 
när mörkret fallit och husfasaderna lyses upp av tusentals strålkastare.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 2 nätter i 
dubbelhytt · 8 frukostar · 6 middagar · utflykter enligt program 
· reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 595:- · utsideshytt från 295:- · 
middagsbufféer
Speciellt: Pass måste visas vid ombordstigning oavsett 
ålder. Åldersgräns 23 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du 
kontakta vår kundtjänst för att meddela nationalitet.
Avresedatum: 5/5, 26/5, 23/6, 22/7, 18/8, 25/8, 8/9, 15/9

9 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi beger oss med buss mot Stock-
holm. Tallinks fartyg till Tallinn kastar loss 16.45 och lotsar oss 
ut genom Stockholms vackra skärgård. Vi bor i tvåbäddshytt med 
båda sängarna på golvet. För dem som önskar serveras det stor 
middagsbuffé som behöver förbokas inför resan. Pris fr. 375:-

Dag 2. Stadsrundtur Tallinn  Frukostbuffé. Cirka 10.00 lägger 
färjan till i Tallinn. På kajen väntar en lokalguide som tar oss med 
på en rundtur i den estniska huvudstaden. Här finns sevärdheter 
som exempelvis Domberget och Alexander Nevskij-katedralen. En 
del av rundturen görs till fots. Under eftermiddagen checkar vi in 
på hotell Park Inn Central. Middag på kvällen.

Dag 3. Tallinn – Riga  Efter en tidig frukost reser vi mot Lettland. 
Vid lunchtid kommer vi fram till Lettlands huvudstad Riga. Under 
eftermiddagen gör vi en rundtur med lokalguide. Vi beundrar både 
den medeltida stadskärnan och den nyare jugendbebyggelsen. 
Efter rundturen checkar vi in på Tallink Hotel Riga som ligger nära 
gamla stan. Middag på kvällen. 

Dag 4. Riga – Vilnius  Frukost och därefter reser vi mot Litauen. 
Under förmiddagen stannar vi vid pilgrimsmålet Korskullen, en av 
Litauens största sevärdheter. Vi fortsätter sedan till Šiauliai där vi 
får tid för lunch på egen hand. I Vilnius checkar vi in på Radisson 
Blu Hotel Lietuva, där vi ska bo i två nätter. Middag på kvällen. 

Dag 5. Stadsrundtur Vilnius  Efter frukost gör vi en stadsrundtur med 
lokalguide. Delar av Vilnius lades i ruiner under andra världskriget men 
har senare återuppbyggts. Stadens historiska centrum finns med på 
Unescos världsarvslista och hyser många betydande byggnader från 
olika epoker, som gotik, renässans och barock. Middag på kvällen.

Östersjön runt våra grannländer i öst
Vi besöker de tre baltiska huvudstäderna som alla har sin egen karaktär och atmosfär. Estniska Tallinn har medeltids-
gator och omges av sin ringmur, lettiska Riga har breda boulevarder och jugendhus och litauiska Vilnius har otaliga 
kyrkor och gågator. Under resan ser vi även det masuriska sjödistriktet i Polen, besöker Hitlers Varglya i Ostpreussen 
och får en heldag i Gdańsk.

Dag 6. Vilnius – Mikołajki  Frukost och avresa mot Polen. Tre mil 
väster om Vilnius finns den gamla kungaborgen Trakai som ligger 
på en ö i sjön Galve. Här stannar vi för en promenad runt ön och 
borgen. Vi fortsätter sedan mot den polska gränsen. Vi övernattar 
i Mikołajki på Hotel Golebiewski. Hotellet har en badanläggning 
som kan besökas utan extra kostnad. Middag på kvällen. 

Dag 7. Mikołajki – Hitlers Varglya – Gdańsk  Efter frukost reser 
vi till området öster om Kętrzyn (Rastenburg) där Hitler hade sitt 
militära högkvarter på östfronten, kallat Varglyan. Vid Varglyan 
väntar en lokalguide som visar oss runt. Idag är det bara ruiner 
som återstår av högkvarteret. Vi fortsätter till Gdańsk och under 
kvällen checkar vi in på hotell Novotel Gdańsk Centrum. Middag 
på kvällen. 

Dag 8. Gdańsk – Gdynia  Efter frukost får vi en guidad rundtur i
Gdańsk med lokalguide. En del av rundturen görs med buss och en
del till fots i gamla stan. Efter en fri eftermiddag reser vi vidare till
hamnen i Gdynia där vi går ombord på Stena Lines färja. För dem 
som önskar serveras middagsbuffé som behöver förbokas inför 
resan. Pris fr. 185:-

Dag 9. Karlskrona – Hemorten  Frukostbuffé ombord på båten. 
Vi beräknas anlända till Karlskrona cirka 07.30. Vi reser västerut 
och reser via Halmstad. Vi beräknas nå Göteborg ca 14.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.30 
Lidköping och ytterligare ett tiotal orter i södra och 
mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 
2 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 2 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum och enkelhytt från 1 595:-
 Avresedatum: 13/5, 19/9

5 dagar

fr  4 375:-

Dag 1. Hemorten – Karlshamn  Vi reser till Karlshamn via Halmstad 
och når Karlshamn under början av kvällen. Klockan 19.00 avgår 
DFDS färja från Karlshamn och det blir en fin tur längs Blekinges 
kust. Under tiden intar vi en god tvårätters middag. Efter middagen 
finns tid att avnjuta en god drink tillsammans och bara umgås.

Dag 2. Klaipeda – Vilnius  Frukost ombord på färjan som beräknas 
lägga till i Klaipeda under morgonen. Vi fortsätter sedan med vår 
buss österut längs de moderna motorvägarna till Vilnius. På vägen 
stannar vi för lunchuppehåll i Kaunas. Staden ligger vid floderna 
Nemunas och Neris sammanflöde och är Litauens näst största 
stad. Under eftermiddagen når vi Vilnius och vårt hotell Best 
Western Vilnius. Hotellet ligger strax intill köpcentret Europa på 
norra sidan av floden Neris.

Dag 3. Stadsrundtur Vilnius  Efter frukost möter vi vår lokalguide 
som visar oss runt i centrala Vilnius. Delar av Vilnius lades i ruiner 
under andra världskriget men har senare återuppbyggts. Stadens 
historiska centrum finns med på Unescos världsarvslista och 
hyser många betydande byggnader från olika epoker, som gotik, 
renässans och barock. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna 
aktiviteter.

Dag 4. Vilnius – Klaipeda  Efter frukost lämnar vi vårt hotell och 
Vilnius. På vägen västerut stannar vi vid Trakai som ligger cirka 
tre mil från Vilnius. Den gamla kungaborgen är belägen på en ö i 
sjön Galve. Vi stannar för en promenad runt ön och borgen, som vi 
endast ser utvändigt. Vi fortsätter sedan norrut mot Šiauliai för ett 
besök på Korskullen, ett pilgrimsmål och en helig plats för många 
litauer. På Korskullen finns över hundratusen kors i olika storlekar. 
Efter besöket reser vi västerut mot Klaipeda och har några timmars 
fri tid i centrum innan vi går ombord på färjan. Stadens tidigare 
namn var Memel och den har alltid varit en viktig hamnstad som 
under historiens gång tillhört både Tyska orden och Preussen. 
Under kvällen checkar vi in på färjan och avslutar dagen med en 
gemensam middag ombord.

Vilnius med Klaipeda och Trakai
En spännande resa som inkluderar en kryssning till Klaipeda och två nätter i centrala Vilnius. Litauens huvudstad har 
ett stort utbud av nöje och shopping till mycket överkomliga priser. 

Dag 5. Karlshamn – Hemorten  Vi äter frukost ombord och vår 
färja beräknas ankomma till Karlshamn 09.00. Väl i land möter vi 
vår buss och påbörjar resan mot hemorten. Vi beräknas anlända 
till Göteborg vid lunchtid.

Avgångstider: 10.00 Ulricehamn, 10.30 Borås, 11.30 
Göteborg, 12.30 Varberg, 13.20 Halmstad och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 nätter i dub-
belhytt · 4 frukostar · 2 middagar · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · utsideshytt från 175:- per 
hytt · middagsbufféer
Speciellt: 6-dagarsresorna har en extra natt i Riga inklusive 
middag. Besök vår hemsida för aktuell information. Pass 
måste visas vid ombordstigning oavsett ålder. Åldersgräns 
23 år. Barn och ungdomar endast i målsmans sällskap.
Avresedatum 5 dagar: 6/5, 1/7, 4/8, 1/9
Avresedatum 6 dagar: 27/5, 15/7, 19/8, 16/9

5–6 dagar

fr  4 375:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Avresa från hemorten under 
morgonen. Vi stannar i Götene och Arboga innan vi kommer till 
Stockholm. Tallinks färja avgår 17.00. Vi bor i tvåbäddshytt med 
båda sängarna på golvet. I baren spelar dansbandet upp och lite 
senare blir det underhållning av en showgrupp. I puben sjunger en 
trubadur och dansgolvet är öppet till långt fram på småtimmarna. 
Vi fyndar i fartygets välsorterade butik. Ombord finns också bastu 
och bubbelpool. För dem som har förbokat buffé är det bara att slå 
sig ner till bords och njuta av det stora smörgåsbordet. Pris fr. 375:-

Dag 2. Stadsrundtur Riga  Frukost. Under morgonen lägger färjan 
till i Riga. Där väntar vår lokalguide som tar oss med på en tre 
timmars stadsrundtur genom denna gamla hansestad som grun-
dades 1201. Vi ser bland annat Frihetsmonumentet, domkyrkan, 
Svenskporten och Stora torget. En del av rundturen görs till fots. 
Därefter ges tillfälle för sen lunch och sedan kör vi till centralt 
belägna Radisson Blu Hotel Latvija. Middag på kvällen.

Dag 3. Riga – Tallinn  Frukost och sedan avresa mot Tallinn. Vi 
stannar för lunchpaus i Pärnu som är en populär sommarstad.
I Tallinn bor vi på Park Inn by Radisson Central Tallinn. Hotellet har 
ett bra läge med gångavstånd till gamla stan. Det finns gott om tid 
att utforska staden på egen hand. Middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Tallinn  Efter frukost checkar vi ut från 
hotellet. Vi möter vår lokalguide som tar oss med på en rund-
tur. Inledningsvis åker vi buss för att få perspektiv över staden. I 
utkanten av centrum finns Sångarfältet där Tallinns sångfestival 
anordnas. Avslutningsvis vandrar vi vid Domberget och i gamla stan. 
Här finns medeltida bebyggelse, kullerstensgator och en vacker 
ringmur. På eftermiddagen har vi tid för egna strövtåg och shopping. 
Färjan avgår 18.00 och för dem som förbokat buffén bjuds ett stort 
smörgåsbord. Pris fr. 375:-

Dag 5. Stockholm – Hemorten  Frukostbuffé. Vi kommer till 
Stockholm vid 10-tiden och fortsätter därefter till Göteborg som vi 
når cirka 18.00. 

Riga & Tallinn modernt och historiskt
En kombinerad resa till hjärtat av Baltikum. Vi besöker huvudstäderna Riga och Tallinn. Lokala guider visar oss runt i de 
båda städerna som är rika på historia och har ett stort utbud av nöje och shopping.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.30 
Lidköping och ytterligare ett tiotal orter i södra och 
mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 2 nätter i  
dubbelhytt · 5 frukostar · 5 middagar · utflykter enligt  
program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- · utsideshytt från 545:- per hytt
Speciellt: Pass måste visas vid ombordstigning oavsett 
ålder. Åldersgräns 23 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du 
kontakta vår kundtjänst för att meddela nationalitet.
Avresedatum: 18/5, 14/7, 10/8

6 dagar

fr  6 675:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Avresa från hemorten under mor-
gonen. Vi stannar i Götene och Arboga innan vi kommer till Stock-
holm. Tallinks färja avgår 17.30. Vi bor i tvåbäddshytt med båda 
sängarna på golvet. I baren spelar dansbandet upp och lite senare 
blir det underhållning av en showgrupp. I puben sjunger en trubadur 
och dansgolvet är öppet till långt fram på småtimmarna. Fartyget 
har också en välsorterad butik. Stor middagsbuffé ingår.

Dag 2. Tallinn – Tartu  Efter en god frukost ombord angör vi Tallinn. 
Bussen tar oss vidare till den lilla staden Põltsamaa där vi har ett 
par timmar för lunch på egen hand. Vinkällaren i Põltsamaa har med 
tiden avancerat till att bli stadens största attraktion. Här tillverkas 
naturliga viner av fukt och bär, allt närproducerat från estniska 
fruktodlingar. Vi går på vinprovning och får prova olika typer av viner, 
några unga och friska, andra mer lagrade och sofistikerade. Sedan 
kör vi söderut mot Estlands näst största stad, Tartu, grundad 1030. 
Här ska vi bo på Hotel London mitt i centrum. Staden är ett kultur- 
och utbildningscentrum och här ligger Estlands största universitet 
som grundades 1632 av den svenske kungen Gustav II Adolf. Trots 
att få riktigt gamla byggnader finns kvar har delar av staden en 
trivsam pittoresk atmosfär. Under en guidad rundtur ser vi bland 
annat två av de medeltida byggnader som finns bevarade, domkyr-
kan och Johanneskyrkan från 1400-talet. Rådhustorget i Tartu har 
varit stadens hjärta och marknadsplats sedan 1300-talet. Det om-
ges av hus i klassicistisk stil som uppfördes i början på 1800-talet 
efter en stor brand 1775. Här ser vi också den berömda fontänen 
”de kyssande studenterna”. Efter vår rundtur äter vi gemensam 
middag på hotellet.

Dag 3. Tartu – Kuressaare  Efter frukost och utcheckning från 
hotellet åker vi västerut. Vi kör genom den estniska landsbygden 
mot Estlands största ö, Ösel. Denna ö har historiskt mest levt på 
fiske och jordbruk, men på senare år har dess lantliga charm även 
upptäckts av turisterna. Kuressaare med cirka 13 000 invånare 
är öns enda stad, och dess största sevärdhet är utan tvekan den 
medeltida ytterst välbevarade biskopsborgen från 1200-talet. 
Stadens lilla huvudgata kantas av krogar, barer och små charmiga 
butiker med bland annat konsthantverk, textilier och antikviteter. 

Estland runt med Ösel
Estland erbjuder många kultur- och naturupplevelser. På denna rundtur besöker vi bland annat landets två största 
städer och den spännande ön Ösel. Vi provar också estniskt vin.

Här checkar vi in på SPA Hotel Meri, och på kvällen äter vi middag 
tillsammans på en av de lokala restaurangerna.

Dag 4. Kuressaare – Tallinn  Idag gör vi en guidad rundtur på ön. Vi 
tar en närmare titt på Kuressaare och dess sevärdheter. Även resten 
av ön har mycket att erbjuda. Byar omgivna av stengärdsgårdar och 
hus med halmtak, mineralet dolomit, väderkvarnar, rågbröd och 
öl anses utgöra Ösels främsta symboler. Här finns också medelti-
da kyrkor, militära anläggningar, fyrtorn och fantastisk natur. Vi 
besöker Kaali meteoritkrater, som uppstod för 7 500 år sedan när en 
meteorit kraschade och påtagligt satte spår i miljön. På eftermid-
dagen kör vi vidare mot den estniska huvudstaden. Här checkar vi in 
på Sokos Hotel Viru nära gamla stan som är upptagen på Unescos 
världsarvslista. Här äter vi också en gemensam middag.

Dag 5. Stadsrundtur Tallinn   Idag går vi en guidad tur i Tallinn. 
Denna gamla hansestad grundades på 1200-talet och är en av de 
bäst bevarade medeltidsstäderna i Östersjöområdet. Gamla staden 
består av två delar: den nedre staden, med det vackra Rådhustorget 
som domineras av det storslagna rådhuset i gotisk stil, och den 
övre staden Domberget, som fått sitt namn efter stadens domkyr-
ka S:ta Mariakyrkan. Härifrån har man en hänförande utsikt över 
nästan hela Tallinn och här ligger flera sevärdheter, bland annat 
den imponerande rysk-ortodoxa Alexander Nevskij-katedralen med 
sina mörka lökkupoler. Efter rundturen har vi tid för lunch och egna 
aktiviteter i Tallinn. Fråga gärna din reseledare om tips. Färjan avgår 
18.00 och vi avslutar dagen med ett smörgåsbord ombord.

Dag 6. Stockholm – Hemorten Vi äter frukostbuffé på färjan och 
beräknas anlända till Stockholm 10.15. Därefter fortsätter vi till 
Göteborg som vi når cirka 18.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, och ytterli- 
gare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.



www.rolfsbuss.se354

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 2 övernatt-
ningar i dubbelhytt · 6 frukostar · en lunch · 4 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:- · dubbelhytt utsides från 295:- 
per hytt · middagsbufféer
Avresedatum: 5/5, 12/5, 19/5, 7/7, 4/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9

7 dagar

fr  8 475:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Avresa från hemorten under
morgonen. Vi stannar i Götene och Arboga och kommer sedan till
Stockholm där vi går ombord på Silja Lines fartyg som avgår 17.30.
På kvällen är det underhållning ombord. För dem som önskar
serveras det stor middagsbuffé som behöver förbokas inför resan. 
Pris fr. 375:-

Dag 2. Tallinn – Sankt Petersburg  Efter frukost ombord anländer 
vi till Tallinn. Vi kliver på bussen som tar oss till den ryska gränsen 
vid Narva, där vi gör ett kortare besök. Efter att vi kommit in i 
Ryssland fortsätter vi till Sankt Petersburg och Hotel Azimut, där 
vi bor i fyra nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Stadsrundtur Sankt Petersburg  Efter frukost möter vi 
vår lokalguide som tar oss med på en stor stadsrundtur i Sankt 
Petersburg. Ståtliga palats, gator och avenyer ger ett pampigt in-
tryck. Därefter äter vi gemensam lunch där vi bland annat bjuds på 
borsjtj, den traditionella ryska rödbetssoppan. På eftermiddagen 
besöker vi Vinterpalatset med dess konstskatter. Det är även här 
man finner Eremitaget, ett konstmuseum. Middag på kvällen. 

Dag 4. Peterhof  Vi beger oss på en guidad utflykt till Peterhof, 
som är känt för alla sina vackra fontäner. Mest känd är Stora 
kaskaden, en vattentrappa nedanför palatset, bestående av 64 
fontäner och 37 förgyllda bronsskulpturer. Här finner vi även en 
skulptur föreställande Simson, som bänder upp lejonets gap. 
Detta ska symbolisera Rysslands seger över Sverige i slaget vid 
Poltava. Framåt eftermiddagen åker vi ut till Nikolajevskijpalatset 
för en folkloreafton. Väl tillbaka på hotellet äter vi en sen middag.

Dag 5. Peter-Paulfästningen  Frukost och sedan avfärd till Peter- 
Paulfästningen. Fästningen är stadens äldsta del och en av de 
främsta sevärdheterna. På eftermiddagen gör vi en båttur på 
Neva. Middag på kvällen.

Sankt Petersburg fönstret mot väster
Vid floden Nevas mynning ligger Sankt Petersburg. Den före detta ryska huvudstaden är byggd på 42 öar och är sagolikt 
vacker. Arkitekterna hämtades både från det egna landet och från utlandet för att bygga staden, endast det bästa var 
gott nog. Följ med på denna spännande resa till ”fönstret mot väster”.

Dag 6. Sankt Petersburg – Helsingfors  Efter frukost är det dags 
att lämna Sankt Petersburg. Vi reser mot Karelska näset och 
Viborg, där vi i mån av tid gör ett kortare stopp. Vi fortsätter till 
Vaalimaa vid den finska gränsen och når sedan Helsingfors. Silja 
Lines fartyg avgår 17.00. För dem som önskar erbjuds det middags-
buffé som behöver förbokas inför resan. Pris fr. 425:-

Dag 7. Stockholm – Hemorten  Frukost ombord. Vi beräknar
anlända till Stockholm 09.30 och därefter fortsätter vi mot
Göteborg som vi når cirka 17.30.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.30 Lid-
köping, 12.00 Örebro, 16.00 Stockholm och ytterligare 
ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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12 dagar

fr  14 375:-

Europeiska Ryssland en symfoni i guld och trä

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 2 övernatt-
ningar i dubbelhytt · 11 frukostar · 9 middagar · utflykter 
enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 375:- · utsideshytt från 595:- per 
hytt · middagsbufféer
Avresedatum: 5/5, 8/9

Lär känna vår stora granne i öster genom att besöka tre av dess pärlor. Vår resa går från det europeiska Sankt Petersburg, 
genom vikingarnas Novgorod till Rysslands hjärta Moskva. Resan inleds och avslutas med en båtresa över Östersjön.

som består av ett trettiotal bostadshus, kyrkor och kapell från 
1500–1800-talet, som på 1960-talet flyttades hit från olika platser 
i Novgorodområdet. Gemensam middag.

Dag 7. Novgorod – Moskva  Efter frukost ger vi oss av till den mo- 
derna metropolen Moskva. Staden grundades på 1100-talet och 
är idag Europas folkrikaste stad, med runt 13 miljoner invånare. 
Vi checkar in för tre nätter på Hotel Izmailovo och äter gemensam 
middag på kvällen.

Dag 8. Stadsrundtur Moskva  Under en guidad rundtur besöker vi 
den äldsta stadsdelen Kreml, upptagen på Unescos världsarvslis-
ta, samt flera av Moskvas kända katedraler. På Röda torget finner 
vi till exempel ett av Rysslands kännetecken, den magnifika Vasilij- 
katedralen som byggdes i mitten av 1500-talet. Som avslutning på 
vår tur ser vi någon av Moskvas utsmyckade tunnelbanestationer. 

Dag 9. Moskva  Efter frukost har vi dagen fri för egna strövtåg i Moskva. 
Vår reseledare ger gärna förslag på aktiviteter och utflyktsmål.

Dag 10. Moskva – Velikije Luki  Från Moskva reser vi till Velikije 
Luki, en av Rysslands äldsta städer, där vi övernattar på centralt 
belägna Hotel Yubilenaya. Gemensam middag. 

Dag 11. Velikije Luki – Riga  Vi reser vidare mot Lettland. I Riga går 
vi ombord på en av Tallinks färjor som avgår mot Stockholm 17.30. 
Middagsbuffé kan förbokas inför resan. Pris fr. 375:-

Dag 12. Stockholm – Hemorten  Frukost innan vårt fartyg anländer 
till Stockholm cirka 10.30. Vi reser mot Göteborg som vi når cirka 
18.00.

Visum krävs på denna resa. För mer information besök vår hemsida.

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Avresa från hemorten under morgo- 
nen. Silja Lines fartyg Serenade till Helsingfors avgår från Stock-
holm 16.45. Middagsbuffé kan förbokas inför resan. Pris fr. 430:-

Dag 2. Helsingfors – Sankt Petersburg  Från Helsingfors åker vi 
buss genom de tusen sjöarnas land över den ryska gränsen och 
vidare till vårt slutmål Sankt Petersburg. Staden grundades av den 
ryske tsaren Peter den store 1703 och är idag Rysslands andra 
största stad med cirka 5,2 miljoner invånare. Vi möts av vår guide 
innan vi checkar in för tre nätter på Hotel Azimut. Vi äter gemen- 
sam middag på hotellet.

Dag 3. Sankt Petersburg  Under en guidad rundtur ser vi bland annat 
Peter-Paulfästningen, Isakskatedralen med dess förgyllda kupol samt 
konstmuseet Eremitaget, som har den största Rembrandtsamlingen i 
världen utanför Nederländerna. Gemensam middag. 

Dag 4. Stadsrundtur Sankt Petersburg  Idag besöker vi det vackra 
palatset Peterhof, byggt av Peter den store och berömt inte minst 
för trädgården med dess storslagna fontäner och skulpturer. Kvällen  
bjuder på en rysk folkloreafton med middag på Nikolajevskij- 
palatset.

Dag 5. Sankt Petersburg – Novgorod  Vi reser vidare till Novgorod, 
en av Rysslands äldsta städer, som sägs ha grundats av vikinga-
hövdingen Rurik. Här checkar vi in för två nätter på Park Inn by 
Radisson Veliky Novgorod. Under en guidad rundtur besöker vi 
bland annat fästningen Kreml samt den gamla handelsplatsen 
Jaroslavs gård, som var en viktig knutpunkt för handeln mellan 
Norden och Bysans. Gemensam middag.

Dag 6. Novgorod  Vi inleder dagen med ett besök på klostret Sankt 
Georg, som ska ha grundats i början på 1000-talet av storfurst 
Jaroslav den vise, som var gift med Olof Skötkonungs dotter 
Ingegerd. Vi fortsätter sedan till friluftsmuseet Vitoslavlitsy 

Avgångstider: 05.30 Ulricehamn, 06.00 Borås, 07.00 
Göteborg, 07.40 Alingsås, 08.00 Vårgårda, 09.00 Lid-
köping, 11.30 Örebro, 15.30 Stockholm och ytterligare 
ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar ·  
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:- 
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 18/4, 21/4, 22/4, 23/4, 24/4, 25/4

6 dagar

fr  6 375:-

Dag 1. Hemorten – Tyskland  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. 
I Tyskland fortsätter vi söderut och checkar in på vårt övernatt- 
ningshotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Tyskland – Holland  Efter frukost reser vi västerut och 
passerar gränsen till Nederländerna redan under morgonen. Under 
förmiddagen passerar vi Groningen och Heerenveen innan vi reser 
över Nordsjövallen. Den tre mil långa fördämningen Afsluitsdijk byggdes 
mellan 1927 och 1932. Vi stannar vid en utsiktsplats för att 
beskåda den imponerande konstruktionen där det även finns ett 
utsiktstorn och en liten servering. Resan fortsätter sedan genom 
det klassiska holländska landskapet. Under kvällen anländer vi till 
respektive hotell där vi äter gemensam middag.

Dag 3. Keukenhof  Frukost på hotellet. Idag reser vi till Lisse och 
Keukenhof där vi möts av de tulpan- och hyacintfält som ofta avbildas 
på vykort. Keukenhof är Europas ledande blomsterpark och under 
några timmar beundrar vi på egen hand blomsterprakten i den 32 
hektar stora parken. Parkens namn betyder ”köksträdgården” och 
här finns bland annat ett orkidéhus och en rad paviljonger. Under 
dagen hinner vi även med ett stopp hos en lokal blomsterhandlare. 
Middag på kvällen på vårt hotell.

Dag 4. Amsterdam  Frukost på hotellet och avresa till Amsterdam. 
Under vårt besök i huvudstaden gör vi en båttur på stadens kanaler. 
Detta ger oss ett annat perspektiv på den charmiga stadskärnan än 
det vi får när vi sedan har fri tid för lunch och hinner uppleva sta-
dens inbjudande atmosfär på egen hand. Här finns bland annat en 
stor mängd museer. Allt från de klassiska konstmuseerna såsom 
Riksmuseet och Stedelijk Museum till kattmuseum, museum för 
handväskor och så klart både Anne Franks och Rembrandts hus. 
Biljetter till många av de populära museerna måste bokas i förväg 
på respektive museums hemsida. Vid bokning online väljer man 
ofta en tidpunkt för inträde vilket har minskat de köer som varit 
ett stort problem i Amsterdam. För information om passande 
tid för museibesök för just er avresa vänligen se er boknings-
bekräftelse. Vi återvänder till vårt hotell för gemensam middag på 
kvällen.

Holland möt våren med tulpaner
Holland på våren förknippas med färgsprakande blomsterprakt och ljuva dofter. Det är precis som man drömt om när 
man kommer till blomsterområdet fullt av väderkvarnar och kanaler. Låt drömmen bli sann och följ med på denna resa 
till Holland, där alla utflykter ingår.

Dag 5. Holland – Tyskland  Frukost på hotellet och därefter avresa 
mot Tyskland. Under början av kvällen når vi vårt övernattningshotell 
utanför Bremen eller Hamburg där vi avslutar dagen med en 
gemensam middag. 

Dag 6. Tyskland – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara åter i Malmö 15.45, Göteborg 20.00 och Stockholm 20.45.

Blomstertåget 2020  Lördagen 25/4 går Blomstertåget av stapeln 
i Holland och på våra resor med avresa 21–24/4 får vi se detta som 
en del av resans program. Varje år tar detta praktfulla tåg sig fram 
den 42 kilometer långa sträckan mellan Noordwijk och Haarlem. 
De färgglada och väldoftande ekipagen är gjorda av blommor och 
blomsterlökar och formgivna på ett givet tema som under 2020 är 
”Freedom”.

Vi erbjuder flera olika hotell på resan. Mer information om hotellen 
finns på vår hemsida.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 095:- 
Avresedatum: 23/5, 1/9

7 dagar

fr  6 675:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. I Rödby tar vi färjan till Puttgarden som tar 45 minuter. 
Ombord finns det möjlighet att äta lunch. Vi kommer under kvällen 
fram till utkanten av Bremen där vi checkar in på Atlantic Hotel an 
der Galopprennbahn. Vi äter gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Bremen – Antwerpen  Efter frukost åker vi till Antwerpen som 
ligger i den flamländska, norra delen av Belgien. Vi bor fyra nätter 
på fyrstjärniga Mercure Antwerp City Centre, med centralt läge vid 
Stadsparken. Här äter vi middag på kvällen.

Dag 3. Stadsrundtur Antwerpen  På förmiddagen gör vi en stads-
rundtur på två timmar med en lokalguide. Antwerpen har Europas 
näst största hamn men även en anrik diamanthandel. Här har 
man sålt och slipat diamanter sedan 1400-talet. Resten av dagen 
och kvällen har vi möjlighet att på egen hand lära känna staden 
närmare. Mode, konst och design möter oss överallt och det finns 
många intressanta butiker, kaféer och förnämliga restauranger att 
upptäcka. Kanske lockar ett besök i den välkände barockkonst-
nären Rubens ateljé och bostad från 1600-talet, som numera är ett 
museum beläget alldeles i närheten av hotellet. Det moderna mu-
seet MAS, Museum aan de Stroom, är också sevärt, både med tanke 
på dess arkitektur och dess innehåll. Från takterrassen erbjuds 
dessutom en fin vy av staden.

Dag 4. Gent  Idag åker vi till Gent, en resa som tar cirka en timme. 
Gent var Europas största stad under början av 1500-talet och 
här finns många välbevarade byggnader från den tiden. Numera 
har staden en stor bilfri stadskärna med slingrande kanaler och 
intagande kullerstensgränder, som inbjuder till mysiga upptäckts-
färder. Det finns också gott om museer och trevliga restauranger, 
många med vegetariskt utbud. Vi har ledig tid för att se oss omkring 
fram till eftermiddagen, då vi samlas för ölprovning på Gentse 
Gruut-bryggeriet. Bryggeriet arbetar sedan 2009 med modern 
teknik i kombination med medeltida traditioner och har tagit fram 
ett öl som är framställt utan humle. Vi provar tre olika sorter. På 
kvällen återvänder vi till Antwerpen.

Flandern Antwerpen – Gent – Brygge
Flanderns tre diamanter glittrar. De medeltida städernas charm förenas med ett rikt kulturliv och nyskapande, kreativt 
mode. Njut av gastronomiska upplevelser utöver det vanliga, inte minst av den belgiska nationalrätten musslor med 
pommes frites − moules frites − och glöm för all del inte majonnäsen! Här finner vi dessutom en stark bryggeritradition 
och högklassig chokladtillverkning.

Dag 5. Brygge  Efter frukost gör vi en utflykt till Brygge, strax 
innanför den belgiska kusten. Redan på 1100-talet blomstrade 
handeln med ull- och tygvaror, tack vare de många kanalerna som 
tidigt fungerade som handelsvägar. Några århundraden senare 
förlorade Brygge sin ställning som handelsmetropol till Antwerpen. 
De charmiga kanalerna bidrar fortfarande till stadens karaktär, 
och vi gör en gemensam kanaltur på förmiddagen. Från båten får 
vi ett fint perspektiv på sevärdheterna, och de talrika små broarna 
förtjänar också vår uppmärksamhet. Sedan finns det tid att strosa 
runt i de medeltida gränderna. Här finns många intressanta museer 
och kyrkor, i Vårfrukyrkan hittar vi till exempel en av Michelange-
los berömda skulpturer. Brygge är också en av Europas främsta 
gastronomiska städer. Kom ihåg att titta in i någon av alla ljuvliga 
chokladbutiker! Vi återvänder till Antwerpen och vårt hotell på 
kvällen.

Dag 6. Antwerpen – Hamburg  Efter frukost åker vi mot Hamburg, där 
vi checkar in på vårt hotell utanför staden. Gemensam middag på 
kvällen.

Dag 7. Hamburg – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara 
åter i Malmö 15.45, Göteborg 20.00 och Stockholm 20.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 195:-
Speciellt: Programmet kommer att utföras i olika ordning på 
grund av blomsterparadens utformning.
Avresedatum: 30/6, 3/7

6 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. I 
Tyskland fortsätter vi söderut och checkar in på vårt övernattnings- 
hotell i utkanten av Bremen. Dagen avslutas med en gemensam 
middag.

Dag 2. Bremen – Haag  Efter frukost reser vi västerut och pas-
serar gränsen till Nederländerna redan under morgonen. Under 
förmiddagen passerar vi Groningen och Heerenveen innan vi kör 
över Nordsjövallen. Den tre mil långa fördämningen Afsluitdijk 
byggdes mellan 1927 och 1932. För att beskåda den imponerande 
konstruktionen stannar vi vid en utsiktsplats där det även finns ett 
utsiktstorn och en liten servering. Resan fortsätter sedan genom 
det klassiska holländska landskapet. Under kvällen anländer vi till 
vårt hotell Crowne Plaza vid den lummiga Van Stolk-parken en bit 
utanför Haags stadskärna. Vi äter gemensam middag på hotellet 
samtliga kvällar.

Dag 3. Stadsrundtur Haag  Idag har vi möjlighet att se mer av Ne- 
derländernas administrativa centrum Haag. I denna moderna stor- 
stad finner vi en mängd ambassader, Nederländernas regerande 
instanser och det vackra Fredspalatset som inhyser Internationella 
domstolen, ett av FN:s sex huvudorgan. Under dagen besöker vi det 
alldeles speciella konstverket Panorama Mesdag. Målningen är en 
så kallad rundmålning med en diameter på omkring 36 meter, och vi 
upplever den från en plattform i mitten av rummet. Eftermiddagen 
är sedan fri för egna strövtåg i staden innan vi återvänder till hotel-
let för gemensam middag.

Holland med den flytande blomsterparaden i Westland
Nederländerna är kanske som mest känt för sina färgsprakande tulpanodlingar under vårmånaderna, men här finns 
mycket mer att uppleva. På denna resa bor vi i storstaden Haag och besöker den mysiga porslinsstaden Delft. En av 
dagarna beskådar vi den praktfulla flytande blomsterparaden, med hundratals vackert blomsterdekorerade båtar.

Dag 4. Delft  Efter frukost åker vi till Delft, staden som är världs-
känd för sitt blå porslin. Här föddes och verkade den berömde 
konstnären Johannes Vermeer, och i den gotiska kyrkan Nieuwe 
Kerk ligger de flesta av det nederländska kungahusets medlemmar 
begravda. Under vår utflykt besöker vi en traditionell keramikfabrik 
där vi får en guidad tur och lär oss mer om Delftfajans. Vi har även 
tid att vandra längs de karakteristiska kanalerna och ta del av sta-
dens utbud av restauranger och kaféer innan vi återvänder till Haag 
för gemensam middag på vårt hotell.

Dag 5. Haag – Bremen  Frukost och därefter avresa mot Tyskland. 
Under kvällen når vi vårt övernattningshotell utanför Bremen där vi 
avslutar dagen med en gemensam middag.

Dag 6. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara 
åter i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Den flytande blomsterparaden  Den 2–5 juli genomförs den årliga 
flytande blomsterparaden i Westland. Detta område i sydvästra 
Nederländerna är känt för sina trädgårdsodlingar, och under dessa 
dagar görs flytande konstverk av skörden med blommor, grönsak-
er och andra växter. De väldoftande och färgglada båtarna tar sig 
fram i olika städer, och under en av dagarna gör vi ett besök för att 
beskåda detta evenemang.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
en lunch · 6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Avresedatum: 12/5, 25/7, 28/8, 25/9

7 dagar

fr  7 175:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark för att sedan ta färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi 
checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Abtenau  Frukost och avresa söderut. Vi kör 
mot München och vidare in i Österrike där vi framåt kvällen når 
Abtenau som ligger några mil sydost om Salzburg. Här inkvarterar 
vi oss på Hotel Goldener Stern som ligger mitt i byn. Middag på 
kvällen.

Dag 3. Salzburg  Efter frukost gör vi en utflykt till Salzburg, 
Mozarts födelsestad, där vi under förmiddagen får en guidad 
stadsrundtur av en lokalguide. Salzburg har en av de bäst 
bevarade stadskärnorna i Österrike. Vi besöker gamla stan som 
stoltserar med sevärdheter som Mozartplatz, barockkatedralen 
Salzburger Dom och gågatan Getreidegasse. Under eftermiddagen 
återvänder vi till Abtenau och vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 4. Sankt Wolfgang och Hallstatt  Efter frukost gör vi en 
heldagsutflykt till Salzkammerguts underbara sjödistrikt. Vi 
inleder förmiddagen med en båttur på Wolfgangsee. Den börjar i 
Sankt Gilgen och efter cirka en timmes färd når vi Sankt Wolfgang. 
Här kliver vi i land och får uppleva den vackra byn, mest berömd 
för värdshuset Vita Hästen och operetten med samma namn som 
utspelar sig här. Under eftermiddagen fortsätter vi till Hallstatt vid 

Salzkammergut Salzburg och Sankt Wolfgang
I vackra Salzkammergut öster om Salzburg finns underbar natur och trivsamma byar. Området blev rikt genom sina 
saltgruvor och är även känt för sina vackra sjöar. Vi bor fyra nätter i gemytliga Abtenau och gör utflykter till bland annat 
Salzburg och Sankt Wolfgang vid Wolfgangsee.

Hallstätter See. Den lilla byn ligger vid strandkanten av sjön och 
klamrar sig fast på en avsats som omges av höga berg. Här får vi 
en guidad visning av lokalguide. Under kvällen är vi tillbaka på vårt 
hotell för gemensam middag.

Dag 5. Traunsee med ölprovning  Efter frukost reser vi norrut för 
ytterligare en heldagsutflykt i Salzkammergut. Vi färdas utmed 
Traunsee och när vi passerat Gmunden når vi Brauerei Schloss 
Eggenberg. Bryggeriet har varit privatägt sedan 1681 och tillverkar 
ölet Eggenberg. Vi bjuds på en visning och provsmakar det lokala 
ölet. Vi äter sedan en gemensam lunch på en närliggande restau-
rang. Under eftermiddagen återvänder vi till Abtenau och vårt 
hotell. Kvällen avslutas med middag på hotellet.

Dag 6. Abtenau – Berlin  Frukost och avresa mot Berlin. Under 
kvällen når vi vårt hotell i utkanten av Berlin. Dagen avrundas med 
en gemensam middag på hotellet.

Dag 7. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 495:- · konsertbiljett · wienervalsbiljett
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 18/4, 2/5, 23/5, 29/8, 8/9, 19/9

7 dagar

fr  6 675:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar och där det finns möjlighet att äta ombord. 
I Tyskland fortsätter vi till vårt hotell i utkanten av Berlin. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Wien  Frukost och tidig avresa söderut. Färden 
går genom tyska Sachsen och tjeckiska Böhmen. Vi stannar till 
utanför Prag för lunch. Under kvällen når vi Österrike och Wien där 
vi inkvarterar oss på centralt belägna hotell Novum Hotel Prinz 
Eugen i Wien. Här har vi en utmärkt utgångspunkt för att utforska 
staden och om kvällarna botanisera bland de många restaurang-
erna på egen hand. 

Dag 3. Stadsrundtur Wien  Efter frukost gör vi en stor rundtur i 
Wien med lokalguide. Vi åker genom centrum och passerar operan, 
parlamentet och rådhuset. Vi kör över Donau ut till FN-staden och 
åter till centrum via Hundertwasserhaus och Belvedereparken. 
Därefter promenerar vi i centrum och besöker bland annat Hofburg. 
Sedan blir det tid för egna strövtåg och shopping. På kvällen kom-
mer en av resans höjdpunkter, en kvällsutflykt till Hofburg där vi får 
njuta av en konsert. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 
495:- 

Dag 4. Wien  Frukost och sedan har vi hela dagen fri för egna akti-
viteter. Vi rekommenderar ett besök på Schönbrunn, en båtfärd på 
Donau eller varför inte ett varv med Wiener Riesenrad i nöjesparken 
Pratern. Reseledaren kan därutöver lämna förslag på aktiviteter 

Wien staden som sjuder av konst och musik
Huvudstaden Wien med sin kejserliga atmosfär ligger i Europas hjärta. Musikens och romantikens stad är berömd för 
sina praktfulla byggnader från olika epoker och sin livliga kafékultur. Under vår resa besöker vi också det magnifika 
klostret Stift Melk och åker båt på Donau.

beroende av intresse. På kvällen besöker vi Wiener Kursalon i stads-
parken. Här ser vi en klassisk konsert med wienervalsuppträdande. 
Biljetter måste förbokas. Kostnad för biljetter tillkommer. Pris från 
495:-

Dag 5. Wachau med Stift Melk  Efter en god frukost tar vi bussen 
västerut till den lilla orten Melk vid Donau. Här finns Stift Melk, ett 
av Europas mest spektakulära kloster byggt på en klippa ovanför 
samhället. Klostret har en tusenårig historia och lockar årligen 
cirka en halv miljon besökare. Under förmiddagen får vi en guidad 
visning med lokalguide i klostret. Efter att ha ätit lunch på egen 
hand i Melk gör vi en båttur på Donau. Turen varar i cirka en timme 
och tar oss till byn Spitz. Båten kör medströms genom vindistrik-
tet Wachau och på vägen passerar vi bland annat borgen Aggstein. 
Efter båtturen stannar vi till för en vinprovning på Weingut Dona-
baum i Spitz. Under början av kvällen är vi tillbaka i Wien.

Dag 6. Wien – Berlin  Frukost och avresa. Via Tjeckien anländer 
vi framåt kvällen till vårt hotell i utkanten av Berlin. Middag på 
kvällen.

Dag 7. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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8 dagar

fr  8 875:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark för att sedan ta färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi 
checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Chur  Frukost och avresa söderut. Vi kör genom 
Tyskland och Liechtenstein innan vi under eftermiddagen kommer 
fram till Chur. Här inkvarterar vi oss på gemytliga Hotel Sommerau 
där vi ska bo i fem nätter. Frukost och middag ingår samtliga dagar 
på hotellet.

Dag 3. Stadsrundtur Chur  Efter frukost får vi en guidad tur av 
Chur med en lokalguide. Under eftermiddagen har vi tid att på 
egen hand upptäcka staden, som är den äldsta i Schweiz. Området 
här var bebott redan 3 000 år före Kristus. Chur har en charmig 
medeltida stadskärna med kullerstensgator och historiska bygg- 
nader. Ovanför stadens centrum ligger Biskopshovet med kate- 
dral och biskopsslott, som påminner om den tid då Chur var furst- 
biskopsdöme. Under eftermiddagen gör vi en vinprovning på 
Weingut Donatsch där vi får prova på tre schweiziska viner med 
tilltugg. 

Dag 4. Berninaexpressen  Efter frukost stiger vi ombord på Ber- 
ninaexpressen. Tågresan som finns med på Unescos världsarvslista 
varar i cirka fyra timmar och tar oss med på en hisnande tur bland 
bergspass och glaciärer. Som högst når vi 2 253 meters höjd. Från 
tågets panoramafönster har vi en fantastisk utsikt under resan och 
vi passerar flera broar och tunnlar på vår färd till Tirano. Nära 

Schweiziska Chur med Berninaexpressen
Följ med på en resa till de schweiziska alperna och den gamla staden Chur. Under ett par härliga dagar gör vi en dags- 
utflykt med Berninaexpressen till Arosa, tar en båttur på Vierwaldstättersjön, besöker Luzern och provar vin i Malans.

Poschiavo passerar vi bland annat den berömda spiralviadukten. 
Väl framme i italienska Tirano får vi tid till lunch på egen hand 
innan vår buss tar oss tillbaka till Chur och vårt hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 5. Chur  Dagen tillbringar vi efter eget tycke. Vår reseledare 
hjälper gärna till med tips på utflykter och aktiviteter.

Dag 6. Chur – Herrenberg  Idag gör vi en utflykt västerut till byn 
Küssnacht, vackert belägen vid Vierwaldstättersjön. Här stiger 
vi ombord på en färja som tar oss till den bedårande staden 
Luzern. Mitt i centrum ligger Kapellbrücke, en medeltida träbro 
som är Europas äldsta övertäckta bro och stadens symbol. En kvarts 
promenad från den historiska stadskärnan ligger Lejonmonumentet, 
ett lejon inhugget i en klippa efter Bertel Thorvaldsens ritningar 1821 
som minnesmärke över det i Paris 1792 nedskjutna schweizergardet. 
Efter besöket åker vi vidare till Herrenberg där vi övernattar på 
H+ Hotel Stuttgart. Middag på kvällen.

Dag 7. Herrenberg – Hannover  Efter frukost fortsätter vi resan 
hemåt genom Tyskland. Vi stannar för natten på ett hotell i utkan- 
ten av Hannover. Middag på kvällen.

Dag 8. Hannover – Hemorten  Vi fortsätter vår resa hemåt och tar 
färjan från Puttgarden till Rödby. I mån av tid stannar vi för inköp 
vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 16.45, Göteborg 
21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · båttur · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 895:-
Avresedatum: 29/5, 17/7, 7/8, 21/8, 23/9
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar ·  
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 875:- · bergbana vid Matterhorn 
Avresedatum: 10/7, 24/7, 28/8

8 dagar

fr  9 475:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där 
vi checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam 
middag.

Dag 2. Hannover – Baldersheim  Frukost och avresa mot Balders-
heim. På vägen passerar vi Kassel, Frankfurt am Main och Heidel-
berg. I Baldersheim övernattar vi på Best Western Au Cheval Blanc 
Mulhouse Nord. Middag på kvällen. 

Dag 3. Baldersheim – Fribourg  Vi fortsätter in i Schweiz och stan-
nar till i Emmental för ostprovning på Emmentaler Schaukäserei 
innan vi åker vidare till Bern. Efter lunch på egen hand möter vi vår 
lokalguide som tar oss med på en stadsrundtur i stadens 
fantastiska centrum. Stadskärnan är med sina gamla hus och 
arkader med på Unescos världsarvslista sedan 1983. Framåt sen 
eftermiddag når vi Fribourg där vi bor på centrala NH Fribourg. 
Middag ingår inte denna kväll utan vi kan fritt botanisera bland 
stadens många restauranger.

Dag 4. Fribourg – Lausanne – Brig  Efter frukost beger vi oss till 
Genèvesjön som är Alpernas största sjö. Vi besöker Lausanne som 
är huvudstad i kantonen. Här trängs lyxiga hus och hotell mellan 
de höga bergen och sjön. Det blir tid för lunch på egen hand. På 
vägen stannar vi och gör en vinprovning av några av Schweiz goda 
viner. Vi fortsätter därefter till Brig och checkar in på Hotel Good 
Night Inn. Middag på kvällen. 

Schweiz natursköna vyer med Glaciärexpressen
En enastående reseupplevelse genom den schweiziska alpvärlden. En av många höjdpunkter under resan får vi ombord 
på Glaciärexpressen som tar oss genom orörd natur och vackra dalar.

Dag 5. Zermatt  Eftersom Zermatt är fritt från biltrafik åker vi tåg 
från Täsch till Zermatt som ligger vid foten av Matterhorn.  
Matterhorn kännetecknas av sin pyramidformade topp. Kanske 
lockar en tur med bergbanan till någon av toppstationerna 
Gornergrat eller Klein Matterhorn (extra avgift). Biljetten kostar 
cirka 90 schweizerfranc t/r men väl uppe belönas man av en 
panoramautsikt som är svårslagen. Vi får tid till att äta lunch på 
egen hand innan vi återvänder med tåget till Täsch. Middag på 
kvällen.

Dag 6. Brig – Glaciärexpressen – Feldkirch  Vi lämnar hotellet 
och stiger ombord på Glaciärexpressen. Under fyra timmar får vi en 
fantastisk naturupplevelse genom panoramafönstren på Alpernas 
mest kända tågrutt. Tåget tar oss över Oberalppass på 2 033 me-
ters höjd och vidare till Chur där vår buss möter för att ta oss till 
Feldkirch. Vi checkar in på Best Western Central Hotel Leonhard. 
Middag på kvällen.

Dag 7. Feldkirch – Hannover  Frukost och därefter avresa till 
Hannover. Här bor vi på Leonardo Hotel. Middag på kvällen.

Dag 8. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 7 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · tillvalsutflykt · tyrolerafton
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information. 
Avresedatum: 11/5, 22/6, 6/7, 20/7, 27/7, 10/8, 24/8, 31/8, 7/9

8 dagar

fr  6 775:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi 
checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam 
middag.

Dag 2. Hannover – Saalbach  Frukost och avresa till Saalbach i 
Österrike. Vi kör mot München och vidare in i Österrike. Framåt 
kvällen når vi Bergers Sporthotel. Hotellet har en trevlig wellness- 
avdelning med bland annat pool och bastu. Samtliga dagar i 
Saalbach ingår middagar på hotellet. En av kvällarna är det  
tyrolerafton på hotellet (betalas på plats, pris fr. 11 euro).

Dag 3. Saalbach  Efter frukost gör vi en liten promenad för att 
bekanta oss med Saalbach. I samband med promenaden ges det 
möjlighet att resa med en av byns gondolliftar (extra avgift). 
Väl uppe kan man äta lunch på 1 400 meters höjd och njuta av den 
underbara naturen. De som önskar kan vandra ner tillbaka till byn. 
Eftermiddagen till eget förfogande. Middag på kvällen.

Dag 4. Grossglockner och Hohe Tauern  Efter frukost reser vi 
söderut till Grossglocknermassivet och nationalparken Hohe 
Tauern. Här färdas vi på den natursköna vägen Grossglockner 
Hochalpenstrasse som årligen lockar miljontals besökare. Under 
förmiddagen gör vi ett stopp i Heiligenblut med möjlighet att besö-
ka byns vackra pilgrimskyrka. Eftermiddagen avslutas vid Franz-
Josefs-Höhe på nästan 2 400 meters höjd. Förhoppningsvis träffar 
vi några av de murmeldjur som lever i området. Middag på kvällen.

Saalbach Alperna från deras bästa sida
I Österrikes vackraste landskap ligger den underbara orten Saalbach. Här finns natursköna vandringsleder och 
alplandskap. Med linbanorna kan man komma upp till 2 000 meters höjd.

Dag 5. Salzburg  Efter frukost gör vi en utflykt till Salzburg, 
Mozarts födelsestad. Under förmiddagen får vi en guidad stads-
rundtur av en svensktalande lokalguide. Vi ser den historiska 
stadskärnan med sevärdheter som Mozartplatz, katedralen och 
gågatan Getreidegasse. Middag på kvällen.

Dag 6. Tillvalsutflykt Örnnästet  Dagen är fri för egna aktiviteter 
fram till vår gemensamma middag på kvällen. Man kan också följa 
med på en tillvalsutflykt. Efter frukost gör åker vi till Hitlers Örn-
näste, Kehlsteinhaus, som ligger nära Berchtesgaden i Tysklands 
sydöstligaste hörn. Den sista vägen upp till Örnnästet är drygt 6 
km lång och ett mästerverk i sig. Under 13 månader byggdes den 
av 3 000 arbetare mellan åren 1937 och 1938. Från Örnnästet är 
det en hänförande utsikt över Bayern och Salzburgerland. Utflykten 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 255:- 

Dag 7. Saalbach – Berlin  Frukost och avresa mot Berlin. Under 
början av kvällen når vi vårt hotell i utkanten av Berlin. Dagen 
avrundas med en gemensam middag på hotellet.

Dag 8. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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9 dagar

fr  9 975:-

Österrike & Alsace 
med Berninaexpressen och Bodensjön 

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 6 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 125:-
Avresedatum: 25/5, 7/9

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. I 
Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där vi checkar in på 
vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Hannover – Feldkirch  Efter frukost reser vi vidare till öster-
rikiska Feldkirch. Väl framme checkar vi in på Best Western Central 
Hotel Leonhard där vi äter gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Berninaexpressen  Efter frukost beger vi oss till Chur där vi 
stiger ombord på Berninaexpressen. Tågresan som finns med på 
Unescos världsarvslista varar i cirka fyra timmar och tar oss med på 
en hisnande tur bland bergspass och glaciärer. Som högst når vi  
2 253 meters höjd. Från tågets panoramafönster har vi en fantas-
tisk utsikt under resan och vi passerar flera broar och tunnlar på 
vår färd till Tirano. Nära Poschiavo passerar vi bland annat den 
berömda spiralviadukten. Väl framme i italienska Tirano får vi tid till 
lunch på egen hand innan vår buss tar oss tillbaka till Feldkirch och 
vårt hotell. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Bodensjön med Mainau  Frukost och därefter åker vi till 
Lennart och Sonja Bernadottes livsverk, blomsterön Mainau. Ön 
ligger strax väster om den tyska staden Konstanz och på vägen 
korsar vi Bodensjön med färja från Meersburg. Vi har gott om tid 
att vandra runt bland citruslundar, ädelrosor och annan tropisk 
växtlighet i detta blomsterparadis. I parken finns även ett palmhus 
och ett fjärilshus. På kvällen äter vi middag på egen hand på någon 
av Feldkirchs trevliga restauranger.

Dag 5. Feldkirch – Freiburg  Efter frukost och utcheckning åker 
till Freiburg i sydvästra Tyskland, beläget ca 30 km från franska 

En rundresa som tar oss från Österrikes och Schweiz vackra alplandskap till korsvirkesidyller och böljande vinodlingar 
i Alsace! Under vår resa bjuds vi på fascinerande vyer över såväl schweiziska glaciärer som italienska palmer, njuter av 
blomsterön Mainau i Bodensjön och provsmakar viner i Alsace.

gränsen. Här ska vi bo tre nätter på Intercity Hotel Freiburg. Efter-
middagen är fri att utforska de gamla medeltida kvarteren. Freiburg 
har Tysklands äldsta existerande gästgiveri, Zum Roten Bären, 
och den ståtliga domkyrkan står vid foten av Schlossberg sedan 
1200-talet. På kvällen ingår middag på hotellet.

Dag 6. Colmar  Efter frukost åker vi till den franska staden Colmar, 
en mysig stad med pittoreska kullerstensgator och korsvirkeshus. 
I stadens gamla stadskärna passerar floden La Lauch, och här gör 
vi en liten båttur på de idylliska kanalerna. Vi har sedan tid för egna 
strövtåg och lunch på egen hand. Väl tillbaka i Freiburg har vi resten 
av dagen fri för egna aktiviteter.

Dag 7. Choklad- och vinprovning  Efter frukost åker vi till Choklad- 
museet i Geispolsheim där vi får en inblick i alla momenten i cho- 
kladtillverkningsprocessen, från kakaoböna till färdig choklad. Vi 
avslutar självklart besöket med chokladprovning. Därefter äter 
vi lunch på egen hand innan vi beger oss till vingården Domaine 
Ruhlmann Jean-Charles et Fils i Dambach-La-Ville. Ett litet tåg tar 
oss genom den pittoreska byn till vinodlingarna där vi får prova tre 
sorters vin. Middag på hotellet.

Dag 8. Freiburg – Bremen  Efter frukost fortsätter vi resan hemåt 
genom Tyskland. Vi stannar för natten på ett hotell i Bremen. Mid-
dag på kvällen.

Dag 9. Bremen – Hemorten  Vi fortsätter vår resa hemåt och tar 
färjan från Puttgarden till Rödby. I mån av tid stannar vi för inköp vid 
en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 16.45 Göteborg 21.00 och 
Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 475:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 20/6, 18/7, 22/8, 12/9, 
26/9

7 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland fortsätter vi till utkanten av Hannover där 
vi checkar in på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam 
middag.

Dag 2. Hannover – Friedrichshafen  Efter frukost fortsätter vi 
söderut. Vi kommer fram till tyska Friedrichshafen som ligger på 
norra sidan av Bodensjön. Här bor vi på Hotel City Krone. 
Hotellet ligger mitt i centrum intill rådhuset, nära både gågatorna 
och strandpromenaden. Middag på kvällen. 

Dag 3. Mainau  Frukost och därefter åker vi på en utflykt till Len-
nart och Sonja Bernadottes livsverk, blomsterön Mainau. Ön ligger 
strax väster om den tyska staden Konstanz och på vägen korsar vi 
Bodensjön med färja från Meersburg. Vi har gott om tid att vandra 
runt bland citruslundar, ädelrosor och annan tropisk växtlighet i 
detta blomsterparadis. I parken finns även ett palmhus och ett 
fjärilshus. Middag på kvällen.

Dag 4. Liechtenstein och Schweiz  Frukost. Idag gör vi en utflykt 
till det lilla furstendömet Liechtenstein med cirka 38 000 invånare. 
Vi besöker huvudstaden Vaduz och får tid att se oss om i centrum. 
På en hög klippa ovanför staden ligger slottet som än idag är 
furstefamiljens residens. Efter besöket i Vaduz kör vi en sagolikt 
vacker väg genom de schweiziska alperna till Schwägalp. Här görs 
ett stopp för lunch vid foten av alptoppen Säntis som har en höjd 
på 2 502 m ö.h. På vägen tillbaka mot Friedrichshafen passerar vi 
ett flertal små pittoreska byar. På kvällen äter vi middag på egen 
hand på någon av restaurangerna i Friedrichshafen.

Dag 5. Lindau  Efter frukost gör vi en bussutflykt till Lindau. 
Lindaus gamla stadskärna ligger på en ö i Bodensjön. Här finns 

Bodensjön vid Alpernas fot med Mainau
Bodensjön är Centraleuropas tredje största sjö och gränsar till tre länder. Här har man utsikt över de storslagna Alperna 
runtomkring. Under vår vistelse gör vi flera intressanta utflykter, bland annat till blomsterön Mainau.

rikligt med gemytliga gågator och gränder. Stadens främsta sevärd-
het är det gamla rådhuset från 1400-talet som utsmyckats med 
fasadmålningar. Efter lunch återvänder vi till Friedrichshafen, där 
vi under eftermiddagen får tid på egen hand. Här finns bland annat 
det spännande Zeppelinmuseet som ligger en kort promenad från 
vårt hotell. Museet erbjuder en av världens främsta luftfarts- 
utställningar. Middag på kvällen.

Dag 6. Friedrichshafen – Hannover  Efter frukost reser vi till 
Hannover och vårt övernattningshotell. Middag på kvällen.

Dag 7. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:- · tillvalsutflykter
Avresedatum: 9/5, 4/7, 18/7, 22/8, 30/8, 5/9, 12/9, 19/9, 27/9, 3/10

7 dagar

fr  5 775:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter och där det finns möjlighet att äta lunch ombord. 
Under kvällen når vi utkanten av Hannover och checkar in på vårt 
hotell. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Hannover – Assmannshausen  Vi äter frukost och därefter 
reser vi vidare mot Rhendalen. Vi passerar Göttingen, Kassel, Frank-
furt och kommer slutligen fram till Assmanshausen. Här checkar vi 
in på Gasthof Schuster. Schuster består av tre pensionat i tre olika 
byggnader: Pension Rita, Pension Resi och Café Schuster. Rums-
standarden är enkel men trivsam. Middag på kvällen.

Dag 3. Assmannshausen  Efter frukost gör vi en vinvandring i 
Assmannshausens vinfält. Därefter äter vi en lätt lunch med bauern-
bratwurst, potatissallad och ett glas öl eller vin. Framåt eftermiddagen 
har vi vinprovning av sju till åtta vinsorter hos Weingut Altenkirch. 
Hela utflykten kostar 28 euro. Efter middagen gör vi en kvällsutflykt 
till Rüdesheim och Drosselgasse. Återresa klockan 23.00. 

Dag 4. Loreleiklippan och Rüdesheim  Efter frukost finns möjlighet 
att göra en extra båtutflykt på Rhen. Vi promenerar ner till hamnen i 
Assmannshausen och går ombord på en kryssningsbåt som tar oss 
norrut på Rhen. På vägen passerar vi en rad byar och slott och ser 
de vackra vinodlingarna från båten. Efter cirka 80 minuters färd når 
vi Sankt Goarshausen där vi möter vår buss och de medresenärer 
som valt att åka med bussen istället. Båtturen behöver förbokas 
inför resan. Pris fr. 155:- 
 Vi beger oss sedan med bussen till toppen av Loreleiklippan för 
att beskåda den vackra utsikten innan vi fortsätter till Rüdesheim. 
Vi får tid till att äta lunch och shoppa samt utforska staden i dags-
ljus. På hemvägen besöker vi minnesmärket Niederwalddenkmal. 
Härifrån har vi en underbar utsikt över Bingen och Rüdesheim. 
Istället för att ta bussen tillbaka till Assmannshausen går det ut-
märkt att på egen hand ta en promenad kombinerat med linbana 
tillbaka. Efter middagen på kvällen blir det dans på Café Schuster 
och vi blir visade hur man gör en äkta Rüdesheimer Kaffee.

Rhendalen vackra vyer, vin och riddarborgar
Följ med på en av våra mest populära resor. Vi besöker två av Europas vackraste dalgångar, Rhendalen och Moseldalen. 
Här finns underbar natur, vinodlingar och gamla riddarborgar så långt ögat når. Två av Europas mest berömda floder 
lockar årligen stora skaror av turister. Vi lär oss mer om vin och bor i genuina Assmanshausen.

Dag 5. Moseldalen  Frukost och sedan utflykt till Moseldalen. 
Vägen till Mosel och Koblenz anses vara den vackraste delen av 
Rhen. Den kantas av medeltida borgar och oändliga vinodlingar. 
Vi stannar vid Deutsches Eck i Koblenz där Mosel rinner ut i Rhen. 
Färden fortsätter sedan längs Mosel till idylliska Cochem där 
det blir tid för lunch. Återresan går via Hunsrück till Bingen där vi 
även får beskåda den tyska landsbygden. Middag på kvällen och 
därefter tillfälle för dans. 

Dag 6. Assmannshausen – Bremen  Frukost och avresa norrut. Vi 
övernattar på ett övernattningshotell i Bremen. Middag på kvällen. 

Dag 7. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 20.45 och Stockholm 21.45. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 
6 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 575:-
Avresedatum: 9/5, 16/5, 23/5, 4/7, 15/8, 22/8, 29/8, 6/9, 12/9, 
19/9, 26/9, 3/10, 10/10 

7 dagar

fr  7 575:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45  minuter 
och där det finns möjlighet att äta lunch ombord. I Tyskland fortsätter 
vi till Hannover och vårt övernattningshotell. Vi äter gemensam 
middag på kvällen.

Dag 2. Hannover – Bernkastel  Vi äter frukost och reser sedan 
vidare mot Moseldalen. Efter lunchtid sätter vi kurs mot Bernkastel. 
När vi kommer fram tar vi in på Gastof Hotel zur Post som är vackert 
beläget precis vid Mosel. Här bor vi i fyra nätter. På kvällen äter vi 
gemensam middag på Hotel zur Post. 

Dag 3. Bernkastel  Efter frukosten tar vår reseledare med oss på 
en promenad i staden som avslutas med en vinprovning av fem 
viner på Dr. Pauly-Bergweiler. Lunch på egen hand innan vi gör en 
vinprovning på Brückenkeller. Därefter får vi tid att på egen hand 
upptäcka Bernkastel. På kvällen äter vi gemensam middag på en 
lokal restaurang.

Dag 4. Trier, Nittel och Trittenheim  Efter frukost åker vi till Tysk- 
lands äldsta stad, den gamla romerska staden Trier. Staden grun-
dades redan år 16 f.Kr. av kejsar Augustus. En lokalguide visar oss 
de olika sevärdheterna och därefter blir det egen tid för lunch. 
Framåt eftermiddagen reser vi vidare till samhället Nittel som 
ligger precis vid gränsen till Luxemburg. Där besöker vi Weingut 
Zilliken och får provsmaka deras viner. Efter vinprovningen fortsät-
ter vi till Trittenheim där vi äter dagens middag på Hotel Krone 
Riesling. Framåt kvällen åker vi tillbaka till vårt hotell i Bernkastel.

Dag 5. Båtutflykt Traben-Trarbach  Efter frukost promenerar vi 
ner till hamnen och går ombord på en av kryssningsbåtarna för 
en underbar båttur genom dalen där vinrankorna breder ut sig på 
sluttningarna. Båtresan går upp till Traben-Trarbach som är känd 
som kurort. Vi kommer även att få uppleva hur det är att slussas 
på floden. Vi går en promenad i Traben-Trarbach med vår rese-
ledare, och därefter blir det tid för lunch. Framåt eftermiddagen 
tar vår buss oss tillbaka till Bernkastel. På kvällen äter vi middag 
på en lokal restaurang.

Moseldalen hänförande vyer längs flodlandskap
Moseldalen är en av Europas vackraste dalgångar. Där breder vinodlingarna ut sig på de branta terrasserna och bildar 
nästan som naturliga amfiteatrar på sluttningarna. Naturen och de små byarna bjuder oss på sagolika upplevelser. Vi 
bor i Bernkastel-Kues, som präglas av sina gamla korsvirkeshus.

Dag 6. Bernkastel – Bremen  Frukost och avresa till Bremen som 
vi når under början av kvällen. Vi checkar in på vårt hotell i utkanten 
av staden. Middag på kvällen.

Dag 7. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · ciceron Ulf Wagner · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Avresedatum: 2/5, 25/8

6 dagar

fr  9 375:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar cirka 
45 minuter. Ombord på färjan finns möjlighet att äta lunch. Under 
kvällen når vi vårt hotell som ligger i utkanten av Hannover. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Hannover – Neustadt an der Weinstrasse  Vi börjar dagen 
med en god frukost på vårt hotell. Därefter reser vi söderut och 
under dagen ansluter Ulf Wagner. Under eftermiddagen gör 
vi ett stopp i den kända vinbyn Deidesheim. Här besöker vi Dr. 
von Bassermann-Jordan som är en av de äldsta vinmakarna i 
Tyskland, berömda för sina fina Rieslingviner. Här bjuds vi på en 
rundvandring och som avslutning får vi även provsmaka några av 
deras goda viner som anses vara bland de bästa i hela Pfalz- 
området. Vi fortsätter sedan till Neustadt an der Weinstrasse och 
vårt centrala hotell Achat Premium där vi bor i tre nätter. På kvällen 
äter vi gemensam middag på en lokal restaurang i staden.

Dag 3. Vin med Wagner  Efter frukost gör vi en utflykt till Schweigen- 
området där vi besöker en lokal vingård för rundvandring och vin-
provning. Därefter blir det tid till lunch innan vi framåt eftermiddagen 
åker vidare mot Gimmeldingen. Här gör vi ett besök hos Christmann 
som är en av världens främsta producenter av torra Rieslingviner. 
Vi bjuds även här på rundvandring och provsmakning där vi får 
smaka på några av deras viner som håller absolut världsklass. 
Vi åker därefter tillbaka till Neustadt och på kvällen avnjuter vi en 
god middag på någon av stadens alla trevliga restauranger.

Dag 4. Vin med Wagner  Frukost och förmiddagen fri. Under 
eftermiddagen tar vi oss till utkanten av Neustadt för ett besök 
hos vinodlaren Müller Catoir. Vingården är vackert belägen på 
en slottsliknande herrgård i närheten av Haardter Schloss. Efter 
en rundtur där vi har fått lära oss mer om framställningen av 
vingårdens viner får vi naturligtvis chansen att även provsmaka 
några av dem. På kvällen äter vi en gemensam middag på en trevlig 
lokal restaurang.

Vinresa Pfalz med Ulf Wagner
Denna vinresa går till ett av Tysklands främsta vindistrikt, Pfalz. Vi bor i trevliga Neustadt an der Weinstrasse, beläget 
utmed Tyska vinvägen och centrum för vinhandeln i detta område. Som extra bonus får vi sällskap av den välkände 
stjärnkrögaren Ulf Wagner som tar oss med till trevliga restauranger och vinprovningar i området.

Dag 5. Neustadt an der Weinstrasse – Hannover  Frukost och 
utcheckning. Vi beger oss sedan till Kallstadt för ett vingårdsbesök 
hos Weingut von Winning. Efter rundtur och provsmakning av gårdens 
viner tar vi farväl av Ulf Wagner och reser norrut mot Hannover. Vi 
beräknas nå vårt hotell som ligger i utkanten av Hannover under 
tidig kväll. Middag på hotellet.

Dag 6. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 175:-
Avresedatum: 9/5, 15/8, 5/9, 14/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10

6 dagar

fr  6 675:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Färjan tar 45 
minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. Vi passerar 
Hamburg och kommer slutligen fram till vårt hotell i Bremen. 
Middag på kvällen.

Dag 2. Bremen – Cochem  Frukost och avresa till Moseldalen. Vi 
kommer in i Ahrdalen och stannar till i Marienthal där vi får prov-
smaka traktens rödvin. Ahrdalen är Tysklands största rödvins-
distrikt. På eftermiddagen fortsätter resan mot Cochem som 
ligger idylliskt vid Mosel. Väl framme bor vi centralt på Hotel Noss. 
Middag på kvällen.

Dag 3. Cochem – Neustadt and der Weinstrasse  Frukost. Vi 
lämnar Cochem och åker längs med vackra Mosel till Bernkastel. 
Här stannar vi hos Dr. Pauly-Bergweiler och provar fem av deras 
viner. Därefter bär resan vidare söderut och vi kommer till 
Neustadt an der Weinstrasse, huvudorten i vindistriktet Pfalz. 
Väl framme tar vi oss till Winzergenossenschaft Weinbiet. 
Här provsmakar vi flera av deras viner, innan vi checkar in på 
cetrala Achat Premium Neustadt där vi bor två nätter. Middag på 
kvällen. 

Tyska vinvägar Ahr, Mosel och Pfalz
Vackra vyer över ringlande floder kantade av branta vinfält där det milda klimatet ger goda förutsättningar för utmärkta 
viner. Följ med på en rundresa där vi stiftar bekantskap med tre av Tysklands spännande vindistrikt! I Ahr, Mosel och 
Pfalz träffar vi stolta vinproducenter som låter oss smaka på det bästa som varje distrikt har att erbjuda.

Dag 4. Bad Dürkheim  Först frukost och sedan en kort resa till vin- 
och kurorten Bad Dürkheim. Här ser vi bland annat graderverket, en 
väldig träkonstruktion med droppande saltvatten, samt det beröm-
da jättevinfatet som är ombyggt till restaurang. Vi tar en liten och 
lugn promenad genom ortens centrum och den vackra kurparken. 
Eftermiddagen tillbringar vi hos Weingut Zumstein som står för 
både dagens vinprovning och kvällens middag. Vi hinner även med 
en tur med traktor och vagn genom orten och vinfälten. På kvällen 
kör vi den korta sträckan tillbaka till vårt hotell.

Dag 5. Neustadt – Alsfeld – Bremen  Frukost. Vi lämnar Pfalz och 
kommer till gemytliga Alsfeld. Belägen i den södra delen av den 
tyska sagovägen stoltserar denna stad med över 400 korsvirkes- 
hus och är dessutom porten till Rödluvans land, Rotkäppchenland. 
Efter lunch på egen hand fortsätter vi mot vårt övernattnings- 
hotell där vi senare på kvällen äter en gemensam middag. 

Dag 6. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.30, Göteborg 20.45 och Stockholm 21.30.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Avresedatum: 7/5, 21/5, 27/8

4 dagar

fr  3 975:-

Dag 1. Hemorten – Spornitz  Vi kör genom södra Sverige och Dan-
mark till Rödby. Där tar vi färjan till Puttgarden. Det finns möjlighet 
att äta på båten. Vi fortsätter sedan till vårt hotell, Van der Valk 
Landhotel Spornitz, som är naturskönt beläget, strategiskt placerat 
med tanke på våra utflykter. Här ska vi bo i tre nätter. Dagen avslu-
tas med en gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Wismar  Efter frukost på hotellet åker vi till Wismar, den 
gamla hansestaden. Här gör vi en guidad tur i den charmiga 
stadskärnan som är upptagen på Unescos lista över världsarv. Trots 
att mycket av arkitekturen förstördes i kriget finns fortfarande 
många vackra gamla byggnader helt eller delvis bevarade. Efter 
stadsrundturen har vi några fria timmar för att upptäcka Wismar på 
egen hand. Kanske vill du äta lunch på en mysig krog eller kika lite i 
butikerna. På eftermiddagen samlas vi igen för ett besök på Hanse 
Sektkellerei. Vi visas runt och får prova tre sorters sekt. På kvällen 
åker vi tillbaka till Spornitz och äter middag på hotellet.

Dag 3. Vielank och Schwechower  På förmiddagen är vi lediga för 
egna aktiviteter. Efter lunch på egen hand åker vi tillsammans till 
den lilla byn Vierlank. Här bjuds vi på en kortare visning av byns 
bryggeri och får naturligtvis prova en av deras egna produkter. 
Sedan sätter vi oss på bussen igen och åker till det vackert belägna 
Schwechower Obstbrennerei. Till skillnad från brandy som alltid 
är gjord på destillerat vin av vindruvor, bränner man här så kallad 

Tyska drycker specialiteter från Nordtyskland 
Tyskland är inte bara öl. På denna resa i norra Tyskland provar vi olika drycker i olika miljöer. Sekt från staden Wismar, öl 
från den lilla byn Vielank och likör från den vackra herrgården Schwechower. Dessutom gör vi en guidad tur i hansesta-
den Wismar.

fruktbrandy på olika sorters frukt. Även här får vi en rundvisning och 
provsmakning av snapsar och likörer av högsta kvalitet. Middag på 
hotellet.

Dag 4. Spornitz – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara 
i Göteborg cirka 19.30.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar 
· 4 middagar · båttur med lunch · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: 4/5, 25/5, 20/7, 7/9

5 dagar

fr  5 275:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar och där det finns möjlighet att äta ombord. 
Vi reser därefter vidare söderut och kommer under kvällen till vårt 
hotell i utkanten av Berlin. Middag på hotellet efter ankomst.

Dag 2. Berlin – Dresden  Efter frukost beger vi oss söderut mot 
Spreewald. Området har fått sitt namn från floden Spree som här 
delar sig i flera armar. Området är sedan lång tid bebott av sorber 
som är ett västslaviskt folkslag. Sorberna har en välbevarad kultur 
och tradition. Vi stannar till i Lübbenau för att göra en kanalbåttur 
med en flatbottnad båt, av lokalbefolkningen kallad Kahn. Båtturen 
varar i cirka fyra timmar och under utflykten bjuds vi på lunch. 
Regionen är känd för en del speciella maträtter, till exempel det 
typiska sättet att lägga in gurka och andra grönsaker. Spreewald 
tillhörde under tiden 1949–1990 Östtyskland och de uppskattade 
Spreewaldgurkornas symbolvärde hyllas i filmen Good Bye Lenin 
från 2003, där det visas att det var svårt att få tag på dessa gurkor 
strax efter den tyska återföreningen. På eftermiddagen kommer 
vi till Dresden och checkar in på Ibis Königstein. Hotellet ligger på 
gångavstånd från centrum intill centralstationen. Middag på kvällen.

Dag 3. Stadsrundtur Dresden  Efter frukost möts vi av en lokalguide 
som visar oss Dresden under två timmar. Staden brukar kallas 

Dresden & Spreewald 
natur och arkitektur
Skogsområdet Spreewald som folkslaget sorberna förvandlat till ett nätverk av kanaler är en fantastisk naturupplevelse. 
Dresden är en stad fylld av magnifika barockbyggnader som Frauenkirche och Zwingern. Under resan upplever vi även 
porslinsstaden Meissen och Sachsiska vinvägen.

”Florens vid Elbe”. Dresden bombades mycket svårt i mitten av 
februari 1945 och har återuppbyggts i olika perioder. Arbetet med 
att återuppbygga staden pågår fortfarande, och så sent som 2005 
återinvigdes Frauenkirche efter elva års restaurering. Vår guide 
visar oss runt bland sevärdheter som Zwingerpalatset, Semper-
operan, frisen Furstetåget och Brühlterrassen. På kvällen beger 
vi oss till gamla stan för ett besök på den gemytliga restaurangen 
Altmarktkeller. Restaurangen serverar inhemsk mat och här äter vi 
kvällens middag.

Dag 4. Dresden – Berlin  Frukost och därefter avresa till Meissen 
nordväst om Dresden. Här gör vi ett besök på den anrika porslins-
fabriken som grundades redan i början av 1700-talet. Vid lunchtid 
följer vi Elbe norrut längs den Sachsiska vinvägen till Lehmann’s 
Seusslitzer Weinstube där vi gör en vinprovning. Under eftermid- 
dagen fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar in på vårt 
hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Berlin – Hemorten  Efter frukost reser vi norrut till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
sparrislunch · 3 middagar · utflykter enligt program · rese- 
ledare
Tillägg: Enkelrum från 695:-
Avresedatum: 30/4, 14/5, 28/5, 4/6

4 dagar

fr  3 875:-

Dag 1. Hemorten – Buchholz  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. I Tyskland passerar vi Lübeck och når under början av 
kvällen Buchholz, söder om Hamburg. Vi checkar in på Achat Plaza 
Hamburg/Buchholz där vi bor under hela resan. Middag på kvällen. 

Dag 2. Altes Land  Efter frukost åker vi ut på landsbygden och 
passerar Altes Land, Europas största sammanhängande fruktod-
lingsområde, där landskapet domineras av äppel- och körsbärsod-
lingar. Vi gör ett besök i staden Jork där vi får möjlighet att besöka 
ett litet hembygdsmuseum. Söder om Stade ligger sparrisgården 
Werner – Der Spargelhof, där vi gör ett besök. Här får vi förklarat 
för oss hur man odlar sparris och får en visning av produktionen. I 
gårdsbutiken finns möjlighet för inköp innan vi sätter oss till bords 
för en sparrislunch där vi blir serverade sparrissoppa med bröd. 
Efter detta trevliga besök åker vi vidare till hansestaden Stade där 
vi får tid att utforska denna historiskt betydelsefulla handelsstad. 
Under eftermiddagen återvänder vi till vårt hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 3. Hamburg  Frukost på hotellet och avresa till centrala Ham-
burg för en cirka en timmes båttur på floden Elbe. Elbe mynnar i 
Nordsjön, cirka 100 kilometer nordväst om Hamburg, och är en av 
Europas största och viktigaste floder. Efter båtturen visar en lokal- 
guide oss runt i denna fina stad. Vi får även tid att besöka de centrala 
delarna av Hamburg och äta lunch på egen hand.

Dag 4. Buchholz – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 15.45, Göteborg 20.00 och Stockholm 20.45.

Altes Land med Stade och Hamburg
Följ med oss på en vårresa i sparrisens tecken till norra Tyskland och Altes Land. Under resan njuter vi av sparrisrätter 
och besöker en lokal sparrisbonde som berättar mer om denna populära vårprimör. Vi besöker dessutom Stade och 
Hamburg.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 5 
middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 425:-
Avresedatum: 11/5

7 dagar

fr  7 775:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. I Gedser tar vi färjan till Rostock och fortsätter sedan till ut-
kanten av Berlin där vi checkar in på vårt hotell NH Berlin Potsdam. 
Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Dessau  Efter frukost beger vi oss till Dessau, 
knappt två timmar söder om Berlin. Förmiddagen ägnar vi åt ett 
besök på Bauhausmuseet. Bauhaus var en skola för arkitektur, 
formgivning och konsthantverk, öppen mellan 1919 och 1933 då 
den stängdes av politiska skäl. Här lades grunden till stilen funktio-
nalism som än idag påverkar många arkitekter. Efter en kort paus 
samlas vi igen för att upptäcka Mästarhusen. Husen ritades i den 
nya stilen av arkitekten Walter Gropius, Bauhausskolans grundare, 
och stod färdiga 1926. Husen var avsedda för skolans rektor och 
lärare, som var kända konstnärer som till exempel Paul Klee och 
Wassily Kandinsky. Senare på eftermiddagen anländer vi till vårt 
centralt belägna hotell, fyrstjärniga Radisson Blu Fürst Leopold 
Hotel där vi bor två nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Gräfenhainichen och Leipzig  Idag åker vi till närbelägna 
Gräfenhainichen och besöker det säregna utomhusmuseet Fer-
ropolis, staden av järn. En lokalguide visar oss runt i parken bland 
industrimaskiner från mitten av 1900-talet och berättar om deras 
historia från DDR-tiden. Vi fortsätter sedan till Leipzig, där vi gör 
en stadsrundtur till fots tillsammans med en lokalguide. Här finns 
mycket att upptäcka vad gäller konst, design och industriromantik, 
särskilt i stadsdelen Plagwitz. Leipzig har dessutom en stark mu-
sikalisk tradition, här föddes Richard Wagner och i Thomaskyrkan 
var J.S. Bach kantor. Det var också i Leipzig som demonstrationerna 
som ledde fram till Berlinmurens fall startade 1989. På kvällen 
återvänder vi till Dessau och äter middag på hotellet.

Dag 4. Dessau – Dresden  Vi reser vidare till Dresden som ligger na-
turskönt vid floden Elbe. Här gör vi en tre timmar lång stadsrundtur 
med en lokalguide. Dresden har anor från början av 1200-talet och 
i gamla stan ligger många intressanta museer och konstsamlingar, 

Tysklands historia 
historia och arkitektur i östra Tyskland 
Vi besöker flera charmiga tyska städer som ger inblick i vår närliggande historia och möter stilbildande design och 
arkitektur i Bauhausmuseet. Som avslutning på resan upplever vi gammalt och nytt i Berlin, en mångfasetterad storstad 
som lockar med spännande sevärdheter.

som till exempel Sempergalleriet i slottet Zwinger. Många byggna-
der förstördes under andra världskriget då Dresden systematiskt 
bombades sönder. Återuppbyggnaden av staden har pågått ända in 
på 2000-talet, och idag är den åter en av Tysklands viktigaste turist-
städer. Vi äter lunch på egen hand och kan ägna eftermiddagen åt 
att fortsätta utforska denna vackra stad som även bjuder på trevlig 
shopping. På kvällen äter vi en trerätters middag under valven på 
Sophienkeller, en centralt belägen restaurang med historisk atmo- 
sfär. Vårt hotell för denna natt är Intercity Hotel Dresden.

Dag 5. Dresden – Berlin  Idag åker vi norrut till Berlin och upplever 
en av Europas intressantaste huvudstäder. Den har sedan länge 
lockat många kreativa personligheter från hela världen och har ett 
uppskattat nöjesliv. Samtidigt anar vi i Berlin ett mörkare förflu-
tet då det i nästan 30 år var en delad stad. Några få korta delar av 
muren finns faktiskt kvar, mest känd är East Side Gallery-sträckan 
som är utsmyckad med målningar av olika konstnärer. Vi samlas för 
en tre timmars stadsrundtur med lokalguide som huvudsakligen 
görs med buss. Vi bor på fyrstjärniga Park Inn by Radisson Berlin 
Alexanderplatz, perfekt beläget öster om floden Spree vid det livliga 
torget Alexanderplatz med många affärer och restauranger. Dagen 
avslutas med gemensam middag på hotellet.

Dag 6. Berlin  På förmiddagen får vi en guidad rundvisning av Stasi- 
museet, som ligger i det före detta Stasihögkvarteret. Från detta 
ministerium för statssäkerhet organiserades hela den fruktade 
övervakningsapparaten som höll de 17 miljonerna invånare i skräck. 
Efter lunch på egen hand besöker vi det interaktiva DDR-museet, 
som visar oss hur vardagen såg ut i DDR. Resten av eftermiddagen 
och kvällen har vi ledig tid för eventuell shopping och middag. Kan-
ske lockar ett besök på det välkända varuhuset KaDeWe.

Dag 7. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån av 
tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 
17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: 22/4, 13/5, 16/9

6 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax under två timmar. 
Väl i Rostock fortsätter vi till utkanten av Berlin där vi checkar in 
på vårt hotell. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Berlin – Lutherstadt Wittenberg – Halle  Efter frukost 
reser vi till den evangeliska reformationens födelseort Lutherstadt 
Wittenberg vid floden Elbe där vi möts av en lokalguide. Här levde 
Martin Luther (1483–1546) sitt liv som munk, student, teologi-
professor, församlingspräst, familjefar och reformator. 
 Denna idag protestantiska vallfartsplats var samlingspunkt 
för studenter som ville höra Martin Luther föreläsa. I centrum 
ligger pampiga renässansbyggnader på rad och sommartid skapar 
tusentals syrener lummighet. Vi besöker Lutherhaus, ursprungligen 
ett kloster, i den östra delen. Här levde Luther större delen av sitt 
vuxna liv. Vi fortsätter sedan till Slottskyrkan och dess port, på 
vilken Luther ska ha spikat upp sina 95 teser den 31 oktober 
1517. Teserna spreds i Europa och startade reformationen. 
Originalporten förstördes i en brand under sjuårskriget 1760. Den 
bronsport som vi ser nu tillkom 1858, med teserna ingraverade. I 
kyrkan finns även Martin Luthers grav. 
 Efter tid för lunch beger vi oss till staden Eisleben vid foten av 
berget Harz, där vi möter vår lokalguide och besöker Martin Luthers 
födelsehus samt huset där han dog. Vi fortsätter sedan till Halle där 
vi övernattar på Hotel Tryp by Wyndham Halle. Middag på kvällen. 

Dag 3. Halle – Weimar  Efter frukost går färden mot kulturstaden 
Weimar. Dagens första utflyktsmål blir sektkällaren Rotkäppchen 
i Freyburg vid floden Unstrut i delstaten Sachsen-Anhalt. Här får 
vi reda på mer om drycken sekt och bjuds på en provsmakning. Vi 
fortsätter sedan till Weimar där det blir fri tid för lunch. På efter-
middagen visas vi runt i Weimar. Staden besöktes regelbundet av 

I Luthers fotspår reformistens Tyskland
Det är 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Vi reser i Martin 
Luthers fotspår och upptäcker en spännande del av Tyskland.

Martin Luther och under sina vistelser här bodde han i ett hus som 
ägdes av vänner. Det döptes om till Lutherhof och är idag ett mu-
seum tillägnat filantropen, satirikern och poeten Johannes Daniel 
Falk som värnade om föräldralösa barn. Efter rundturen checkar 
vi in på Ramada by Wyndham Weimar, beläget i byn Legefeld söder 
om Weimar. Middag på kvällen.

Dag 4. Erfurt  Efter frukost åker vi på en dagsutflykt till närbeläg-
na Erfurt, Thüringens huvudstad. Här studerade Martin Luther vid 
universitetet och kom religionen nära. Vår lokalguide tar med oss 
på en promenad och berättar om stadens tusenåriga historia. Vi 
besöker dessutom det medeltida Augustinerklostret där Martin 
Luther blev munk. Luther kallade staden för Tornens Erfurt, efter-
som torn från 25 kyrkor, 15 kloster och stift, därtill 10 kapell, står 
som utropstecken mot himlen. Middag på kvällen.

Dag 5. Weimar – Hannover  Efter frukost lämnar vi Weimar och 
reser västerut till Eisenach med världsarvslistade medeltidsborgen 
Wartburg. Vår guide visar oss runt i borgen och berättar bland 
annat om hur Martin Luther på tio veckor översatte Nya Testa-
mentet till högtyska medan han bodde här, gömd och ”kidnappad” 
för sitt eget bästa. På sin bergskam, med utsikt över tät lövskog, 
har Wartburg varit hemvist åt furstar och riddare och gav Richard 
Wagner inspiration till operan Tannhäuser. Under eftermiddagen 
fortsätter vi mot Hannover och vårt övernattningshotell. Middag 
på kvällen.

Dag 6. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm cirka 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 2 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Avresedatum: 7/5, 21/5, 2/7, 6/8, 3/9

4 dagar

fr  4 275:-

Dag 1. Hemorten – Stralsund  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. I Tyskland fortsätter vi mot Stralsund och vårt 
hotell Arcona Baltic som är centralt beläget nära gamla stan. 
Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Stralsund  Frukost och därefter gör vi en två 
timmars stadsrundtur till fots med lokalguide. Efter rundturen 
finns möjlighet att på egen hand upptäcka denna intressanta stad. 
Gamla stans gränder inbjuder till promenader och shoppingstråken, 
med allt från varuhus till spännande affärer, lockar till besök.

Dag 3. Rügen  Efter frukost gör vi en heldagsutflykt på Rügen. 
Tysklands största ö bjuder på historiska sevärdheter och storslag-
na naturupplevelser. Vi besöker bland annat Binz som är öns mest 
fashionabla badort. Här går vi en bit på strandpromenaden och 
den långa piren som sträcker sig ut i havet. Vi passerar KdF Bad 
Prora, en gigantisk byggnad som Hitler lät bygga. Denna tänkta 
semesteranläggning hann aldrig invigas. Därefter åker vi vidare 
upp mot nationalparken Jasmund där vi promenerar och har en fin 
utsikt mot Königsstuhl. Middag på kvällen.

Dag 4. Stralsund – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Stralsund hansestaden med svensk historia
Vid Östersjökusten sydväst om Rügen ligger hansestaden Stralsund. Staden som varit svensk erbjuder en spännande 
historia och en vacker stadskärna. På resan görs även en heldagsutflykt runt Rügen.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
3 middagar · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 575:-
Avresedatum: 18/4, 3/5, 11/10

4 dagar

fr  4 275:-

Dag 1. Hemorten – Binz  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. Vi fortsätter sedan till Binz och IFA Rügen Hotel 
& Ferienpark. Hotellet har en stor badanläggning med bland annat 
bubbelpool och bastu. Middag på kvällen. 

Dag 2. Binz  Frukost och middag på hotellet. Dagen är fri att på 
egen hand njuta av vad Binz har att erbjuda. Kanske tar du en lång 
och avkopplande promenad på de vita stränderna eller så går du 
och shoppar bland de små mysiga butikerna. I närheten ligger 
också jaktslottet Granitz som är väl värt ett besök. Middag på 
kvällen.

Dag 3. Rügen med Rasande Roland  Efter frukost är det dags för 
en heldagstur på den vackra ön Rügen med svensktalande lokal-
guide. Vi åker från Binz till Putbus med ångtåget ”Rasande Roland” 
som daterar från 1895. Vi ser även semesteranläggningen KdF 
Bad Prora. Nazisterna började 1936 att bygga ett semesterhotell 
som skulle bli 4 500 meter långt och inrymma 10 000 rum. Åren 
1942–1943 fick det nästan färdiga bygget avbrytas på grund av 
krigsläget. Middag på kvällen.

Dag 4. Binz – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Binz semesterpärlan på Rügen
Ön Rügen är Tysklands största och lockar långväga besökare. Här finns kilometerlånga sandstränder och anrika 
badorter. Vi bor i gemytliga Binz och gör intressanta utflykter i närområdet.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en lunch och en middag på Relexa Hotel
Tillägg: Enkelrum från 875:- · stadsrundtur
Avresedatum: 12/3, 19/3, 26/3, 2/4, 10/4, 16/4, 23/4, 30/4, 
7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6, 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8, 
13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10, 
22/10, 29/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12

4 dagar

fr  2 995:-

Dag 1. Hemorten – Berlin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. Väl i Rostock fortsätter vi till Berlin som vi når 
cirka 20.00.

Dag 2. Stadsrundtur Berlin  Frukost. På förmiddagen gör vi en 
stadsrundtur med svensktalande lokalguide. Rundturen är 
omfattande och varar i cirka fyra timmar. Rundturen behöver 
förbokas inför resan. Pris fr. 100:-

På hotell Relexa ingår det lunch denna dag.

Dag 3. Berlin  Efter frukost har vi hela dagen fri för egna äventyr i 
en av Europas mest intressanta huvudstäder. Båda våra hotell 
ligger centralt och nära en stor mängd olika sevärdheter. Perso-
nalen på hotellet hjälper gärna till med att rekommendera sevärd-
heter, boka teaterbiljetter och dylikt. Ett trevligt alternativ är att 
ta tunnelbanan till Kurfürstendamm och det välkända varuhuset 
KaDeWe med sin delikatessavdelning. Ett besök i tv-tornets  
utsiktskafé på 200 meters höjd kan också rekommenderas. På 
hotell Relexa ingår det middag på kvällen.

Dag 4. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån 
av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i 
Malmö 17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.

Berlin storstadsweekend i Tysklands huvudstad
Berlin är en fantastisk stad som bjuder på kultur, historia och shopping i en härlig blandning. Efter bara en dagsetapp 
kan man redan på torsdag kväll promenera i en av Europas mest intressanta huvudstäder och känna historiens vingslag.

Relexa Hotel  Relexa Hotel har fyra stjärnor och håller hög 
standard. Det ligger centralt med cirka sju minuters gångväg till 
Potsdamer Platz. Här ingår även lunch andra dagen och middag 
tredje dagen. Hotellet är renoverat 2003 och har sex våningar. 
Det finns tv och minibar på alla rum. Hotellet har en egen restau- 
rang där vi äter vår lunch och middag. Här finns även möjlighet att 
äta à la carte. Det finns flera restauranger på bekvämt promenad- 
avstånd. Vi har använt Relexa Hotel sedan mitten på 90-talet och 
många av våra kunder väljer att återvända hit.

Park Inn  Även Park Inn har fyra stjärnor och håller god standard. 
Hotellet ligger vid Alexanderplatz i centrum av det som tidigare 
var Östberlin. Hotellet renoverades 2001 och har 37 våningar. 
Alla rum har tv och minibar. Hotellet har flera egna restauranger. 
Runt Alexanderplatz finns gott om matställen och i Nikolai- 
kvarteren vid Spree finns ett stort utbud av genuina krogar och 
restauranger. På detta hotell ingår endast frukost.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 575:-
Avresedatum: 21/5, 25/6, 3/9

4 dagar

fr  4 895:-

Dag 1. Hemorten – Boltenhagen  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar strax 
under 45 minuter. Vi fortsätter sedan till Boltenhagen som ligger 
mellan Lübeck och Wismar och checkar in på Seehotel Grossherzog 
von Mecklenburg där vi ska bo i tre nätter. Dagen avslutas med en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Boltenhagen  Vi börjar dagen med frukost på vårt hotell. 
Idag får vi möjlighet att bekanta oss med denna härliga badort 
som är Tysklands tredje största kurort. Här finns en tre kilometer 
lång vit sandstrand och orörd natur. Under förmiddagen kan man 
strosa runt bland stadens butiker, kaféer och restauranger. På 
eftermiddagen gör vi en gemensam båttur som utgår från 
Boltenhagens pir. Middag på kvällen.

Dag 3. Tågtur på Molli och besök i Wismar  Efter frukost beger vi 
oss till den lilla klosterstaden Bad Doberan. Här ska vi stiga på det 
ångdrivna tåget som tar oss till badorten Kühlungsborn. Järnvä-
gen Molli är en av de äldsta smalspåriga järnvägarna i världen 
och den cirka 15 km långa tågresan tar runt 40 minuter. Under vår 
tågfärd passerar vi små trånga gator, en gammal galoppbana och 
en vacker lindallé, och vi åker genom Heiligendamm som är Tysk-
lands äldsta kurbadort. Därefter åker vi mot hansestaden Wismar 
med sin medeltida stadskärna. Här besöker vi Hanse Sektkellerei 
där vi får provsmaka fyra olika sorters sekt. Efter en innehållsrik 
eftermiddag i denna trevliga stad återvänder vi till Boltenhagen 
och vårt hotell. Middag på kvällen.

Dag 4. Boltenhagen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgar- 
den. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 15.45, Göteborg 20.00 och Stockholm 20.45.

Tyska rivieran 
Östersjöns stränder och hansestaden Wismar
Njut av behagligt lugn vid Östersjöns sandstränder. På denna resa får vi uppleva historiska miljöer och vackra 
kustlandskap. Vi bor tre nätter i Boltenhagen och vårt hotell ligger direkt vid havet.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 4 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 975:-
Avresedatum: 11/5, 20/7

5 dagar

fr  5 275:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 minuter. 
I Tyskland passerar vi Lübeck och Hamburg och når Bremen framåt 
kvällen. Vi bor fyra nätter på fyrstjärniga Atlantic Hotel Universum, 
beläget i stadens universitetskvarter. När vi kommit fram äter vi 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur i Bremen och båttur på Weser  Efter frukost 
träffar vi vår lokalguide som tar oss med på en två timmars rundtur 
i Bremen. Bremen var en av Hanseförbundets viktigaste städer 
och är ett viktigt kulturellt centrum med en spännande historia. 
Vid gamla stans marknadstorg ligger domkyrkan som började 
byggas på 1000-talet, och i närheten står statyn av stadsmusikan-
terna som gestaltar en saga av bröderna Grimm. Här finns också 
det medeltida rådhuset och Rolandsstatyn som är en symbol för 
stadsrättigheter. Dessa är båda utnämnda till världsarv av Unesco. 
Efter lunch på egen hand finns det tid att strosa runt i gamla stan 
och kanske upptäcka några trevliga butiker och gallerior. Senare på 
eftermiddagen gör vi tillsammans en båttur på den vackra floden 
Weser som makligt flyter fram genom det natursköna landskapet. 
Weser är sedan länge en viktig sjöfartsled, och längs hela floden 
finns åtta slussar och lika många vattenkraftverk. Vi gör en rundtur 
som tar oss förbi den gamla hamnen och låter oss uppleva staden 
från vattnet. Det finns sittplatser både ute och inne, och ombord på 
båten finns ett kafé. På kvällen äter vi middag på hotellet.

Dag 3. Jever och ölprovning  Idag åker vi till staden Jever som ligger 
drygt tio mil nordväst om Bremen. Vi gör först en stadsrundtur med 
en lokalguide. Staden har ett spännande förflutet och har under 
historiens gång varit omväxlande tysk, dansk, rysk och holländsk. 
Jever har även haft nära band till sjörövarna Vitaliebröderna under 
1400-talet. Idag är staden nog mest känd för sitt öl, som också het-
er Jever. Efter lunch på egen hand gör vi ett besök på det välkända 

Tyska pärlor stadsmusikanter, flodresa och öbesök
Vi färdas på land, flod och hav på en spännande rundtur i norra Tyskland och upplever såväl hansehistoria och vacker 
arkitektur som ölprovning och unik natur.

bryggeriet Friesisches Brauhaus och får en inblick i öltillverkningen 
där. Produktionen omfattar fyra olika ölsorter, varav Jever Pilsener 
med tydlig humlebeska utmärker sig. Slutligen provsmakar vi två 
glas Jever-öl. På kvällen serveras middag på hotellet.

Dag 4. Helgoland  Vi inleder dagen med en bussresa till hamn-
staden Bremerhaven. Därifrån åker vi båt till ön Helgoland som 
ligger cirka 70 km väster om den tyska kusten. Ön är ett populärt 
turistmål med runt 1 500 bofasta som årligen tar emot 350 000 
turister. Helgoland har en spännande historia, inte minst från andra 
världskriget, och dessutom en mycket speciell natur, ett rikt fågelliv 
och ett marinbiologiskt centrum. Sedan länge tillåts endast elbilar 
på ön. Vi har dagen till vårt eget förfogande. Kanske väljer vi att 
strosa längs hamnen och titta på de gamla charmiga fiskebodar-
na, där hummerfiskarna tidigare höll till. Numera hyser de mest 
gallerier och små souvenirbutiker, men här kan vi även hitta mysiga 
restauranger med nyfångad hummer! Kanske lockar naturen i 
orörda Oberland med trevliga promenadvägar. Längs Klippenrand-
weg kommer vi fram till ett naturreservat och Helgolands berömda 
landmärke, stenkolossen Långa Anna. Olika havsfåglar häckar 
också här. Framåt kvällen återvänder vi till Bremen och äter middag 
på hotellet.

Dag 5. Bremen – Hemorten  Frukost på vårt hotell och avresa 
hemåt. Vi passerar Hamburg och Lübeck innan vi når färjeläget i 
Puttgarden. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi 
beräknar vara i Malmö 16.15, Göteborg 20.30 och Stockholm 21.45.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 645:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 10/5, 17/7, 30/9

4 dagar

fr  4 275:-

Dag 1. Hemorten – Bad Bramstedt  Vi åker genom södra Sverige 
och Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 
strax under 45 minuter. Vi fortsätter sedan till Bad Bramstedt som 
ligger ca fem mil norr om Hamburg. Här checkar vi in på hotell Tryp 
by Wynd-ham där vi ska bo i två nätter. Dagen avslutas med en 
gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Hamburg  Idag gör vi en utflykt till Hamburg. Som en av 
landets viktigaste kulturstäder erbjuder Hamburg intressanta 
museer och ett nyinvigt spektakulärt konserthus. Här finns också 
utmärkta shoppingmöjligheter, inte minst i de många shopping-
galleriorna. Mitt i staden ligger de två populära Alstersjöarna som 
skapades genom att man på 1200-talet dämde upp floden Alster. På 
kvällen äter vi middag på egen hand i Bad Bramstedt.

Dag 3. Båtresa Kielkanalen  Vi tar bussen till Brunsbüttel och 
stiger ombord på hjulångaren Freya. Under resans lopp möter vi 
otaliga skepp på kanalen, såväl fraktfartyg som färjor och segel- 
båtar. Vi passerar flera slussar. Kanske möter vi också ett av de 
många kryssningsfartyg som använder kanalen som genväg till 
och från Östersjön. Varje år passerar upp till tre gånger så många 
fartyg genom Kielkanalen som genom Panamakanalen eller Suez- 
kanalen, så den är en av världens mest trafikerade vattenvägar. 
Ombord serveras vi brunchbuffé med lokala specialiteter och en 
välsmakande kakbuffé. Båtresan tar ca 7,5 timmar. Väl framme i 
Kiel checkar vi in på centralt belägna Steigenberger Conti Hansa. 
Sedan är vi fria att på egen hand botanisera bland stadens många 
restauranger. 

Dag 4. Kiel – Hemorten  Vi lämnar hotellet efter frukost för avresa 
till Puttgarden. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. 
Vi beräknar vara i Göteborg ca 20.00. 

Kielkanalen från Nordsjön till Östersjön
Kielkanalen går från Nordsjön till Östersjön och firar 125 år 2020. Varje år passerar här upp till tre gånger så många 
fartyg som genom Panamakanalen eller Suezkanalen. Under en dag upplever vi livet på kanalen från hjulångaren Freya.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 765:-
Avresedatum: 20/8

3 dagar

fr  2 475:-

Dag 1. Hemorten – Flensburg  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Vi kommer fram till Flensburg där vi bor på centralt 
belägna Ramada Flensburg. 

Dag 2. Stadsrundtur Flensburg  Frukostbuffé. Avresa 09.30 med 
vår buss för en stadsrundtur. Därefter ges det tid för att på egen 
hand bekanta sig med stadens vackra gamla stadskärna och 

Flensburg gränsstaden mot Danmark
I danskbygderna i norra Tyskland finns den trivsamma staden Flensburg. Många av stadens invånare är tvåspråkiga och 
behärskar även det danska språket. Flensburg förknippas ofta med romproduktion och har haft över 200 romproducenter.

den maritima miljön. Eftermiddagen och kvällen är fri för egna 
aktiviteter. 

Dag 3. Flensburg – Hemorten Frukostbuffé. Därefter reser vi 
norrut via Bältbroarna och passerar Odense på ön Fyn. Vi beräknar 
vara i Malmö 15.30, Göteborg 19.45 och Stockholm 20.45. 

4 dagar

fr  3 675:-

Dag 1. Hemorten – Schwerin  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter och där det finns möjlighet att äta lunch ombord. Framåt 
eftermiddagen kommer vi till Schwerin och centrala Intercity Hotel. 
På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Schwerin  Vi startar dagen i Schwerins 
centrum med en två timmars rundtur tillsammans med en lokal-
guide som visar oss stadens sevärdheter. Därefter ges tid för egna 
strövtåg i denna gemytliga stad. Här finns en historisk kärna med 
mysiga gränder och vackra torg, kantade av byggnader från flera 
epoker. Allt är i originalskick eftersom staden klarade sig utan 
skador under andra världskriget. På en liten ö i Schweriner See 
finns stadens vackra slott. Intill slottet finns Schlossgarten. Det var 
här som blomsterutställningen Bundesgartenschau arrangerades 

Schwerin med Wismars Schwedenfest
Välkommen till en resa till Schwerin som inkluderar Wismars Schwedenfest! En festival som 
går av stapeln varje år sedan 1999 för att minnas tiden då Wismar tillhörde Sverige.

i samband med att Schwerin firade 850-årsjubileum. Kvällen är fri 
för middag på egen hand.

Dag 3. Schwedenfest i Wismar Efter frukost ägnar vi dagen åt 
Wismar och Schwedenfest. Stämningen i Wismar kommer att vara 
hög då festen pågår hela helgen. Svenska militärer uppklädda i 
uniformer från förr i tiden går parad och gör uppvisningar. Tält står 
uppställda och man kan köpa god mat och dryck. Under eftermid-
dagen besöker vi Hanse Sektkellerei och får pröva deras mous-
serande vin på plats i den 350 år gamla vinkällaren.  

Dag 4. Schwerin – Hemorten  Frukost och därefter avresa till 
Puttgarden. I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi 
beräknar vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 675:-
Avresedatum: 10/4, 1/5, 26/6, 3/7, 25/9, 9/10, 30/10

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar 
· 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 475:- 
Avresedatum: 22/5, 10/7, 7/8, 4/9

4 dagar

fr  4 975:-

Dag 1. Hemorten – Åbenrå  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. Vi kommer fram till Åbenrå på södra Jylland där vi bor på 
Hotel Europa. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Mögeltönder och Flensburg  Frukost på hotellet. Idag 
börjar vi dagen med en utflykt till danska Mögeltönder. Här gör 
vi en promenad från Slotsgaden till Schackenborg slott där vi 
får en guidad rundvisning. Vi åker sedan vidare till Tönder där vi 
får tid att flanera bland byns mysiga gator. Lunch på egen hand. 
På eftermiddagen åker vi över till Tyskland och gör ett stopp vid 
gränshandeln. Vi fortsätter till Flensburg där vi promenerar längs 
gågatan och besöker Braasch Rum. Här vi får en inblick i Flensburgs 
traditionella framställning av rom och får även provsmaka ett glas 
innan vi återvänder till Danmark. Middag på hotellet på kvällen.

Dag 3. Römö och Sylt  Frukost. Vi inleder dagen med att åka över 
fördämningen till Römö. Ön är en riktig pärla mellan Västerhavet och  
Vadehavet. Naturen är mycket speciell och det finns ett imponer- 
ande fågel- och djurliv. Römö är mest känt för sin långa och breda 
sandstrand, som är hela 15 km lång. Här styr ebb och flod det dag- 
liga livet. Från Havneby tar vi färjan över till den tyska grannön 
Sylt, den största och nordligaste av de Nordfrisiska öarna. Detta 
är en populär semesterö med ändlösa stränder. Vi gör en rundtur 
med vår buss och får också tid för egna strövtåg i orten Wester- 
land. Senare tar vi oss från Sylt med biltåget över vägbanken 
Hindenburgdamm till fastlandet. Middag på hotellet på kvällen.

Dag 4. Åbenrå – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut från hotel-
let och kliver ombord på vår buss för hemresa. Vi reser norrut via 
Bältbroarna och passerar Odense på ön Fyn. Vi beräknar vara i 
Malmö 15.30, Göteborg 19.45 och Stockholm 20.45.

Römö med Sylt
Följ med oss på en resa till den danska ön Römö belägen utanför Jyllands västkust och till den tyska ön Sylt, en idyll på 
andra sidan gränsen.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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3 dagar

fr  2 775:-

Hamburg kultur och shopping

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 675:- 
Avresedatum: 17/4, 15/5, 11/9, 16/10

Dag 1. Hemorten – Hamburg  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. Överfarten tar 
45 minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. I Tyskland 
fortsätter vi till Hamburg där vi checkar in på Hotel Commodore. 
Hotellet håller hög standard och är beläget alldeles intill Ham-
burgs stora park och botaniska trädgård Planten un Blomen. 
Alstersjöarna, affärsgatan Jungfernstieg och centrum ligger på 
promenadavstånd.

Dag 2. Stadsrundtur Hamburg  Efter en härlig frukostbuffé på ho-
tellet gör vi en två timmars rundtur med lokalguide och ser några 
av Hamburgs främsta sevärdheter. Sedan finns det tid för att på 
egen hand utforska denna storstad med runt 1,8 miljoner invånare. 
Shoppingmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Här finns 
också gott om intressanta museer, bland annat Hamburgs Kunst- 
halle som är ett av Tysklands främsta konstmuseer med samlingar 
från medeltiden fram till idag. Hamburgs hamn är med sina över 
7 000 hektar en av Europas största och kan besökas exempelvis 
genom en guidad båttur. Ett annat sätt att uppleva Hamburg från 
vattnet är att åka ut på de två sjöarna Binnen- och Aussenalster. 
Från piren på Jungfernstieg utgår flera olika turer. Passa på att 
njuta av en så kallad Alsterwasser, en dryck som består av ungefär 
lika delar öl och lemonad.

Dag 3. Hamburg – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas nå 
Göteborg cirka 19.30.

Hansestaden Hamburg, belägen vid floden Elbe, är både Tysklands näst största stad och en egen delstat. Som en av 
landets viktigaste kulturstäder erbjuder Hamburg intressanta museer och ett nyinvigt spektakulärt konserthus. Här 
finns också utmärkta shoppingmöjligheter, inte minst i de många shoppinggalleriorna. Mitt i staden ligger de två populära 
Alstersjöarna som skapades genom att man på 1200-talet dämde upp floden Alster.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 11.40 Malmö och ytterligare 
ett tiotal orter i södra Sverige.
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3 dagar

fr  3 975:-

Hamburg opera 
Puccini eller Donizetti i Hamburg

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
utflykt enligt program · operabiljett i prisklass 5 · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Speciall: På avresan 21/2 ser vi Madame Butterfly · På avres-
an 31/5 ser vi Kärleksdrycken, L’elisir d’amore.
Avresedatum: 21/2, 31/5

Dag 1. Hemorten – Hamburg  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. Överfarten tar 
45 minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. I Tyskland 
fortsätter vi till Hamburg och vårt centralt belägna hotell Senator. 

Dag 2. Stadsrundtur Hamburg  Efter en härlig frukostbuffé på 
hotellet gör vi en två timmars rundtur med lokalguide och ser några 
av Hamburgs främsta sevärdheter. Sedan finns det tid för att på 
egen hand utforska denna storstad med runt 1,8 miljoner invånare. 
Shoppingmöjligheterna är i det närmaste oändliga. Här finns också 
gott om intressanta museer, bland annat Hamburgs Kunsthalle 
som är ett av Tysklands främsta konstmuseer med samlingar från 
medeltiden fram till idag. Hamburgs hamn är med sina över 7 000 
hektar en av Europas största och kan besökas exempelvis genom 
en guidad båttur. På kvällen åker vi till Hamburgs statsopera där vi 
antingen ser Giacomo Puccinis klassiska opera Madame Butterfly 
eller Gaetano Donizettis komiska opera Kärleksdrycken, L’elisir 
d’amore.

Dag 3. Hamburg – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. I 
mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas nå 
Göteborg cirka 19.30.

På Hamburgs statsopera upplever vi klassisk italiensk opera. Hansestaden Hamburg, belägen vid floden Elbe, är både 
Tysklands näst största stad och en egen delstat. Som en av landets viktigaste kulturstäder erbjuder Hamburg intres- 
santa museer och ett nyinvigt spektakulärt konserthus. I staden finns också utmärkta shoppingmöjligheter, inte minst 
i de många shoppinggalleriorna.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.50 Falkenberg, 11.40 Malmö och ytterligare 
ett tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 875:-
Avresedatum: 7/5, 28/5, 16/7, 20/8, 3/9

4 dagar

fr  3 975:-

Dag 1. Hemorten – Hildesheim  Vi åker genom södra Sverige 
och Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 
45 minuter och där det finns möjlighet att äta lunch ombord. Vi 
fortsätter sedan till Hildesheim och Van der Valk Hotel. På kvällen 
äter vi gemensam middag. 

Dag 2. Einbeck  Frukost. Efter en skön sovmorgon tar vår resele-
dare med oss på en kort stadsorientering i Hildesheim. På efter-
middagen tar vi bussen söderut mot Einbeck, vars gamla kärna 
fortfarande omges av en stadsmur. På medeltiden hade Einbeck 
cirka 700 ölbryggerier och än idag är staden känd för sitt öl. Vår lo-
kala guide visar oss runt i staden innan det är dags för ölprovning.

Dag 3. Harz  Frukost. Nu väntar fina upplevelser i det vackra 
bergsområdet Harz. Första anhalten är Vienenburg, en dryg 
timmes färd från Hildesheim. Här besöker vi klosterbränneriet 
Wöltingerode där vi får en genomgång av hur deras klosterlikörer 
framställs och en provsmakning. Färden fortsätter sedan till 
Wernigerode som har en fantastiskt charmig stadskärna. Staden 
kallas för den färgglada staden tack vare sina målade korsvirkes-
hus vackert omgivna av den gröna naturen. Här tar vi paus för egna 
strövtåg och lunch. Under eftermiddagen gör vi en trevlig tur med 
ånglok på smalspårig räls upp i Harzbergen. I Schierke stiger vi av 
och vår buss tar oss tillbaka till Hildesheim. Middag på kvällen.

Dag 4. Hildesheim – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Hildesheim med Harz och ölstaden Einbeck
Hildesheim är en medeltida pärla med vackra korsvirkeshus.  Vi gör en utflykt till bergsområdet Harz där vi besöker 
Wöltingerode och provar likör. Vi besöker även ölstaden Einbeck där vi passar på att provsmaka bocköl.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en lunch · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 575:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 7/5, 21/5, 28/5, 4/6, 9/7, 6/8, 20/8, 3/9, 10/9

4 dagar

fr  3 575:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Färjan tar 45 
minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. Vi passerar 
Lübeck och Hamburg innan vi når Hannover. Här bor vi tre nätter 
på H+ Hotel Hannover som ligger i utkanten av staden. Middag på 
kvällen.

Dag 2. Celle och Hannover  Frukost. Dagens utflykt går till Celle. 
Celle härstammar från 1200-talet och i stadskärnan finns över 400 
korsvirkeshus från 1400–1600-talet bevarade. Vid torget ligger 
rådhuset som uppfördes i början av 1500-talet. En lokalguide visar 
oss runt och berättar om stadens historia. Vi får tid för lunch på 
egen hand och därefter beger vi oss till Hannover där det blir tid 
för shopping. Middag på kvällen.

Dag 3. Hameln och båttur på Weser  Efter frukost reser vi söderut 
genom vackra Leinebergland och Weserbergland till den lilla 
korsvirkesstaden Bodenwerder som var Baron von Münchhaus-
ens hemort. Efter en stund på egen hand stiger vi ombord på en 
flodbåt för en tur på Weser. Floden slingrar sig naturskönt fram 
omgiven av kullar och små byar. Ombord serveras vi en grillbuffé 
till lunch. Vi beräknas nå Polle cirka 14.00. Vi fortsätter sedan med 
vår buss utmed Weser och följer den tyska sagovägen till Hameln 
där vi gör ett eftermiddagsstopp. Hameln är känd för sagan om 
råttfångaren som luras av ortsbefolkningen och hämnas genom 
att lura bort stadens barn. Efter besöket i Hameln återvänder vi 
till vårt hotell. Middag på kvällen.  

Dag 4. Hannover – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Hannover & Weser tyska sagovägen
Weser är en lugn flod som flyter fram i ett vackert kuperat landskap. Vi följer delar av den tyska sagovägen med buss 
och båt. Under resan besöker vi dessutom både korsvirkesstaden Celle och storstaden Hannover.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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4 dagar

fr  3 875:-

Tyska trädgårdar blomstrande färghav

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 795:-
Avresedatum: 21/5, 6/6

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
I Rödby tar vi färjan till Puttgarden. Överfarten varar 45 minuter och 
det finns möjlighet att äta lunch ombord. Vi passerar Hamburg och 
kommer under kvällen fram till Bremen och fyrstjärniga Atlantic Hotel 
Universum, beläget i stadens universitetskvarter. På kvällen äter vi 
gemensam middag på vårt hotell.

Dag 2. Botanika  Efter frukost åker vi den korta vägen till Bremens 
berömda rhododendronpark som ligger i utkanten av staden. När 
rhododendron och azalea blommar förvandlas den 46 hektar stora 
parken till ett fantastiskt färghav, och en promenad här är en njut-
ning för alla sinnen. Med över 600 arter och runt 3 500 sorter är Bre-
mens samling av släktet Rhododendron den andra största i världen. 
År 2003 invigdes det gröna vetenskapscentret Botanika, beläget 
mitt i parken. På mer än 4 000 kvadratmeter presenteras rhodo-
dendronvärlden på ett interaktivt och underhållande sätt. Här gör vi 
en guidad rundtur och får i de stora utställningsväxthusen bland 
annat se autentiskt efterbildade landskap från Fjärran Östern, där 
rhododendron växer vilt i naturen, och den största buddhastatyn 
utanför Asien.
 Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Bremen var en av 
Hanseförbundets viktigaste städer och har en spännande historia. 
Vid gamla stadens torg finns rådhuset och Rolandsstatyn som 
båda är utnämnda till världsarv av Unesco. Strax intill ligger den 
mäktiga domkyrkan och stadsmusikanternas staty. I de pittoreska 
Schnoorkvarteren, som fått sitt namn efter de många repslagare 
som bodde här, finns flera gator med medeltida bebyggelse. På kvällen 
kan vi på egen hand utforska stadens stora restaurangutbud.

Dag 3. Park der Gärten och Hobbie Rhododendronpark  Väster om 
Bremen i delstaten Niedersachsen ligger distriktet Ammerland 
vars slogan är ”Parklandskapet Ammerland – en symfoni i grönt”. 
Det är ett låglänt område berömt för sina många väderkvarnar, 
handelsträdgårdar och rhododendronodlingar. Vi inleder dagen 
med ett guidat besök i Park der Gärten, belägen i utkanten av den 
idylliska staden Bad Zwischenahn nära sjön Zwischenahner Meer. 

Upplev färgexplosionen när tusentals rhododendron och azaleor blommar i norra Tyskland. Vi bor i hansestaden Bremen 
och besöker tre olika rhododendronparker i närområdet. Det blir en fest för alla sinnen!

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

På det cirka 14 hektar stora området finns över 40 olika inspire- 
rande tematrädgårdar, såsom medelhavsträdgården, japanska 
trädgården och den vintergröna trädgården. I parken finns också 
runt 2 000 färgsprakande rhododendronsorter.
 På eftermiddagen fortsätter vi till Tysklands största rhododendron-
park Hobbie, grundad 1928 av Dietrich Gerhard Hobbie och 
fortfarande i familjens ägo. Den 70 hektar stora parken är ett 
riktigt blomsterparadis med tusentals rhododendron och azaleor 
i olika färger och former, idylliska stigar med inbjudande bänkar 
och skulpturutställning runt den stora dammen. Det största 
rhododendronträdet är över 9 meter högt! Under sen eftermiddag 
återvänder vi till Bremen. På kvällen äter vi gemensam middag på 
Schüttinger Brauerei.

Dag 4. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.15, Göteborg 20.30 och Stockholm 21.45.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 945:-
Avresedatum: 10/4, 21/5, 27/8

4 dagar

fr  3 775:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi tar färjan Rödby–Puttgarden. 
I Tyskland fortsätter vi till Bremen där vi tar in på Intercity Hotel. 

Dag 2–3. Bremen  Dag två gör vi en två timmar lång stadsrundtur. 
Sedan kastar vi oss ut i norra Tysklands största marknadsfest, där 
det finns något för alla smaker – shopping, tivoli och inte minst öl!

Bremen oktoberfest
Bremens oktoberfest är den populära Bremer Freimarkt, med tusen år på nacken. Det är Tysklands äldsta marknadsfest 
och den största tillställningen i norra Tyskland med närmare fyra miljoner besökare.

Dag 4. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.30, Göteborg 20.45 och Stockholm 21.30.

4 dagar

fr  3 675:-

Dag 1. Hemorten – Bremen  Vi tar färjan Rödby–Puttgarden. 
Vi fortsätter till Bremen där vi bor tre nätter på Radisson Blu. 
Dagen avslutas med gemensam middag.

Dag 2. Stadsrundtur Bremen  Två timmars rundtur i Bremen som 
delvis görs med buss och avslutas med promenad i gamla stan. 
Bremen var en av hanseförbundets viktigaste städer och har en 
spännande historia. 

Dag 3. Bremen  Efter en god frukost har vi nu dagen på oss att 
uppleva Bremen. Vi rekommenderar ett besök i Schnoorkvarteren 
med flera gator med medeltida bebyggelse. 

Bremen hansestaden vid Weser
Välkommen till Tysklands minsta delstat och hemvist för de världsberömda stadsmusikanterna! 
Under vår resa bekantar vi oss med de gamla hansebyggnaderna och stadens kulturella historia. 
Under året arrangerar staden bland annat påskmarknad och vinfest.

Dag 4. Bremen – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.15, Göteborg 20.30 och Stockholm 21.45. 

Påskmarknad i Bremen  Under påsken arrangerar Bremen en 
påskmarknad med tivoli, öltält och serveringar. På avresan 10/4 
upplever vi påskmarknaden. 

Vinfest i Bremen  Under några dagar i augusti bjuder Bremen till 
sommarfest i vinets tecken på Hillmanplatz. Här bänkar vi oss 
mellan vinbodarna för att under gemytliga former provsmaka både 
viner och andra godsaker. Vi upplever vinfesten på avresan 27/8.  

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum 845:-
Avresedatum: 15/10, 22/10, 29/10
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RESFAKTA
Ingår:  Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 625:-
Avresedatum: 10/4, 21/5, 23/7

4 dagar

fr  3 595:-

Dag 1. Hemorten – Celle  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter och där det finns möjlighet att äta ombord. Vi reser vidare 
förbi Hamburg mot Lüneburger Heide. Nära Soltau lämnar vi 
motorvägen och färdas de sista milen på landsväg. Vi når Celle 
under kvällen och checkar in på Intercity Hotel som ligger mitt i 
centrum. På kvällen äter vi gemensam middag. 

Dag 2. Stadsrundtur Celle  Frukost och därefter gör vi en stads-
rundtur med lokalguide. Det var hertigarna av Lüneburg och 
Braunschweig som byggde Celle och dess vackra 1300-talsslott. 
För att staden skulle bli mer svårintaglig byggdes en vallgrav runt 
den. Vi promenerar genom Celles gågator och bekantar oss med 
centrum. Efter stadsrundturen har vi eftermiddagen fri för egna 
strövtåg. I Celles utkanter finns en av Europas största orkidé- 
odlingar, Wichmanns, som både är affär och utställning. På kvällen 
har vi möjlighet att själva utforska stadens restaurangutbud.

Dag 3. Walsrode och Bergen-Belsen  Efter frukost gör vi en utflykt 
till den stora fågelparken i Walsrode. Detta är världens största 
fågelpark och här finns cirka 5 000 fåglar av alla de slag, såsom 
kolibrier, tukaner och strutsar. Efter lunch reser vi mot Celle och 
på vägen stannar vi för ett besök vid minnesplatsen för koncentra-
tionslägret Bergen-Belsen. Här finns ett sevärt museum och intill 
finns platsen där lägret låg. Anne Frank, berömd för sin dagbok, 
tillfångatogs i Amsterdam och skickades till Bergen-Belsen 
tillsammans med sin syster Margot. Här finns en minnessten över 
dem. Efter besöket återvänder vi till Celle.

Dag 4. Celle – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.45, Göteborg 21.00 och Stockholm 21.45.

Celle en sagolik medeltida stad vid Lüneburger Heide
Celle är en vacker stad. I den välbevarade stadskärnan finns hundratals korsvirkeshus från medeltiden, vilket ger 
staden en alldeles speciell atmosfär. Under resans gång besöker vi även den intressanta fågelparken i Walsrode.

Avresan 23/7 Vinfest i Celle  Under några dagar i juli bjuder Celle till 
fest i den sköna sommarkvällen och det mesta går i vinets tecken. 
Festen är ett återkommande och populärt evenemang som lockar 
många besökare. Grosser Plan, där adventstidens julmarknad äger 
rum, har man nu förvandlat till en stor festplats. Här kan vi bänka 
oss vid vinbodarna för att under gemytliga former provsmaka både 
viner och andra godsaker. Ett tillfälle du inte får missa!

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · övernattningar i dubbelrum · frukostar · en 
middag · rundtur med lokalguide · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 995:-
Speciellt: Vi erbjuder resan med varierande reslängd. Välj 
mellan 3 och 4 dagar. Vissa avresor har avvikande hotell och 
program. Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum 3 dagar: 7/8
Avresedatum 4 dagar: 6/8

3 dagar

fr  2 195:-

Dag 1. Hemorten – Lübeck Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. Överfarten tar 
45 minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. I Tyskland 
fortsätter vi till Lübeck och vårt hotell Holiday Inn. Hotellet håller 
hög standard och ligger på promenadavstånd från centrum.

Dag 2. Lübeck  Frukostbuffé. Under förmiddagen gör vi en två timmars 
rundtur med lokalguide. Rundturen förbokas inför resan. Pris fr. 75:-
 Efter guidningen finns det tid för att utforska staden på egen 
hand. Lübeck är en storstad med över 200 000 invånare. Stadskär-

Lübeck shopping och historia
I hansestaden Lübeck finns mycket att uppleva. Den historiska stadskärnan är upptagen på Unescos världsarvslista och 
omges av floden Trave. Här finns intressanta kyrkor, vackra medeltida hus och världsberömd marsipan.

nan är vacker och intressant med museer, medeltida hus och 
moderna butiker. En fin upplevelse är att se staden från vattnet 
och det finns flera kanalbåtar som gör turer på de olika vatten-
vägarna. Som avslutning i marsipanstaden rekommenderar vi ett 
besök på det världsberömda kaféet Niederegger. 

Dag 3. Lübeck – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.15, Göteborg 20.30 och Stockholm 21.45.

3–4 dagar

fr  3 275:-

Dag 1. Hemorten – Lübeck  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden. Färjan tar 45 
minuter och det finns möjlighet att äta lunch ombord. I Tyskland 
fortsätter vi till Lübeck och checkar in på hotell Park Inn. Hotellet 
håller hög standard och ligger strax väster om gamla stan, intill 
stadsporten Holstentor vid floden Trave. På kvällen äter vi en 
gemensam middag på vårt hotell. 

Dag 2. Stadsrundtur Lübeck  Efter frukost gör vi en två timmars 
rundtur med lokalguide. Sedan har vi fri tid till att utforska staden på 
egen hand och då inte minst Ducksteinfestivalen, som bjuder på en 
härlig blandning av konst, kultur och mat från hela världen och som 
presenteras i en unik atmosfär längs floden Trave. 

Dag 3. Lübeck  Frukost och sedan hela dagen fri för egna 

Lübeck med stadsfesten Ducksteinfestivalen
Hansestaden Lübeck är känd som de sju kyrktornens stad. I den Unescolistade stadskärnan, 
omgiven av floden Trave, finns många kulturhistoriskt värdefulla byggnader. På denna resa upplever 
vi  stadsfesten Ducksteinfestivalen där vi får njuta av levande musik och läckra kulinariska rätter 
från världens alla hörn.

aktiviteter. Festivalen fortsätter även denna dag. En fin upplevelse 
är att se staden från vattnet och det finns flera kanalbåtar som 
gör turer på de olika vattenvägarna. Som avslutning i marsipan-
staden rekommenderar vi ett besök på det världsberömda kaféet 
Niederegger. Här finns äkta marsipanbakverk i mängder av former. 

Dag 4. Lübeck – Hemorten  Frukost och avresa till Puttgarden. 
I mån av tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar 
vara i Malmö 16.15, Göteborg 20.30 och Stockholm 21.45. 

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar
Tillägg: Enkelrum från 595:- · stadsrundtur
Avresedatum: 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 3/7, 31/7, 28/8, 11/9, 
9/10, 30/10

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 
Falkenberg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 
Växjö, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta 
och södra Sverige.
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Dag 1. Hemorten – Rostock  Vi åker genom södra Sverige
och Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar
strax under två timmar. Innan vi når vårt hotell stannar vi till vid
inköpsbutiken Calles för shopping. Bagagevikten är 110 kilo per
person. Vi kör sedan till vårt hotell som vi når cirka 20.00. I Rostock 
bor vi på Intercity Hotel. I centrum finns gågator med ett stort 
utbud av restauranger. Vid torget Neuer Markt finns flera genuina 
krogar och barer. Här finns även Rostocks rådhus med den 
populära restaurangen Ratskeller.

Rostock billiga inköp vid tyska gränsen

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost · en middag
Tillägg: Enkelrum från 175:-
Avresedatum: 22/2, 29/2, 7/3, 14/3, 21/3, 
28/3, 3/4, 25/4, 31/10, 7/11, 13/11, 14/11, 20/11, 
21/11, 27/11, 28/11, 5/12, 12/12 

På våra shoppingresor till norra Tyskland kombinerar vi 
inköp med nöje. Vi handlar i en gränshandelsbutik och 
varje resenär får ta hem generösa mängder bagage. 
På kvällen övernattar vi bekvämt på hotell med frukost. 
Middag ingår i resan till Burg, medan det i Rostock och 
Lübeck finns möjlighet till en livad kväll på egen hand på 
någon av stadens restauranger.

Avgångstider: 07.30 Göteborg, 08.30 Varberg, 08.50 
Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare ett tiotal 
orter i västra Sverige. Varannan vecka start från Uddevalla, 
Trollhättan, Ulricehamn och Borås.

Dag 1. Hemorten – Lübeck  Vi åker genom södra Sverige och
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45
minuter. I Lübeck checkar vi in på Viva Hotel by Vier Jahreszeiten.
Hotellet ligger cirka tre kilometer från centrum av Lübeck och det
går lokalbussar in direkt utanför hotellet. Gamla stan i Lübeck
erbjuder ett stort utbud av restauranger och sevärdheter. För
dem som önskar kör vår buss till köpcentret Cittimarkt efter att vi
checkat in på hotellet. Bagagevikten är 110 kg per person.

Dag 2. Lübeck – Hemorten  Efter frukost beger vi oss hemåt.

Dag 1. Hemorten – Burg  Vi åker genom södra Sverige och Danmark. 
I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden. Bussen parkerar utanför 
butiken Fleegards i Burg. Bagagevikten är 80 kg per person. Därefter 
checkar vi in på fina IFA Ferien Centrum Südstrand. Middag på 
kvällen.

Dag 2. Burg – Hemorten  Frukostbuffé. Efter sovmorgon åker vi till 
Puttgarden för ett sista shoppingbesök. Därefter fortsätter vi vår 
resa hemåt och räknar med att nå Göteborg vid 20.00.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost
Tillägg: Enkelrum från 225:-
Speciellt: Vi har även tredagarsresor 
till Lübeck.
Avresedatum: Alla lördagar i mars – november 
med några undantag

RESFAKTA
Ingår:  Buss t/r · en övernattning i dubbel- 
rum · en frukost
Tillägg: Enkelrum från 275:-
Speciellt: Vi har även tredagarsresor till Rostock.
Avresedatum: Alla lördagar med några undantag

Lübeck billiga inköp i Tyskland

Burg nöje och shopping

Vi gör ett stopp på cirka två timmar vid en gräns-
handel. Vi beräknas nå Göteborg cirka 21.00.

Dag 2. Rostock – Hemorten  Frukost och avresa till 
färjan. Vi beräknar vara i Göteborg cirka 20.45.

2 dagar

fr  995:-

2 dagar

fr  1 195:-

2 dagar

fr  1 375:-
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbelrum · en frukost · 
en middag · 5 polletter för smakprov i festivaltältet
Tillägg: Enkelrum från 225:-
Avresedatum: 18/4

Dag 1. Hemorten – Burg  Vi åker genom södra Sverige och Dan-
mark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden och åker därefter 
vidare mot butiken Calle i Burg. Alldeles i anslutning till butiken  
står festivaltältet uppställt och redo att välkomna oss. Som besök- 
are går vi runt bland utställarna där ett urval av olika sorters whisky  
presenteras. I resans pris ingår fem polletter per resenär vilket 
motsvarar fem smakprov. Det går bra att köpa till ytterligare pollet-
ter på plats till en kostnad av 2 euro per styck. Efter cirka en timme 
och avslutad provsmakning fortsätter vi in i butiken för vidare shop-
ping. Senare på kvällen checkar vi in på fina IFA Ferien Centrum 
Südstrand där vi äter gemensam middag.

Dag 2. Burg – Hemorten  Frukostbuffé. Efter sovmorgon åker vi till 
Puttgarden för ett sista shoppingbesök. Därefter fortsätter vi vår 
resa hemåt och räknar med att nå Göteborg vid 20.00.

Burg whiskyfestival
Många av oss uppskattar en fin whisky med smak och karaktär. Ta chansen och följ med till 
whiskyfestivalen i Burg och bekanta dig närmare med denna intressanta dryck.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och södra 
Sverige.

2 dagar

fr  1 475:-

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbelrum · en frukost · 
en middag · vinprovning
Tillägg: Enkelrum från 225:-
Avresedatum: 27/3, 24/4

Dag 1. Hemorten – Burg  Vi reser genom södra Sverige och Dan-
mark. I Rödby tar vi färjan över till Puttgarden, och därefter åker vi 
vidare mot butiken Calle i Burg. Här välkomnas vi in i vinprovnings-
rummet där vi provar 3–4 olika viner under vägledning av en kunnig 
sommelier. Efter cirka en timme och avslutad provsmakning 
fortsätter vi in i butiken för vidare shopping. Senare på kvällen 
checkar vi in på fina IFA Ferien Centrum Südstrand där vi äter 
gemensam middag. 

Dag 2. Burg – Hemorten Frukostbuffé. Efter sovmorgon åker vi till 
Puttgarden för ett sista shoppingbesök. Därefter fortsätter vi vår 
resa hemåt och räknar med att nå Göteborg vid 20.00. 

Burg vinprovning
Välkommen till en provning i vinets smakrika värld.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och södra 
Sverige.

2 dagar

fr  1 475:-
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3 dagar

fr  2 275:-

Dag 1. Hemorten – Rostock  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Gedser–Rostock som tar strax 
under två timmar. I Rostock bor vi på fina Intercity Hotel som ligger 
centralt nära järnvägsstationen, cirka femton minuters promenad 
från gamla stan.

Dag 2. Stadsrundtur Rostock och påskmarknad  Efter frukost gör 
vi en två timmars rundtur med lokalguide. Därefter har vi dagen 
fri till att på egen hand besöka stadens stora påskmarknad. 
Här hittar vi påskpynt, mat, blommor, godis och allt annat som 
hör påsken till. I centrum finns gågator med ett stort utbud av 
restauranger och vid torget Neuer Markt finns flera genuina krogar 
och barer. Här finns även Rostocks rådhus med den populära 
restaurangen Ratskeller. 

Dag 3. Rostock – Hemorten Frukost och avresa hemåt. Vi stannar 
för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 15.45, 
Göteborg 19.45 och Stockholm 20.45.

Rostock påskmarknad möt våren i Rostock
Följ med oss till Rostock, Tysklands största hamnstad mot Östersjön, för att fira in våren och besöka stadens trevliga 
påskmarknad där vi kan fynda allt som hör påsken till.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
utflykt enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 495:-
Speciallt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 3/4, 8/4, 10/4, 17/4

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och södra 
Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar 
· 7 middagar · utflykter enligt program · biljett kategori 1 · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 6 275:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 20/5, 24/6, 5/8, 19/8

8 dagar

fr  12 975:-

Dag 1. Hemorten – Hannover  Vi åker genom södra Sverige och 
Danmark. Därefter tar vi färjan Rödby–Puttgarden som tar 45 
minuter. Ombord finns möjlighet att äta lunch. Under kvällen når 
vi utkanten av Hannover och checkar in på vårt hotell. Gemensam 
middag på kvällen.

Dag 2. Hannover – Rothenburg ob der Tauber  Efter frukost 
fortsätter vi vår resa söderut och anländer till Rothenburg under 
dagen. Vi checkar in på gemytliga Hotel & Gasthof Zum Rappen 
Topplerhaus i centrala delen av staden. Rothenburg ob der Tauber 
är känt för sin välbevarade, medeltida stadskärna som årligen 
lockar tusentals besökare. Namnet betyder  ”Röda borgen ovanför 
Tauber” och anspelar troligen på de röda taken på husen som har 
utsikt över floden Tauber. Under eftermiddagen gör vi tillsammans 
med en lokalguide en rundtur bland de pittoreska gatorna, kantade 
av korsvirkeshus. Middag på hotellet på kvällen.

Dag 3. Rothenburg ob der Tauber – Oberammergau  Efter 
frukost fortsätter vi söderut genom Bayerns vackra landskap till 
Oberammergau. Väl framme checkar vi in på vårt hotell i eller kring 
Oberammergau. Under eftermiddagen är det dags för resans höjd-
punkt – de berömda passionsspelen som uppförs på byns teater. I 
biljetten ingår trerätters middag i pausen. På kvällen återvänder vi 
till hotellet.

Dag 4. Oberammergau – Sankt Johann in Tirol  Dagens mål är den 
trevliga alpbyn Sankt Johann som ligger i den österrikiska delstat-
en Tyrolen. Vi checkar in för tre nätter på gemytliga Hotel Gasthof 
Park som ligger på gångavstånd från byns centrala torg Hauptplatz. 
Eftermiddagen är fri för egna strövtåg. Middag ingår på hotellet 
samtliga kvällar.

Dag 5. Salzburg  Idag åker vi på en heldagsutflykt till Salzburg,  
Mozarts födelsestad. Under förmiddagen gör vi en guidad rundtur 
med en lokalguide. Vi ser den Unescolistade historiska stadskärn-
an med sevärdheter som Mozartplatz, katedralen och gågatan 
Getreidegasse. Efter lunch på egen hand har vi tid att strosa runt i 
staden innan vi återvänder till Sankt Johann.

Oberammergau passionsspelen
Oberammergau, en mytomspunnen by i Bayern med drygt 5 000 invånare, har sedan pesten 1634 stått värd för sitt 
världsberömda passionsspel – en fantastisk heldagsföreställning om Jesu liv och lidande. Spelen uppförs vart tionde år 
och alla på scenen, både skådespelare och kör, måste antingen vara födda i Oberammergau eller ha bott där de senaste 
20 åren.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 11.40 Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och 
södra Sverige.

Dag 6. Sankt Johann in Tirol  Vi har dagen fri att på egen hand 
upptäcka denna gemytliga alpby. I Sankt Johann är valmöjligheter-
na många. Här kan man till exempel ge sig ut på en vandring och 
njuta av den vackra naturen. Vill man ta det lite lugnare kan man 
strosa längs gågatan, shoppa eller koppla av på en av de många 
restaurangerna i byns centrum.

Dag 7. Sankt Johann in Tirol – Berlin  Efter frukost och utcheckning 
reser vi norrut mot Berlin. Under eftermiddagen når vi vårt övernatt- 
ningshotell. Middag på kvällen.

Dag 8. Berlin – Hemorten  Frukost och avresa till Rostock. I mån av 
tid stannar vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Malmö 
17.45, Göteborg 21.45 och Stockholm 23.45.
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4–8 dagar

fr  4 475:-

Hemlig resa Europa 
Spänningen är total!

Dag 1–8. Hemlig resa ”söder om sundet”  Packa väskan och 
passet, för nu beger vi oss med buss söderut och över sundet mot 
nya äventyr och erfarenheter. Resan är en intressant blandning av 
avkoppling, historia och kultur. Vi gör utflykter och upptäcker härliga 
platser.

Det sägs att resan är viktigare än målet och på våra hemliga resor blir det påtagligare än någonsin. Följ med Rolfs Flyg 
& Buss på en hemlig resa och upplev spänningen och den kittlande känslan av att inte i förväg veta vart vi är på väg. Vår 
hemliga resa erbjuder ett skräddarsytt program till ett okänt resmål.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.40 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 Växjö, 11.30 
Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och södra 
Sverige.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · övernattningar i dubbelrum · daglig frukost 
· daglig middag · flera hemliga utflykter · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 595:-
Speciellt: På avresan 13/5 ingår även 2 luncher.
Avresedatum: 13/5, 21/5, 8/7, 16/9, 14/10
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3 dagar

fr  2 575:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn  Vi åker genom södra Sverige och
tar färjan från Helsingborg till Helsingör för att sedan köra den
vackra Strandvejen till Köpenhamn. I Köpenhamn erbjuder vi bo-
ende på två hotell med olika lägen, Scandic Kødbyen och Scandic 
Webers.

Dag 2. Köpenhamn  Frukost på hotellet. I den danska huvudstaden
finns mycket att se och uppleva. Vår buss hämtar upp samtliga 
resenärer på hotellen och kör oss in till centrum. Här erbjuder vi 

Köpenhamn weekend i Danmark
Danmarks huvudstad lockar oss med sin kontinentala känsla och sina pubar, vackra byggnader och röda korvar. 
Följ med oss på en tur till denna underbara storstad.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar
Tillägg: Enkelrum från 975:- · tillvalsutflykt
Avresedatum: 10/4, 24/4, 1/5, 8/5, 22/5, 29/5, 10/7, 31/7, 
14/8, 28/8, 11/9, 25/9, 9/10

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad, 11.00 Helsing-
borg och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

dem som vill att åka vidare på några timmars stadsrundtur med 
lokalguide. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 125:-
 Eftermiddagen tillbringas på egen hand, man kan till exempel 
shoppa på Ströget, besöka Tivoli eller promenera bland de små 
pubarna i Nyhavn. Under sen eftermiddag kör vår buss tillbaka dem
som vill till respektive hotell. För dem som hellre vill finna en trevlig 
restaurang i centrum så är det inte svårt, men hemfärd till respek-
tive hotell sker då på egen hand.

Dag 3. Köpenhamn – Hemorten  Efter frukosten på hotellet ges
egen tid fram till avresan klockan 12.00. Passa på att utnyttja för-
middagen i Köpenhamn med shopping, en promenad i omgivningarna 
eller ett trevligt kafébesök. Vi beräknas vara i Göteborg klockan 17.00.

Vi erbjuder följande hotell på vår resa till Köpenhamn:

Scandic Webers  Mitt i det pulserande Köpenhamn och det hippa 
området Vesterbro finner vi detta hotell. Här möter den klassiska 
arkitekturen från 1880-talet de senaste inredningstrenderna. Några 
minuters promenad bort finner vi både centralstationen och anrika 
nöjesparken Tivoli.

Scandic Kødbyen  Detta nybyggda hotell är beläget i hjärtat av 
den konstnärliga och gastronomiskt eklektiska Kødbyen i centrala 
Köpenhamn. Här finns något för alla smaker och hotellet erbjuder 
moderna rum med klassisk nordisk känsla. 
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
3 middagar · utflykt enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 225:- · tillvalsutflykt
Speciellt: Andra färjetider kan förekomma.
Avresedatum: 8/5, 14/5, 22/5, 28/5, 4/6, 18/6, 26/6, 2/7, 9/7, 
16/7, 23/7, 30/7, 2/8, 6/8, 13/8, 20/8, 27/8, 3/9, 10/9

4 dagar

fr  3 975:-

Dag 1. Hemorten – Rönne  Vi reser genom södra Sverige till Ystad, 
där vi tar färjan till Bornholm. Överfarten tar cirka en och en halv 
timme. Väl i Rönne, Bornholms största stad, checkar vi in på valt 
hotell. Green Solution House beläget 200 meter från en av öns fina 
sandstränder eller mer centralt belägna Griffen Hotel & Wellness. 
Under våra tre kvällar serveras vi middag på respektive hotell.

Dag 2. Tillvalsutflykt södra Bornholm  Idag har vi fri tid för egna 
aktiviteter fram till middagen på respektive hotell. Man kan också 
efter frukost följa med på en tillvalsutflykt med lokalguide på 
södra delen av Bornholm. Här ser vi bland annat en av Bornholms 
berömda rundkyrkor. Det byggdes fyra rundkyrkor på ön under 
medeltiden. Vi besöker ett av öns många fiskrökerier. Här finns det 
chans att köpa en av öns specialiteter, rökt Bornholmare, Sol över
Gudhjem. En kulinarisk läckerhet! Rökt sill på en skiva rågbröd,
med tillbehör bestående av en rå äggula, gräslök, rädisor och
flingsalt. Utflykten behöver förbokas inför resan. Kostnad för 
lunch tillkommer. Pris fr. 75:-

Dag 3. Rönne  Frukost. Dagen till eget förfogande. I centrum av 
Rönne finns kullerstensgator med flertalet charmiga butiker och 
restauranger. Här kan man strosa runt och njuta av den lugna 
atmosfären. I området kring S:t Nikolaikyrkan finns flera kvarter 
med gamla korsvirkeshus. För dem som önskar se sig om utanför 
Rönne finns möjligheten att hyra cyklar på vårt hotell. Eller så åker 
man enkelt med lokalbuss till andra sidan ön och besöker Bornholms 
Konstmuseum, som är en riktig pärla. Middag på kvällen.

Dag 4. Rönne – Hemorten  Efter frukosten checkar vi ut från
hotellen. Vi gör sedan en rundtur med lokalguide och ser norra
Bornholm. Vi färdas mot den imponerande medeltida borgen 
Hammershus, som är Nordeuropas största borgruin. Hammershus 

Bornholm solskensön
Bornholm kallas både solskensö och sommarparadis och förtjänar utan tvekan de vackra epiteten. Här möter vi skön 
natur, klippkuster och ljungbackar. I de bornholmska tätorterna finns gammal byggnadsstil och pittoreska danska hus 
bevarade.

Avgångstider: 05.30 Borås, 06.30 Göteborg, 07.30 Varberg, 
07.50 Falkenberg, 08.20 Halmstad, 11.30 Ystad och ytter-
ligare ett tiotal orter i västra och södra Sverige.

ligger högst upp på en klippa och blickar ut över Östersjön. Därefter 
fortsätter vi resan och passerar charmiga byar och njuter av det 
vackra landskapet. Båten avgår 14.30 från Rönne och vi beräknar 
vara i Göteborg cirka 21.00.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:-
Avresedatum: 28/6, 2/8

5 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Börkop  Avresa från hemorten under morgonen. 
Vi åker genom södra Sverige och Danmark. Färden går förbi 
Köpenhamn och vidare mot Bältbroarna. Vi stannar för lunch 
utmed vägen och under eftermiddagen kommer vi fram till Börkop 
som ligger mellan Vejle och Fredericia. Vi checkar in för fyra nätter 
på lyxiga Comwell Kellers Park. Den vackra hotellanläggningen 
ligger med utsikt över havet. I resans pris ingår inträde till hotellets 
spa- och relaxavdelning under vår vistelse samt lån av badrock 
och tofflor. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 2. Ribe  Efter frukost gör vi en halvdagsutflykt till Ribe som 
är Danmarks äldsta stad. Ribe ligger cirka nio mil från Börkop och 
på vägen passerar vi Kolding. I Ribe möts vi av en lokalguide som 
visar oss runt i den charmiga lilla staden. I centrum finns stadens 
domkyrka och små kullerstensgator med fina sten- och kors-
virkeshus. Efter rundturen får vi tid för lunch innan vi återvänder 
hemåt. Middag på kvällen.

Dag 3. Odense  Efter frukost gör vi en halvdagsutflykt till Odense 
på Fyn. Här möts vi av en lokalguide för en rundtur i Danmarks 
tredje största stad. Staden är stolt över sin berömde son, Hans 
Christian Andersen som föddes här 1805. Hans födelsehus finns 
bevarat och han har tillägnats ett eget museum. I centrum finns 
även Sankt Knuds Kirke, domkyrkan, som är uppkallad efter Knut 
den helige. Tillsammans med sin bror mördades han i kyrkan 1086. 
Under medeltiden var kyrkan ett populärt pilgrimsmål. Efter lunch 
på egen hand återvänder vi till vårt hotell. Middag på kvällen.

Danska idyller 
södra Jylland med Samsö och Ribe
Vi bor fyra nätter på fina Comwell Kellers Park i Börkop på södra Jylland. Under resan besöker vi bland annat Odense, 
Ribe och Samsö. På vårt hotell finns ett fint spa med relaxavdelning och inträde ingår under hela vår vistelse. Följ med 
på en avkopplande resa till dejlige Danmark.

Dag 4. Samsö  Efter frukost reser vi till Samsö som vi når genom 
en färjeöverfart. Samsö är en ö med lugnt tempo och öns cirka  
4 000 invånare är fördelade på ett tjugotal små byar och samhäl-
len. Vår lokalguide visar oss runt och berättar om öns historia. 
Fram till 1990-talet var ön relativt okänd bland danskarna men ef-
ter den danska tv-serien Polisen på Samsö blev ön omtalad. Under 
eftermiddagen tar vi färjan till fastlandet och återvänder till vårt 
hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Börkop – Hemorten  Frukostbuffé. Därefter reser vi norrut 
via Bältbroarna och passerar Odense på ön Fyn. Vi beräknar vara i 
Göteborg cirka 18.30.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Linköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare 85 orter i mellersta och södra 
Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 9 övernattningar i dubbelrum · 9 frukostar · 
9 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 775:- · entréer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 22/6, 9/7, 26/7

10 dagar

fr  11 775:-

Dag 1. Hemorten – Hamar  Avresa från hemorten under morgonen.
Vi passerar Svinesundsbron och kommer in i Norge. Sedan fortsätter 
vi mot Hamar norr om Oslo där vi övernattar på Scandic Hamar. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Hamar – Steinkjer  Idag fortsätter resan norrut och vi 
passerar Lillehammer. Vi följer den urgamla Kungsvägen genom 
Gudbrandsdalen mot Trondheim. Strax efter Dombås passerar 
vi Dovrefjell. Om vädret tillåter får vi en fantastisk utsikt mot 
Snöhetta, 2 286 meter över havet. I Dovrefjellsområdet finns 
en nationalpark där det lever myskoxar i vilt tillstånd. Därefter 
fortsätter vi till Trondheim, Norges tredje största stad. Trondheim 
grundades av vikingakungen Olav I Tryggvason. Vi gör en paus vid 
Nidarosdomen, Trondheims domkyrka från början av 1000-talet. 
De som önskar får tid att besöka kyrkan som är ett av Nordens 
främsta medeltida byggnadsverk (inträde tillkommer, ca 110 NOK). 
Vi kör sedan vidare till vårt mål för dagen, Steinkjer. Här bor vi på  
Quality Hotel Grand, beläget mitt i centrum. Middag på kvällen.

Dag 3. Steinkjer – Fauske  Frukost. Vi reser norrut och bara några 
mil norr om Steinkjer passerar vi Snåsavatnet, Norges sjätte största 
sjö. Därefter kommer vi in i Namdalen mot Mosjöen och senare 
passerar vi Mo i Rana, vackert beläget vid Ranafjorden. Vi stannar 
vid Polcirkelcenter där det finns möjlighet att skicka vykort som 
poststämplas Polcirkeln 8635. Färden går vidare till Fauske, kallad 
marmorbyn efter den flerfärgade marmorn som bryts här. Vi bor på 
Scandic Fauske Hotel där vi även äter middag på kvällen.

Dag 4. Fauske – Sörkjosen  Frukost och tidig avresa. Vi korsar 
Tysfjorden genom en kort färjetur mellan Bognes och Skarberget. 
Vi stannar i Narvik för lunch och fortsätter sedan norrut. Efter vår 
längsta resdag når vi Sörkjosen där vi bor på Reisafjord Hotel eller 
Kvænangsfjell Gildetun. Hotellet håller enkel standard. Middag 
på kvällen. Vid klart väder kan vi uppleva midnattssolen för första 
gången på resan. 

Dag 5. Sörkjosen – Honningsvåg  Frukost. Under förmiddagen 
passerar vi den lilla byn Kåfjord vid Altafjorden. Härifrån 
verkade det fruktade tyska slagskeppet Tirpitz under delar av 
andra världskriget. Kort därefter gör vi en lunchpaus i Alta. Vi 
reser vidare och den sista sträckan över Mageröya följer vackra 
Porsangerfjorden. Under sen eftermiddag når vi Honningsvåg. 

Nordkap Europas sista utpost mot norr
Här har vi en riktig Nordkapsresa som ger våra resenärer ett perspektiv över Norden. Vi färdas genom Norge upp till midnatts-
solen och tillbaka via Norrlandskusten.  Vackra miljöer och historiska platser om vartannat på en resa att minnas för livet.

Staden ligger på Europas nordligaste ö och hit kommer varje år 
mer än 250 000 turister. Här övernattar vi på Scandic Nordkapp eller 
Scandic Honningsvåg. Efter middagen beger vi oss till Nordkaps- 
klippan några mil norr om Honningsvåg. Här finns Nordkapshallen 
på mer än 300 meters höjd över havet. Inträdesavgiften samt  
Nordkapscertifikat och en filmvisning ingår. En spektakulär pano- 
ramafilm tar oss med på en resa genom Nordkaps fyra årstider. 
Vid klart väder är det vid midnatt fortfarande ljust som på dagen. 
Detta och vyn över Ishavet på Europas nordligaste plats blir för 
många ett minne för livet.

Dag 6. Honningsvåg – Kautokeino  Frukost. Vi reser genom 
Finnmark mot Kautokeino. Vi stannar för lunch i Karasjok, som 
kallas för samernas huvudstad. Här finns de norska samernas 
sameting. Efter lunch fortsätter vi västerut och under sen 
eftermiddag når vi Thon Hotel Kautokeino. Middag på kvällen.

Dag 7. Kautokeino – Jukkasjärvi – Kiruna  Frukost. Under för-
middagen passerar vi genom Finland och kommer in i Sverige via 
Karesuando. När vi når Jukkasjärvi besöker vi Ishotellet. Vi fortsät-
ter till Hotel Arctic Eden i Kiruna. Middag på kvällen.

Dag 8. Kiruna – Umeå  Efter frukost reser vi söderut mot 
Luleå. Här följer vi Norrlandskusten och under början av kvällen 
når vi Umeå, Björkarnas stad. Vi bor centralt på Scandic Plaza 
Umeå. Middag på kvällen.

Dag 9. Umeå – Falun  Vi lämnar Umeå och fortsätter söderut längs
Norrlandskusten. Under förmiddagen passerar vi Örnsköldsvik och
gör sedan ett fikastopp vid Högakustenbron. Bron invigdes 1997
och är Sveriges ”Golden Gate” med en längd på över 1 800 meter.
Lunch äter vi i trakterna kring Hudiksvall. Under sen eftermiddag
når vi Falun och hotell Scandic Lugnet. Middag på kvällen.

Dag 10. Falun – Hemorten  Efter frukost reser vi söderut genom 
Bergslagen. Vi äter lunch i trakterna kring Säffle och Åmål. 
Vi beräknas vara åter i Göteborg cirka 17.30.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.35 Uddevalla, 09.30 Tanum och ytterligare ett 
tiotal orter längs med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 8 övernattningar i dubbelrum · 8 frukostar · 
8 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 3 095:- 
Avresedatum: 2/6, 9/7, 16/7

9 dagar

fr  11 575:-

Dag 1. Hemorten – Söderhamn  Avresa från hemorten under 
morgonen. Vi kör till Söderhamn och Best Western Hotel. 
Middag på kvällen.

Dag 2. Söderhamn – Skellefteå  Frukost och avresa till Skellefteå. 
Vi passerar Sundsvall, Härnösand och Ångermanälven med 
Högakustenbron. Vidare förbi Örnsköldsvik och Björkarnas stad 
Umeå innan vi når Quality Hotel Skellefteå Stadshotell. Middag på 
kvällen. 

Dag 3. Skellefteå – Kiruna  Efter frukost avresa mot Kiruna. 
Vi passerar Piteå och gör ett kort stopp vid Gammelstads kyrkstad 
utanför Luleå. Här finns över 400 kyrkstugor som förr användes av 
långväga sockenbor vid kyrkobesök. Vi följer sedan Luleälven mot 
Jokkmokk. I Jokkmokk ges det tid till att besöka Samemuseet. 
På vägen till Kiruna passerar vi Jukkasjärvi och det berömda 
Ishotellet som numera är öppet året om. I Kiruna bor vi på Scandic 
Ferrum. Middag på kvällen. 

Dag 4. Kiruna – Svolvær  Efter frukost lämnar vi Kiruna för färd
västerut till Riksgränsen. Redan här ser vi den dramatiska naturen
långt i väster. Vi närmar oss Herjangsfjorden. På vår väg passeras
såväl Bjerkvik som Bogen innan vi når bron över till Norges största
ö, Hinnöya. Vägen slingrar sig längs Tjeldsundet och vi njuter av 
vyerna när vi åker genom Lofotens vackra landskap. I Svolvær tar 
vi in på Thon Hotel Lofoten. Här bor vi två nätter och middagarna 
äter vi på hotellet.

Dag 5. Lofoten  Efter en god frukost möter vi vår lokalguide som 
tar oss med på en fantastisk utflykt bland Lofotenöarna. Vi får 
bland annat uppleva spetsiga bergstoppar, fiskebyar och vackra 
sandstränder. Här kretsar mycket kring den viktiga fiskeindustrin. 
På särskilda ställningar, så kallade hjellar, torkas fisk som sedan 
benämns torrfisk och är en stor exportvara. I början av kvällen 
återvänder vi till hotellet för en gemensam middag.

Dag 6. Svolvær – Fauske  Vi äter tidig frukost och reser sedan 

Lofoten ljusa nätter i Norges övärld
Lofoten är Nordnorge från dess mest äventyrliga sida. Höga fjäll som sträcker sig mot havet, fjordar mellan de mest 
fantastiska bergsklippor, ljusa stränder och gröna marker.

de vackra milen mot Fauske. Vägen dit bjuder även på en kortare 
färjetur som gör att vi tar oss snabbare fram i detta fantastiska 
ölandskap. I Fauske checkar vi in på Scandic Fauske Hotel och 
äter gemensam middag på kvällen.

Dag 7. Fauske – Steinkjer  Efter frukost avresa mot Steinkjer. 
Vi passerar återigen polcirkeln. I Steinkjer bor vi på Quality Hotel 
Grand. Middag på kvällen.

Dag 8. Steinkjer – Hamar  Efter frukost avresa mot Hamar. Vi 
passerar Trondheim med Nidarosdomen och Dovrefjell. I Hamar 
bor vi på Scandic Hamar. Middag på kvällen.

Dag 9. Hamar – Hemorten  Frukost och avresa mot Göteborg.
Vi passerar Oslo och är åter i Göteborg under kvällen.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.10 Skara och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · en övernatt-
ning i dubbelhytt på Hurtigruten · 5 frukostar · 5 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 375:- · entréer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell. Besök vår hem-
sida för aktuell information.
Avresedatum: 22/5, 3/7, 19/7, 4/8, 13/8

6 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Öyer  Avresa från hemorten under morgonen. 
Vi reser till Oslo där vi stannar för lunch på egen hand i centrum. 
Under eftermiddagen reser vi till Lillehammer och Öyer. 
Vinterolympiaden hölls 1994 i Lillehammer och på vägen passerar 
vi Hamar där det går att skymta skridskoarenan Vikingskipet. 
I Lillehammer finns Lysgårdsbackarna där invigningen hölls och 
strax nedanför ligger Håkons Hall. Väl i Öyer, cirka en mil norr om 
Lillehammer, övernattar vi på Scandic Hafjell. Middag på kvällen.

Dag 2. Öyer – Trondheim  Efter frukost reser vi genom Gudbrands-
dalen mot Trondheim. Strax efter Dombås passerar vi Dovrefjell. 
Om vädret tillåter får vi en fantastisk utsikt mot Snöhetta, 2 286 
meter över havet. I Dovrefjellsområdet finns en nationalpark där 
det lever myskoxar i vilt tillstånd. Vi passerar Oppdal och anländer 
till Trondheim vid lunchtid. Staden grundades av vikingakungen 
Olav I Tryggvason och firade 1997 sitt tusenårsjubileum. Efter 
lunch på egen hand möter vi en lokalguide som tar oss med på en 
rundtur. De som önskar får tid till att besöka Nidarosdomen, 
domkyrkan som är ett av Nordens främsta medeltida byggnads-
verk (inträde cirka 110 NOK tillkommer). Vi övernattar på Clarion 
Hotel & Congress Trondheim. Middag på kvällen.

Dag 3. Trondheim – ombord på Hurtigruten  Frukost och sedan 
avfärd med Hurtigruten. Vi åker sträckan från Trondheim till Bergen 
och får ta del av en liten bit av det som brukar kallas ”världens vack-

Hurtigruten med Trondheim och Bergen
Ombord på Hurtigruten färdas vi längs Norges kustlinje. Här får vi två dagar med en övernattning ombord. 
Dessutom upplever vi en vacker bussresa på vägar kantade av fjordar, fjäll och vattenfall.

raste sjöresa”. Under sen eftermiddag passerar vi Kristiansund och 
senare under kvällen Molde. Vi äter middag och övernattar ombord.

Dag 4. Ombord på Hurtigruten – Bergen  Frukost. På vår färd 
mellan öar och fjordar passerar vi Sognefjorden längst ut vid 
havet. Vi kommer till Bergen 14.30 där vår buss väntar.  En lokal-
guide visar oss runt i denna vackra gamla stad präglad av hanse-
tiden. Därefter checkar vi in på Scandic Bergen City. Middag på kvällen. 

Dag 5. Bergen – Vrådal i Telemark  Frukost och avresa mot
Hardangerfjorden. Nära Bruravik åker vi över fjorden på nya
Hardangerbron, invigd 2013, och vidare mot Odda. Vi stannar till
vid Låtefossen och fortsätter sedan till Röldal. Här ser vi den
vackra stavkyrkan från 1200-talet (inträde cirka 50 NOK till-
kommer). Därefter åker vi vidare mot Vrådal där vi bor på Quality 
Straand Hotel. Middag på kvällen.

Dag 6. Vrådal i Telemark – Hemorten  Frukost på hotellet innan 
vi åker mot Sandefjord. Här avgår Color Lines färja till Strömstad 
13.30. Ombord finns butiker, kafeteria och restaurang. Ankomst 
Strömstad 16.00. Vi beräknas vara i Göteborg cirka 18.30.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 Udde-
valla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter längs 
med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · entréer
Speciellt: Vissa avresor har avvikande hotell och program. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 14/5, 13/6, 25/6, 2/7, 11/7, 16/7, 24/7, 31/7, 6/8, 
15/8, 22/8, 28/8

Dag 1. Hemorten – Öyer  Avresa från hemorten under morgonen. 
Resan går norrut genom Bohuslän. Vi passerar Svinesundsbron 
och kommer in i Norge. Resan fortsätter förbi Oslo och Lillehammer 
mot Öyer och vårt hotell Scandic Hafjell. Middag på kvällen.

Dag 2. Öyer – Ålesund  Frukost. Resvägen går idag genom den
natursköna Gudbrandsdalen. Om vädret tillåter får vi en fantastisk
utsikt mot Snöhetta, 2 286 meter över havet. Senare når vi vårt
slutmål för dagen, Ålesund. Ålesund är fiskestaden framför alla
andra i Norge. Det kan man uppleva vid kanalen som går rakt
igenom centrum där det går att köpa dagsfärsk fisk varje dag.
Staden är också berömd för sin jugendarkitektur med torn, spiror
och utsmyckningar. Vi gör en stadsrundtur med lokalguide och 
checkar därefter in på Quality Hotel Waterfront. Middag på hotellet.

Dag 3. Ålesund – båttur i Geirangerfjorden – Beitostölen  Frukost. 
Vi åker buss ner till kajen för att stiga ombord på den färja som tar oss 
den tre timmar långa, och sagolikt vackra, båtturen genom Geiranger-
fjorden. Vi passerar grönskande natur, branta fjäll som stupar rakt 
ner i fjorden, små bondgårdar som klamrar sig fast på bergssidorna 
och vilda vattenfall, som De sju systrarna och Friaren. I Geiranger 
väntar vår buss och vi fortsätter mot Beitostölen. På vägen stannar 
vi till i Lom för att titta på den berömda stavkyrkan från 1100-talet 
(inträde tillkommer). På kvällen når vi Beitostölen och vårt hotell 
Radisson Blu Mountain Resort. Gemensam middag.

Ålesund med kryssning på Geirangerfjorden
Vi åker genom vackra Gudbrandsdalen och övernattar i jugendstaden Ålesund. Vi gör även en tur med båt i den mäktiga 
Unescoskyddade Geirangerfjorden med branta fjäll och vilda vattenfall.

Dag 4. Beitostölen – Hemorten  Efter frukost påbörjar vi 
hemresan. Under dagen stannar vi för lunch och fortsätter sedan 
mot Göteborg som vi beräknas nå cirka 19.00. 

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 Udde-
valla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter längs 
med vägen.

4 dagar

fr  4 575:-
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 4 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 445:-
Avresedatum: 24/6, 30/6, 5/7, 13/7, 20/7, 25/7, 3/8, 11/8

5 dagar

fr  6 375:-

Dag 1. Hemorten – Vrådal  Avresa från hemorten under morgonen.
Resan går genom Bohuslän via Svinesundsbron in i Norge. Här 
fortsätter vi västerut till Telemark och vårt hotell Quality Straand 
Hotel i Vrådal. Middag på kvällen.

Dag 2. Vrådal – Hardangerfjorden – Bergen  Frukost och avresa 
norrut mot den vackra Hardangerfjorden. Redan längs vägen kan vi 
njuta av vackra vyer. När vi anländer till Eidfjord får vi tid för lunch 
i detta lilla samhälle omgivet av mäktiga bergsformationer innan 
det är dags att gå ombord på färjan. Vi gör en otroligt vacker sjöresa 
genom det natursköna landskapet och Norges näst längsta fjord till 
Norheimsund. Där väntar vår buss för vidare transport till Bergen, 
en vacker stad präglad av hansetiden. Här checkar vi in på Best 
Western Plus Hotell Hordaheimen för de kommande två nätterna. 
Dagen avslutas med en gemensam middag på vårt hotell.

Dag 3. Stadsrundtur Bergen  Efter frukost får vi lära oss mer 
om Norges andra största stad Bergen då vi gör en stadsrundtur 
med lokalguide. Här är det fullt fokus som gäller då norskan som 
talas här kan vara lite klurig att förstå innan man vant sig. Trots 
att det är en storstad i norska mått mätt så har Bergen verkligen 

Bergenbanan 
med kryssning på Hardangerfjorden
Resan erbjuder storslagen natur i vårt grannland Norge. Följ med på en kryssning genom Hardangerfjorden, Norges näst 
längsta fjord. Upplev trähusbebyggelsen i Bergen och den spektakulära Bergenbanan, en högt belägen järnväg där vi 
åker över natursköna Hardangervidda.

småstadscharm, och lokalbefolkningens stolthet över stadens 
långa historia och kulturella traditioner är tydlig. Under resten 
av dagen kan vi själva upptäcka mer av staden som har gott om 
restauranger, pubar, hantverksbutiker och museer. Några av dem 
är belägna i den gamla hansehamnen Bryggen med trähusbebyg-
gelse från 1700-talet som är väl värd ett besök. Det går även att ta 
en tur med bergbanan upp till Flöyen, varifrån man har en fantas-
tisk utsikt över Bergen. På kvällen äter vi middag på vårt hotell.

Dag 4. Bergen – Bergenbanan till Geilo  Efter frukost har vi några 
timmar på egen hand. På eftermiddagen är det sedan dags för oss att 
åka den vackra tågresan på Bergenbanan. Genom ett dramatiskt 
landskap tar vi oss hela vägen till Geilo, där vi övernattar på 
Bardöla Höyfjellshotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Geilo – Hemorten  Efter frukost åker vi söderut via den 
vackra Hallingdalen. Vi beräknas vara i Göteborg cirka 19.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 07.50 Kungälv, 08.35 Uddevalla och ytterligare ett 
tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
4 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 645:- · entréer 
Avresedatum: 14/6, 13/7, 2/8

5 dagar

fr  5 875:-

Dag 1. Hemorten – Hamar  Avresa från hemorten under morgonen.
Resan går norrut genom Bohuslän. Vi passerar Svinesundsbron
och kommer in i Norge. Resan fortsätter förbi Oslo och framåt kvällen 
anländer vi till Hamar där vi checkar in på Scandic Hamar. Middag på 
kvällen.

Dag 2. Hamar – Kristiansund  Efter frukost kör vi genom Gudbrands-
dalen och över Dovrefjell. Om vädret tillåter får vi en fantastisk 
utsikt mot Snöhetta, 2 286 meter över havet. Vi fortsätter förbi 
Sunndalsöra och gör ett stopp vid Tingvolls romanska stenkyrka 
från 1100-talet. Därefter går resan vidare till Kristiansund. Staden 
ligger vid havet och är känd för sin export av klippfisk, som vanligtvis 
är torkad torsk. Här övernattar vi på Quality Hotel Grand som 
ligger centralt. Middag på kvällen.

Dag 3. Kristiansund – Geiranger  Idag väntar en resa längs två av 
Norges mest berömda turistvägar. Vi inleder med den imponerande 
Atlanthavsvägen, som följer Atlantkusten i 36 km över öar och skär 
via åtta broar. Vi stannar till i den lilla orten Bud där det finns ett 
krigsmuseum på platsen för ett tyskt fort från andra världskriget. 
Vi fortsätter till Åndalsnes där vi tar in på den hisnande vackra 
Trollstigen som öppnades 1936. Med hänförande utsikt över 
branta klippor, djupa fjordar och bördiga dalar kör vi omgivna av 
majestätiska fjäll mot dagens mål, Geiranger. Mellan Linge och 
Eidsdal tar vi färjan över Norddalsfjorden och fortsätter längs 
den vackra vägen med många hårnålskurvor ner till Hotel Union 
Geiranger där vi ska övernatta. Middag på kvällen.

Dag 4. Geiranger – Gjövik  Efter frukost åker vi mot Lom där vi gör en 
paus vid den berömda stavkyrkan från 1100-talet (inträde tillkommer).
Vi fortsätter sedan över Randen och förbi Lillehammer till Clarion 
Collection Hotel Grand i Gjövik. Middag på kvällen.

Dag 5. Gjövik – Hemorten  Efter frukost reser vi mot Oslo och
vidare mot Göteborg som vi beräknas nå cirka 18.30.

Trollstigen natursköna Norge
Fem dagar med fantastiska naturupplevelser i de norska fjordlandskapen. Vi åker längs Atlantkusten över öar och broar 
och på den spektakulära Trollstigen med sina hisnande hårnålskurvor. Fjäll, fjordar och dalar kantar vår väg på denna 
underbara resa.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.35 Udde-
valla, 09.30 Tanum och ytterligare ett tiotal orter längs 
med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 3 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 295:-
Avresedatum: 24/6, 8/7, 5/8, 16/8, 20/8

4 dagar

fr  5 275:-

Dag 1. Hemorten – Kristiansand Avresa från hemorten under 
morgonen. I Strömstad tar vi färjan över Oslofjorden till Sandefjord. 
Vi reser med Color Lines färja, och under överfarten som tar cirka 
två och en halv timme hinner vi både äta lunch i kafeterian och 
handla taxfree i butiken ombord. I Sandefjord stiger vi på bussen för 
färd söderut till Kristiansand, där vi bor på centralt belägna Clarion 
Hotel Ernst. Middag på kvällen.

Dag 2. Kristiansand – Stavanger Efter frukost startar vi dagens 
resa. Vi kör västerut längs E18 och tar av vid Flekkefjord för att 
fortsätta på riksväg 44 mot Stavanger. Vi passerar bland annat 
Egersund, ”den vita staden”, känd för sina vitmålade trähus. Under 
eftermiddagen gör vi en stadsrundtur med lokalguide i Stavanger. 
Stavanger är numera Norges oljehuvudstad. Vi ser bland annat 
den gamla stadsdelen Gamle Stavanger, med sin vackra trähus-
bebyggelse. Vi inkvarterar oss mitt i centrum på utmärkta Scandic 
Stavanger City. Middag på kvällen.

Dag 3. Stavanger – Vrådal Efter frukost lämnar vi Stavanger. Denna 
dag blir höjdpunkten på resan för många. Vi åker med vår buss 
till Lauvvik kaj, där vi går ombord på färjan som ska ta oss hela 
sträckan in genom den mäktiga Lysefjorden och bland annat förbi 
den över 700 meter höga klippan ”Preikestolen”. I Lysebotn stiger 
vi på vår buss och åker via 28 hårnålskurvor upp till restaurang 
”Örnnästet” där det blir tid för lunch. Därefter åker vi vidare över 
högfjällsplatån mot Vrådal där vi har resans sista övernattning med 
middag på Straand Hotel.

Dag 4. Vrådal – Hemorten Efter frukost reser vi mot Sandefjord. På 
vägen stannar vi i Gvarv och besöker Lindheims fruktgård. Vi får en 
rundvisning och får provsmaka deras egentillverkade äppelmust. 
Därefter åker vi vidare till Sandefjord där vi tar färjan över till 
Strömstad. Vi beräknas nå Göteborg cirka 19.30.

Sydnorge med Lysefjorden
Följ med på en intressant och naturskön resa i södra Norge. Vi besöker oljehuvudstaden Stavanger och gör en fantastisk 
båtresa genom den imponerande Lysefjorden. På väg till Vrådal kommer vi upp på högfjällsplatån och njuter av vackra 
vyer.

Avgångstider: 08.30 Ulricehamn, 09.00 Borås, 10.00 
Göteborg, 10.20 Kungälv, 11.05 Uddevalla och ytterligare 
ett tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en lunch · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:-
Speciellt: Vissa avresor har avvikande program. Besök vår 
hemsida för aktuell information. 
Avresedatum: 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 17/8

4 dagar

fr  4 875:-

Dag 1. Hemorten – Geilo  Vägen går via Svinesund, Sarpsborg och 
Moss. Söder om Oslo svänger vi av västerut och kör Oslofjords-
tunneln till Drammen där vi stannar för lunch i centrum. Drammen 
ligger vid Drammensälven. Efter lunch fortsätter vi mot Kongsberg 
som är känt för sin tidigare silverbrytning. Vi åker vidare genom 
den vackra Numedalen. Under början av kvällen når vi Geilo och 
fina Bardöla Höyfjellshotel. Det finns pool och bastu, så badkläder 
är en fördel att ta med. Middag på kvällen. 

Dag 2. Flåm  Efter frukost åker vi till Flåm. Vi passerar Hol–Aur-
land, en av Norges vackra högfjällsvägar. I Flåm går vi ombord 
på Flåmsbanan som tar oss genom den vackra Flåmsdalen. Intill 
ligger den vackra Aurlandsfjorden, en arm av världens längsta fjord, 
Sognefjorden. Under färden blir vi guidade av en högtalarröst och 
tåget gör stopp för fotografering. På eftermiddagen startar vi vår 
återresa mot Geilo via Hemsedal. Middag på kvällen.

Dag 3. Kjeåsen  Efter en härlig frukost reser vi västerut mot Har-
dangerfjorden. Vi åker den vackra vägen över Hardangervidda ner 
genom Måbödalen och kommer till Eidfjord, ett litet samhälle 
omgivet av mäktiga bergsformationer. Här följer vi den fyra kilo-
meter långa vägen upp till Kjeåsen som anlades som en del av 
kraftverksanläggningen i området. Innan vägen anlades var enda 
sättet att ta sig upp via en hisnande brant stig längs bergsstupet. 

Geilo Kjeåsen – Hardangervidda – Flåm
Geilo är en naturpärla med sin friska fjälluft. Flåmsbanan är troligen en av de vackraste tågsträckorna i världen. 
Höjdpunkten på resan är ett besök vid gården Kjeåsen, 600 meter upp på en fjällsida. En av världens mest avsides 
belägna gårdar, som har blivit berömd i Sverige genom boken ”Folket på Kjeåsen” av Bror Ekström.

Vintertid var man helt isolerad. Efter besöket vid Kjeåsen beger vi 
oss till Hardangervidda Natursenter som är ett natur- och kultur- 
historiskt museum. Här äter vi dagens soppa med bröd till lunch. 
Det finns även möjlighet att besöka utställningen och se natur- 
filmaren Ivo Caprinos film om Hardangervidda som filmats från 
en helikopter. På återresan till Geilo stannar vi till vid Vörings-
forsen, ett av Norges högsta vattenfall. Därefter passerar vi den 
imponerande Sysendammen. Fördämningen innehåller 3,6 mil-
joner kubikmeter sten och fyllnadsmassor och tog flera år att bygga. 
Middag på kvällen.

Dag 4. Geilo – Hemorten  Frukost och sedan avresa mot 
Göteborg. Vi åker genom den vackra Hallingdalen och förbi 
natursköna Tyrifjorden. Slutligen passerar vi Oslo och är åter i 
Göteborg cirka 19.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 07.50 Kungälv, 08.35 Uddevalla och ytterligare ett 
tiotal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 2 frukostar
Tillägg: Enkelhytt insides från 200:- · dubbelhytt utsides från 
420:- per hytt · middagsbuffé · tillvalsutflykt
Speciellt: Pass måste visas vid ombordstigning oavsett 
ålder. Åldersgräns 23 år. Barn och ungdomar endast i måls-
mans sällskap.
Avresedatum: 16/3, 30/3, 6/4, 13/4, 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 
25/5, 1/6, 8/6, 22/6, 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 
5/10, 26/10, 9/11

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi beger oss med buss till Stock- 
holm där vi går ombord på vårt fartyg som tar oss ut i Stockholms  
vackra skärgård. Under resan bor vi i tvåbäddshytt med båda säng- 
arna på golvet. Ombord på fartyget finns relaxavdelning, en välsor- 
terad taxfreebutik och flera barer. För dem som önskar erbjuds det 
middagsbuffé som behöver förbokas inför resan. Pris fr. 330:-
 Efteråt blir det dans och underhållning.

Dag 2. Helsingfors, Tallinn eller Riga  Efter frukost anländer vi till 
vår destination. Den som så önskar kan boka en sightseeingtur. 
Denna genomförs direkt vid ankomst och varar cirka 1,5–2 timmar. 
Pris fr. 195:- 

Annars är dagen fri till eget förfogande. Under tidig kväll är det 
dags för fartyget att vända hemåt igen och vi tillbringar ännu en 
natt på Östersjön. För den som vill går det att köpa till middags-
buffé även denna kväll. Både sightseeingtur och middag förbokas 
inför resan.

Dag 3. Stockholm – Hemorten  Frukost innan vårt fartyg anländer 
till Stockholm. Vår buss beräknas avgå hemåt klockan 11.00 och 
vara åter i Göteborg vid 18-tiden.

Kryssning Östersjön
tredagarskryssningar till Helsingfors, Tallinn och Riga

3 dagar

fr  1 075:-

Följ med på en av våra härliga tredagarskryssningar och upplev vacker skärgård, god mat, trevlig underhållning och
någon av huvudstäderna Helsingfors, Tallinn eller Riga.

Avgångstider: 05.45 Varberg station, 07.30 Göteborg, 
08.15 Borås, 10.00 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i insides dubbelhytt · en 
frukostbuffé · en middagsbuffé inklusive en dryck
Tillägg: Enkelhytt 275:- · dubbelhytt utsides 400:- per hytt
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 20 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap.
Avresedatum: 9/2, 2/3, 9/3, 16/3, 23/3, 30/3, 6/4, 13/4, 20/4, 
27/4, 4/5, 11/5, 13/5, 18/5, 25/5, 1/6, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 
28/9, 5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 2/11

2 dagar

fr  1 095:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn  Vi åker genom södra Sverige mot 
Malmö och gör ett kaffestopp längs med vägen. Via Öresundsbron 
tar vi oss över till ”Dronningens by”, där vi får lite fri tid att promenera 
på Ströget och äta lunch på egen hand innan det är dags att gå 
ombord på vårt fartyg som avgår 16.30. Det blir en fin tur genom 
Öresund förbi Ven och längs den skånska kusten innan det är dags 
för middag. Vi avnjuter båtens berömda buffé med mycket skal-
djur och annat gott. Efter middagen bjuds det upp till dans för 
dem som önskar. Taxfreebutiken Sea Shop håller öppet till långt 
in på småtimmarna. Det finns även ett flertal barer där man kan 
avnjuta en god drink tillsammans.

Dag 2. Oslo – Hemorten  Vi vaknar utvilade efter en natt till 
havs och startar dagen med en stor frukostbuffé. Därefter får 
vi möjlighet att från första parkett se färjan segla upp genom 
Oslofjorden. Klockan 09.45 är båten i land. Vi möter vår buss 
i hamnen och får nu fri tid att upptäcka staden och alla dess 
sevärdheter. Ta en promenad på Oslos paradgata Karl Johan, 
shoppa och ta en fika på den berömda Aker Brygge eller strosa 
runt bland skulpturerna i Vigelandsparken. Denna fantastiska 
stad har hur mycket som helst att erbjuda! Vi hinner även med en 
lunch på egen hand på någon av stadens alla mysiga restauranger 
innan det framåt eftermiddagen är dags att ta farväl av Oslo och 
påbörja vår resa hemåt.

Kryssning Köpenhamn och Oslo
Ta en paus i vardagen och följ med och upplev två nordiska huvudstäder! Vi åker på en skön och avkopplande kryssning 
med DFDS Seaways moderna kryssningsfartyg mellan Köpenhamn och Oslo.

Besök vår hemsida för mer information om på- och avstignings- 
plats.Avgångstider: 05.15 Jönköping, 05.40 Uddevalla, 06.10 

Trollhättan, 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.30 Varberg 
och ytterligare ett tiotal orter i västra Sverige.



RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 2 
frukostbufféer · en middagsbuffé inklusive en dryck
Tillägg: Enkelhytt från 275:- · dubbelhytt utsides fr. 400:- per 
hytt
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 20 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap.
Avresedatum: 9/3, 13/4, 20/4, 27/4, 4/5, 13/5, 18/5, 25/5, 
26/5, 1/6, 24/8, 25/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 5/10, 12/10, 19/10, 
26/10

Kryssning  
Köpenhamn och Oslo t/r

3 dagar

fr  1 575:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn  Vi åker genom södra Sverige mot 
Malmö och gör ett kaffestopp längs med vägen. Via Öresunds-
bron tar vi oss över till ”Dronningens by”, där vi får lite fri tid att 
promenera på Ströget och äta lunch på egen hand innan det är 
dags att gå ombord på färjan som avgår 16.30. Det blir en fin tur 
genom Öresund förbi Ven och längs den skånska kusten innan 
det är dags för middag. Vi avnjuter fartygets berömda buffé med 
mycket skaldjur och annat gott. Efter middagen bjuds det upp till 
dans för dem som önskar. Det finns även ett flertal barer där man 
kan avnjuta en god drink tillsammans.

Dag 2. Oslo  Vi vaknar utvilade efter en natt till havs och startar 
dagen med en stor frukostbuffé. Därefter får vi möjlighet att från 
första parkett se färjan segla upp genom Oslofjorden. Klockan 
09.45 är båten i land. Vi möter vår buss i hamnen och får nu fri tid 
att upptäcka staden och alla dess sevärdheter. Ta en promenad 
på Oslos paradgata Karl Johan, shoppa och ta en fika på den 
berömda Aker Brygge eller strosa runt bland skulpturerna i 
Vigelandsparken. Denna fantastiska stad har hur mycket som 
helst att erbjuda! Vi hinner även med en lunch på egen hand på 
någon av stadens alla mysiga restauranger. Under sen eftermiddag 
återvänder vi till vårt fartyg. På kvällen äter vi middag ombord på 
egen hand. Taxfreebutiken Sea Shop håller öppet till långt in på 
småtimmarna.

Dag 3. Köpenhamn – Hemorten  Tredje dagen inleds med 
frukost ombord på båten som når Köpenhamn under morgonen. 
Vi tillbringar förmiddagen i stadens centrum och på eftermiddagen 
återvänder vi hemåt. Under kvällen når våra hemorter. Vi beräknas 
vara i Göteborg cirka 19.30. 

Besök vår hemsida för mer information om på- och avstignings- 
plats.

Ta en paus i vardagen och följ med och upplev två 
nordiska huvudstäder! Vi åker på en skön och avkopplande 
kryssning med DFDS Seaways moderna kryssningsfartyg 
mellan Köpenhamn och Oslo. Vår tredagarskryssning 
inleds och avslutas i Köpenhamn och vi tillbringar två 
nätter ombord.

Avgångstider: 05.15 Jönköping, 05.40 Uddevalla, 06.10 
Trollhättan, 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.30 Varberg 
och ytterligare ett tjugotal orter i västra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i insides dubbelhytt · en 
frukostbuffé
Tillägg: Enkelhytt insides 150:- · enkelhytt utsides 400:- · 
dubbelhytt utsides 200:- per hytt · middagsbuffé · trerätters 
kryssningsmeny · inträde Panorama Spa
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 23 år. Barn endast i målsmans 
sällskap. Vid bokning av minderårig, vänligen kontakta vår 
kundtjänst. Giltig id-handling för nordiska medborgare är 
t.ex. körkort utfärdat i Norden, pass och nationellt id-kort. 
För övriga EU-medborgare gäller pass. Medborgare utanför 
Norden och EU behöver uppvisa pass och från vissa länder 
även visum. 
Avresedatum: 17/2, 2/3, 16/3, 23/3, 30/3, 13/4, 20/4, 27/4, 
7/5, 11/5, 18/5, 27/5, 1/6, 11/6, 15/6, 16/6, 17/8, 23/8, 24/8, 
25/8, 26/8, 27/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10, 12/10, 
19/10, 2/11, 9/11, 16/11

2 dagar

fr  195:-

Dag 1. Hemorten – Kryssning  Resan startar från Varberg och går 
via Göteborg och Borås upp till Stockholm. Under resans gång 
stannar vi för kaffepaus och lunch. Vårt kryssningsfartyg M/S
Birka avgår från Stockholm 17.00. För dem som bokar middags-
buffén eller trerätters kryssningsmenyn väntar en härlig måltid 
ombord. 

Middagsbuffén serveras i restaurang Sjösalen, som dukar upp 
ett klassiskt svenskt smörgåsbord med både varma och kalla rätter 
samt dessert. Dryck ingår och du kan välja mellan vin, öl, juice och 
läsk med fri påfyllning. Kaffe och te ingår också. Pris fr. 345:- 
 Kryssningsmenyn som består av utvalda rätter som speglar 
årstiden serveras i restaurang Compagniet. Pris fr. 345:- 
 Middagarna behöver förbokas inför resan. Middagen intas 
samtidigt som fartyget sakta glider fram genom Stockholms inre 
skärgård. Mätta och belåtna har vi sedan tid att gå på upptäckts-
färd i det upplevelseparadis som fartyget erbjuder.

Dag 2. Kryssning – Hemorten  Båten anländer till Mariehamn
tidigt på morgonen och vänder åter mot Stockholm efter ett par
timmar. Vi äter stor sjöfrukost i Sjösalen samtidigt som vi njuter av
den vackra skärgården. Under dagen bjuds det upp till dans och
vi har även möjlighet att ta del av allt som fartyget erbjuder, från
pool och spa till taxfreeshopping. Vi anländer till Stockholm 14.00
där vår buss väntar. Under hemresan stannar vi för en rast utefter
vägen och beräknas anlända till Göteborg cirka 21.30. 

Ålandskryssning med lyxiga M/S Birka
Lämna vardagen och följ med på vår kryssning med M/S Birka. I två dagar får du tillfälle att njuta av sol och bad, kanske 
bli omhändertagen i spaavdelningen, lyssna på trevlig musik och ta dig en svängom på dansgolvet.

Avgångstider: 06.15 Varberg station, 08.00 Göteborg, 
08.45 Borås, 10.30 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.

Häng med på en kryssning under Birkaveckan! Mellan den 23/8 och 
den 27/8 anordnar vi kryssningsresor till Åland varje dag. Besök vår 
hemsida för mer information.



2 dagar

fr  495:-

Dag 1. Hemorten – Kryssning  Resan startar från flera olika orter
runt om i Sverige. Under resans gång stannar vi för kaffepaus och
lunch. Birka Cruises kryssningsfartyg avgår kl 17.00 från Stock-
holm och under kvällen bjuds det på buffémiddag. Dryck såsom 
vin, öl eller alkoholfritt alternativ samt kaffe ingår. Hela båten är 
chartrad för våra gäster och det blir dans och underhållning ända 
fram till småtimmarna.

Dag 2. Kryssning – Hemorten  Båten anländer till Mariehamn tidigt 
på morgonen och vänder åter mot Stockholm efter ett par timmar. 
Vi äter stor sjöfrukost ombord samtidigt som vi njuter av den 
vackra åländska skärgården. Under dagen bjuds det på bland annat 
föreläsningar och tävlingar av olika slag runt om på fartyget. Utöver 
detta finns även möjlighet att ta del av vad fartyget erbjuder såsom 
spabehandlingar, pool och taxfreeshopping. Vi anländer till Stock-
holm 14.00 där våra bussar väntar. Under hemresan stannar vi för 
rast utefter vägen. Tid för hemkomst beror på avreseort och färdväg.

Reseträffen 45 år 
ombord på M/S Birka
Rolfs Flyg & Buss chartrar Birka Cruises 
kryssningsfartyg. Följ med oss på en kryssning 
där vi berättar om våra nya spännande resmål i 
en härlig blandning med återkommande favo- 
ritresor. Ombord möter ni nya och gamla res-
vänner och även oss som arbetar på företaget. 
Välkomna!

Avgångstider: Avgångar från hela västra Sverige och  
ytterligare ca 60 orter från Helsingborg i söder till 
Västerås och Enköping i norr.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r  · en övernattning i insides dubbelhytt · en 
frukostbuffé · en middag inklusive dryck
Tillägg: Enkelhytt 150:- · utsideshytt 200:- per hytt
Speciellt: Åldersgräns 23 år, legitimation måste medtagas 
oavsett ålder.
Avresedatum: 8/3
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r till ombordstigningsplats · 21 övernattningar 
ombord · dricks · 21 frukostar · 20 luncher · 21 middagar · 
reseledare
Tillägg: Enkelhytt pris och tillgänglighet på förfrågan ·  
tillvalsutflykter
Avresedatum: 8/8

22 dagar

fr  33 775:-

Dag 1. Hemorten – Köpenhamn  Vi åker med buss till Köpenhamn 
och har lite egen tid för att utforska den trevliga staden innan vi går 
ombord på kryssningsfartyget MSC Poesia.

Dag 2. Warnemünde  På morgonen angör vi den tyska badorten 
Warnemünde, med sin 150 meter breda sandstrand och sina 
karakteristiska korgstolar. I närheten ligger historiska Schwerin och 
hansestaden Lübeck.

Dag 3–4. Till havs  Vi njuter av fartygets faciliteter under kryssning-
en mot Island.

Dag 5. Akureyri  På morgonen angör vi Akureyri, Islands fjärde 
största stad. Här finns sevärdheter som Akureyrarkirkja, Hof 
kulturcenter och Botaniska trädgården. Populära aktiviteter i 
området inkluderar bland annat vandring, valskådning och besök 
vid den vackra vulkansjön Mývatn med vattenfallet Goðafoss. Från 
Akureyri kan man också ta sig till Europas valskådningshuvudstad 
Húsavík. 

Dag 6. Ísafjorður  Vid 10-tiden är vi i Ísafjorður, som var en viktig  
handelsstad på1700-talet.  Området runt staden har bra vandrings-
möjligheter och det går också att hyra kajak. Några mil norrut ligger 
den lilla staden Bolungarvik där utomhusmuseet Osvor illustrerar 
fiskarnas liv under 1800-talet. Från Ísafjorður kan man också 
besöka ön Vigur som ligger som en grön oas i Ísafjarðardjupfjorden. 

Dag 7–9. Till havs  Vi åker västerut mot Grönland. Dag 8 passerar  
vi genom Prins Christans sund. 

Dag 10. Nuuk  Området där Grönlands huvudstad Nuuk ligger 
har varit bebott i över 4 000 år och på nationalmuseet visas 
grönländarnas och landets historia. I Nuuk kan man prova öl, 
vandra runt berget Quassussuaq, ta en helikoptertur över berget 
Hjortetakken eller åka på fjordsafari. 

Dag 11–12. Ilulissat  Vi ankrar till i Ilulissat kl 16. Staden med sina 
färgglada byggnader är en populär turistort, och Ilulissatfjorden 
är full med stora isblock från glaciären Kangia. Härifrån kan man 
vandra upp till Sermermiuts isberg. Det går också att kryssa eller 
flyga över fjorden. 

Dag 13. Till havs  Vi kryssar söderut längs Grönlands kust till 
Qaqortoq.

Island & Grönland 
kryssning genom norra Europa
En magisk resa som blandar storslagna naturupplevelser med historia i några av de absolut nordligaste delarna av 
Europa. Upplev allt från valar och mäktiga isberg till varma källor och spännande ruiner på denna svindlande upptäckts-
färd som tar oss till Danmark, Tyskland, Island, Grönland och Skottland.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Lidköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare ett fåtal orter i mellersta och södra 
Sverige. 

Dag 14. Qaqortoq  På grund av Qaqortoqs relativt milda klimat finns 
här stora blomsterfält på sommaren och Grönlands enda fontän. I 
Qaqortoq kan man vandra runt den stora sjön, flyga över Qalerallit-
glaciären, gå på konstvandring eller lära sig mer om grönländarnas 
nationalindustri med ett besök på ett lokalt garveri. 

Dag 15–16. Till havs  Vi går mot Islands huvudstad Reykjavik.

Dag 17–18. Reykjavik  På morgonen angör vi Reykjavik. Här finns 
charmiga små butiker, kaféer och restauranger och hela 18 badhus. 
Två av stadens största sevärdheter är den moderna katedralen 
Hallgrímskirkja och operahuset Harpa. I hamnen ordnas regel-
bundet turer för att titta på valar eller lunnefåglar. Drygt fyra mil 
inåt landet ligger nationalparken Thingvellir, platsen där världens 
äldsta parlament formades. Ett populärt utflyktsmål är också 
vattenfallet Gullfoss och de största gejserfälten i världen med 
gejsern Strokkur som sprutar vatten ungefär var 3–5 minut. Cirka 
45 minuter från Reykjavik ligger en av Islands mest populära 
spaanläggningar, Blå lagunen.  

Dag 19. Till havs  Vi färdas västerut till Orkneyöarna.

Dag 20. Kirkwall  Orkneyöarnas största stad erbjuder en fin inblick 
i vikingatiden. Gamla stans smala gator har knappt förändrats 
sedan de norska vikingarna härskade här under tidig medeltid. 
Här finns även Skottlands nordligaste whiskyproducent Highland 
Park, som erbjuder guidade turer som avslutas med en kort film 
och provsmakning. Längs med kusten ligger Scapa Flow-fjärden 
som var huvudbas för den brittiska flottan under första och andra 
världskriget. På västra Orkneykusten ligger förhistoriska Skara 
Brae som finns med på Unescos världsarvslista som en av de bäst 
bevarade neolitiska byarna i Nordeuropa. 

Dag 21. Till havs  Idag korsar vi Nordsjön igen och återvänder till 
Skandinavien.

Dag 22. Köpenhamn – Hemorten  Vi angör Köpenhamn på 
morgonen, och efter frukost tar bussen oss tillbaka till Sverige.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår:  Buss t/r till ombordstigningsplats · en övernattning i 
dubbelrum · 11 övernattningar ombord · dricks · 12 frukostar 
· 10 luncher · 12 middagar · reseledare
Tillägg: Enkelhytt pris och tillgänglighet på förfrågan · till- 
valsutflykter
Avresedatum: 23/7

13 dagar

fr  20 975:-

Dag 1. Hemorten – Hamburg  Vi åker buss genom södra Sverige 
och Danmark där vi tar färjan Rödby–Puttgarden. Vi övernattar i 
Hamburg och äter gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Hamburg  Fartyget avgår sent på kvällen och vi har tid att 
upptäcka Hamburg som har ett fint utbud av både shopping och 
kultur. Ett besök på Hamburger Kunsthalle rekommenderas, liksom 
en guidad båttur i Europas tredje största hamn. Fartyget MSC 
Preziosa avgår kl 22 och vi börjar vår färd ut mot Nordsjön. Vi äter 
gemensam middag på fartyget och har fortsättningsvis helpension 
ombord.

Dag 3. Till havs  Idag kan vi njuta av fartygets faciliteter medan vi 
närmar oss norra Storbritannien.

Dag 4. Invergordon  Vi anländer på morgonen till det lilla samhället 
Invergordon i de vackra skotska högländerna. Ungefär en timmes 
färd härifrån ligger platsen där tronpretendenten Karl Edvard 
Stuart, i Skottland kallad ”Bonnie Prince Charlie”, fick fly för sitt 
liv efter nederlaget i slaget vid Culloden 1746. Ett annat populärt 
utflyktsmål är det mäktiga Cawdor slott, nära förknippat med 
Shakespeares berömda pjäs Macbeth. Det går också att besöka 
mytomspunna Loch Ness och kanske göra en båttur för att spana 
efter ”Nessie” i den djupa sjöns mörka vatten.

Dag 5. Till havs  Vi kryssar vidare norrut mot Island.

Dag 6–7. Reykjavik  Kring 10-tiden på morgonen angör vi Reykjavik. 
Här finns charmiga små butiker, kaféer och restauranger och hela 
18 badhus. Två av stadens största sevärdheter är den moderna 
katedralen Hallgrímskirkja och operahuset Harpa. I hamnen ordnas 
regelbundet turer för att titta på valar eller lunnefåglar. Drygt 
fyra mil inåt landet ligger nationalparken Thingvellir, platsen där 
världens äldsta parlament formades. Ett populärt utflyktsmål är 
också vattenfallet Gullfoss och de största gejserfälten i världen 
med gejsern Strokkur som sprutar vatten var 3–5 minut. Ungefär 
45 minuter från Reykjavik ligger en populär spaanläggning, Blå 
lagunen. 

Dag 8. Ísafjörður  Under natten har vi färdats norrut till Ísafjorður, 
som var en viktig handelsstad på 1700-talet. Några mil norrut ligger 

Skottland & Island 
kryssning genom norra Europa
En spännande kryssning som följer i vikingarnas spår till Skottland och Island. Upptäck gamla slagfält, heliga platser 
och förhistoriska monument samt naturens underverk. På denna resa kan du göra allt från att titta på valar och bada i 
varma källor till att smaka på äkta skotsk whisky.

Avgångstider: 06.30 Borås, 07.30 Göteborg, 08.50 Falken-
berg, 06.15 Stockholm, 08.00 Lidköping, 08.10 Växjö, 11.40 
Malmö och ytterligare ett fåtal orter i mellersta och södra 
Sverige. 

den lilla staden Bolungarvik, där utomhusmuseet Osvor illustrerar 
hur fiskarnas liv kunde se ut på 1800-talet. Från Ísafjorður kan 
man också ta sig till den lilla ön Vigur som ligger som en grön oas i 
Ísafjarðardjupfjorden. 

Dag 9. Akureyri  På morgonen angör vi Akureyri, Islands fjärde 
största stad med 18 000 invånare. Här finns sevärdheter som 
Akureyrarkirkja, Hof kulturcenter och Botaniska trädgården. 
Populära aktiviteter i området är vandring, valskådning och besök 
vid den vackra vulkansjön Mývatn och vattenfallet Goðafoss. Från 
Akureyri kan man också ta sig till Europas valskådningshuvudstad 
Húsavík. Här kan man ha turen att få se vikvalar, späckhuggare 
och knölvalar. Följer man med på en båttur finns det möjlighet att 
komma närmare de lekfulla vitnosdelfinerna och lunnefåglarna. 

Dag 10. Till havs  Dagen tillbringas till havs och vi färdas mot 
Orkneyöarna.

Dag 11. Kirkwall  Orkneyöarnas största stad erbjuder en fantastisk 
inblick i vikingarnas tidsålder. Gamla stans smala gator har knappt 
förändrats sedan de norska vikingarna härskade här under tidig 
medeltid. Här finns även Skottlands nordligaste whiskyproducent 
Highland Park, som erbjuder guidade turer som avslutas med en 
kort film och provsmakning. Längs med kusten ligger Scapa Flow-
fjärden som var huvudbas för den brittiska flottan under första 
och andra världskriget. På västra Orkneykusten ligger förhistoriska 
Skara Brae som finns med på Unescos världsarvslista som en av de 
bäst bevarade neolitiska byarna i Nordeuropa. 

Dag 12. Till havs  Vi kryssar tillbaka till Hamburg.

Dag 13. Hamburg – Hemorten  Vi ankommer till Hamburg tidigt på 
morgonen och återvänder hem via Puttgarden. I mån av tid stannar 
vi för inköp vid en gränshandel. Vi beräknas nå Göteborg cirka 21.00.

Besök vår hemsida för mer information om fartyget, uppgradering 
av hyttkategori och tillvalsutflykter.
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RESFAKTA
Ingår: 7 övernattningar i insides dubbelhytt nedre bäddar · 
7 frukostar · en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program
Tillägg: Dubbelhytt utsides från 6 395:-
Speciellt: Pass krävs. Då utflykterna i land sköts av lokal-
guider är det vår erfarne chaufför som är reseledare under 
resans gång och ombord på kryssningen.
Avresedatum: 2/5, 22/8

8 dagar

fr  13 975:-

Dag 1. Hemorten – Hirtshals  Vi åker med färjan Stena Line från 
Göteborg till Fredrikshamn och vidare fem mil med buss till hamn-
staden Hirtshals. Klockan 15.00 avgår Smyril Lines färja M/S Norröna, 
som kommer att vara vårt hem under de närmaste dagarna. 
Ombord finns taxfreeshop, bar, nattklubb, soldäck, pool och 
restaurang. Vi äter gemensam middag ombord samtliga kvällar.

Dag 2. Till havs  Vi har en hel dag till havs, som börjar med en 
härlig frukostbuffé. Under dagen kan man till exempel njuta av 
vädret från soldäck. På eftermiddagen anordnas bingo för dem 
som önskar. Det visas även en film om morgondagens resmål, som 
är Färöarna.

Dag 3. Färöarna, Gjógv  Tidigt på morgonen anländer vi till Tórshavn 
på Färöarna. Vi gör en halvdagsutflykt med lokalguide till Gjógv, 
som är känd för sin särpräglade naturhamn. Härifrån kan vi se de 
berömda klippformationerna i havet, bland annat Búgvin som med 
sina 188 meter är det största fristående klippblocket.

Dag 4. Island, Mývatn  Vi anländer till Islands östra kust och orten 
Seyðisfjörður där vi kommer att ligga i hamn till kvällen dagen 
därpå. Vi gör en heldagsutflykt med lokalguide till sjön Mývatn. 
Den ligger i ett vulkaniskt område med varmt vatten och med ett 
osedvanligt rikt fågelliv på våtmarkerna omkring. Vi besöker
Mývatns naturbad där man kan bada i sjön, som har en temperatur 
på 38 grader. Ta med badkläder och egen badhandduk.

Dag 5. Island, sjön Lögurinn  Vi fortsätter att utforska Islands 
östra kust och gör en utflykt tillsammans med lokalguide till sjön 
Lögurinn. Under utflykten besöker vi bland annat ett museum över 
naturområdet Vatnajökull. Därifrån promenerar vi sedan ner till 
Skriðuklaustur. Här gör vi ett besök i huset där författaren Gunnar 
Gunnarsson verkade. Han var en isländsk författare som främst 
skrev på danska, men med isländska motiv. Efter en rundtur 

Vikingakryssning Färöarna och Island
Det finns bara ett sätt att resa i våra förfäders fotspår: till sjöss och på en riktig vikingakryssning på Nordatlanten. 
Vi njuter av fantastisk natur under våra strandhugg på Island och Färöarna. Det är på få ställen man finner ett så 
storslaget landskap kombinerat med intressant historia och gästvänliga människor.

serveras vi en isländsk lunch som ingår i priset. Resten av efter- 
middagen kan vi tillbringa i Seyðisfjörður eller ombord på färjan. 

Dag 6. Färöarna, Kirkjuböur  Vi färdas utmed Färöarnas kust 
där man kan se de färgglada husen på klipporna och intressanta 
fåglar. På eftermiddagen anländer vi till Färöarnas huvudstad 
Tórshavn. Vi gör en tre timmars utflykt till Kirkjuböur. Här fanns 
tidigare biskopssätet och vi kan se ruinerna efter Magnus-
katedralen och den lilla Olavskyrkan från medeltiden. Här finns 
också den gamla kungsgården, som sägs vara världens äldsta 
bebodda trähus och som nu inhyser den sjuttonde generationen.

Dag 7. Till havs  Vi får nu en dag till havs där vi bara kan koppla 
av. Kanske lockar ett besök i poolen och bastun eller en film i 
biografen. Vår sista kväll tillsammans blir extra festlig då vi får 
avnjuta en vikingabuffé. Vikingarna var inga kulinariska vildar som 
man kanske tror. Under sina resor breddade de sina kunskaper om 
hur man tillredde maten och tog med sig många nya råvaror hem. 
Kvällens buffé är tillagad på vikingarnas sätt och med de kryddor 
de använde sig av.

Dag 8. Hirtshals – Hemorten  På förmiddagen anländer vi till 
Hirtshals. Färden går vidare med buss till Fredrikshamn där vi 
åker med Stena Line till Göteborg som vi når cirka 17.30.

Avgångstider: 04.35 Jönköping, 05.50 Borås, 06.50 
Göteborg och anslutning från ytterligare ett antal orter 
i västra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
2 utflykter inklusive lunch · ett skärgårdsbord · 2 middagar · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:-
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning oavsett 
ålder. Åldersgräns 18 år. Barn endast i målsmans sällskap. Är 
du inte svensk medborgare måste du kontakta vår kundtjänst 
för att meddela nationalitet.
Avresedatum: 18/6

4 dagar

fr  5 975:-

Dag 1. Hemorten – Mariehamn  Vår resa startar tidigt på morgonen 
från Göteborg. Under resans gång kommer vi att stanna på server-
ingar utanför Götene och Arboga. Vår färja till Åland med Eckerö- 
linjen avgår från Grisslehamn 15.00. Ombord äter vi ett skärgårds-
bord med varmrätter i restaurangen. Efter ankomsten till Åland 
fortsätter vi de tre milen in till Mariehamn och vårt hotell Savoy. Vi 
bor mitt i centrum nära stadens pulserande liv.

Dag 2. Midsommarafton  Efter frukost har vi förmiddagen fri för 
egna upptäcktsfärder i Mariehamn. Vid lunchtid samlas vi för en 
gemensam lunch och vi besöker även Engelska parken. Under efter-
middagen gör vi en rundtur i öriket tillsammans med en lokalguide. 
Kastelholm är berömt för sin medeltida borg och för friluftsmuseet 
Jan Karlsgården, som har en samling byggnader från slutet av 
1800-talet. Det är här som det traditionella midsommarfirandet 
äger rum, med lövning, stångresning, folkdansuppvisning och ring-
lekar. På kvällen avnjuter vi en trerätters middag på Smakbyn som 
ligger vid Jan Karlsgården. Därefter åker vi tillbaka till Mariehamn 
och vårt hotell.

Dag 3. Midsommardagen  Under lördagen bekantar vi oss med 
Mariehamn tillsammans med en lokalguide. Vi besöker det fasci- 
nerande Sjöfartsmuseet. Därefter åker vi till Bomarsunds fäst-
ningsruiner, resterna av en rysk fästning byggd på 1800-talet. Här 
äter vi en gemensam lunch innan vi återvänder till Mariehamn. 
Dagen avrundas med en gemensam middag på hotellet.

Dag 4. Mariehamn – Hemorten  För hemresan väljer vi morgon-
turen via Mariehamn till Kapellskär, som tar 2,5 timmar. Färden går 
sedan via Stockholm söderut ner mot västkusten med beräknad 
ankomst till Göteborg cirka 20.00.

Åland midsommarresa
Upplev sommarens högtid på Åland. Midsommarfirandet på Åland är en kär tradition och på denna resa får vi ta del av 
de gamla ritualerna kring den åländska midsommarstången, med allt från lövbindning till stångresning.

Avgångstider: 04.30 Ulricehamn, 05.00 Borås, 06.00 
Göteborg, 06.30 Alingsås, 07.40 Skara och ytterligare 
ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 2 
övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 2 middagar · 
utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 195:- · utsideshytt från 195:- · 
middagsbufféer
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 23 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du 
kontakta vår kundtjänst för att meddela nationalitet.
Avresedatum: 12/7, 9/8

5 dagar

fr  4 475:-

Dag 1. Hemorten – Åbo  Avresa från hemorten under morgonen.
Vi stannar till för kaffepaus och lunch under vår väg upp till
Stockholm. Vårt kryssningsfartyg Silja M/S Galaxy avgår från
Stockholm 19.30. Middagsbuffén behöver förbokas inför resan.  
Pris fr. 375:- 

Varför inte unna sig lite shopping på Fashion Street, butiken med 
ett brett sortiment av mode och accessoarer, eller ta en svängom på 
dansgolvet innan vi intar våra hytter för en god natts sömn.

Dag 2. Åbo – Tammerfors  Vi anländer till Åbo under tidig morgon. 
Efter en god frukost ombord stiger vi av båten och ger oss ut på 
en stadsrundtur med en lokalguide som visar oss runt i Finlands 
äldsta stad. Vi får därefter lite fri tid på egen hand innan vi lämnar 
Åbo för vidare färd mot Tammerfors. Under eftermiddagen gör vi 
även här en rundtur med lokalguide innan vi åker till vårt hotell 
Scandic Rosendahl för incheckning och middag.

Dag 3. Tammerfors – Helsingfors  Efter frukost och utcheckning 
beger vi oss till Iittala för besök och rundvisning på Iittala 
glascentrum. Här ser vi flera legendariska Iittala-klassiker och får 
tid till shopping i fabriksbutiken. Därefter åker vi vidare till 
Tavastehus slott där vi gör en rundvandring. Det råder delade 
meningar om när slottet egentligen byggdes, men det grundades 
förmodligen i slutet av 1200-talet efter Birger Jarls korståg till 
Tavastland. Vi åker sedan vidare till Helsingfors och vårt hotell 
Scandic Park Helsinki. Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Helsingfors – Stockholm  Frukost och utcheckning.
Vi inleder dagen med en rundtur i Helsingfors där vår lokalguide
visar oss de största sevärdheterna och berättar om stadens
historia. Därefter får vi fri tid till egna strövtåg i huvudstaden
innan det är dags att under sen eftermiddag gå ombord på vårt
lyxiga kryssningsfartyg för återresa mot Sverige. Middagsbuffén 
behöver förbokas inför resan. Pris fr. 430:- 

Finland Åbo, Tammerfors och Helsingfors
En härlig resa till vårt vackra grannland Finland. Vi roar oss ombord på fartygen och gör intressanta rundturer i Åbo, 
Tammerfors och Helsingfors. Vi hinner också beundra berömda Iittala-klassiker på Iittala glascentrum.

Avgångstider: 08.30 Ulricehamn, 09.00 Borås, 10.00 Göte-
borg, 10.40 Alingsås, 11.00 Vårgårda, 12.00 Lidköping och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.

Dag 5. Stockholm – Hemorten  Vi anländer till Stockholm under 
morgonen och efter frukost påbörjar vi vår hemresa. Vi stannar 
och rastar utefter vägen och beräknar att vara i Göteborg cirka 18.00.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insides dubbelhytt · 3 över-
nattningar i dubbelrum · 5 frukostar · 4 middagar · operabiljett 
sektion A · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 2 075:- · utsideshytt från 1 275:- per 
hytt · tillvalsutflykt
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 23 år. Barn och ungdomar endast i 
målsmans sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du 
kontakta vår kundtjänst för att meddela nationalitet. Pass 
krävs på utflykten till Viborg i Ryssland.
Avresedatum: 4/7, 26/7

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi beger oss med buss mot 
Stockholm där Silja Lines fartyg till Helsingfors kastar loss 16.45 
och lotsar oss ut genom Stockholms vackra skärgård. Vi reser med 
ett av systerfartygen Silja Serenade eller Silja Symphony som 
stoltserar med promenadgator och nöjen av olika slag. Fartygets 
middagsbuffé ingår denna kväll.

Dag 2. Helsingfors – Lappeenranta  Efter frukost anländer vi till 
Helsingfors där vi börjar dagen med en stadsrundtur tillsammans 
med en lokalguide. Vi besöker bland annat Tempelplatsens kyrka, 
insprängd i ett berg i hjärtat av Helsingfors. Dess speciella 
arkitektur har gjort den till en av de mest berömda sevärdheterna 
i staden. Vi åker sedan österut mot Lappeenranta eller, som det 
heter på svenska, Villmanstrand. Här checkar vi in på hotell Scandic 
Patria där vi bor de kommande tre nätterna. Dagen avslutas med 
middag på hotellet.

Dag 3. Lappeenranta och Savonlinna  Idag upptäcker vi tillsam-
mans med en lokalguide mer av Lappeenranta. Denna livliga 
turistort kallas Karelens södra port och grundades 1649. Här finns 
bland annat Finlands största sjö Saimen, som också är den fjärde 
största sjön i hela Europa. Under eftermiddagen beger vi oss 
sedan mot Savonlinna och dess berömda operafestival. Vi äter ge-
mensam middag innan vi avnjuter en klassisk operaföreställning  
på Olofsborgs slott. Efter föreställningen återvänder vi till vårt 
hotell.

Dag 4. Tillvalsutflykt båt till Viborg  Dagen och kvällen är fri för 
egna strövtåg. Det finns också möjlighet att åka på en båttur på 
Saima kanal tillsammans med en lokalguide. Turen tar oss till Vi-

Finland 
med Savonlinna operafestival, Saima kanal och ryska Viborg
Följ med på en härlig resa i vårt vackra grannland i öst. Vi besöker bland annat den internationella operafestivalen i 
Savonlinna och färdas med båt på Saima kanal till den ryska staden Viborg.

borg, den numera ryska staden som under åren varit både svensk 
och finsk. På vägen passerar vi genom hela åtta slussar och 
avnjuter lunch ombord. Väl i Viborg gör vi en guidad rundtur och 
sedan har vi lite tid på egen hand. För eventuell shopping behövs 
rubel som även går att växla till sig på båten. Under eftermiddagen 
går vi ombord på vår båt igen för att återvända till Lappeenranta. 
På hemfärden avnjuter vi en middag ombord tillsammans som 
avslutning på denna innehållsrika dag. Vi är tillbaka på hotellet 
under sen kväll. Utflykten behöver förbokas. Pris fr. 2 275:-

Dag 5. Lappeenranta – Helsingfors – Stockholm  Frukost och 
utcheckning från vårt hotell innan vi börjar färden tillbaka mot 
Sverige. På vägen till Helsingfors stannar vi i Borgå för en guidad tur 
i nationalskalden Johan Ludvig Runebergs hemmuseum, där vi kan 
uppleva hans hem i 1860-talets borgerliga stil i nära ursprungligt 
skick. Klockan 17.00 avgår båten från Helsingfors mot Stockholm. 
Ombord avnjuter vi middagsbuffé och trevligt sällskap under 
resans sista kväll.

Dag 6. Stockholm – Hemorten  Vi intar frukost innan vårt fartyg 
anländer till Stockholm 09.30. Vi beräknas vara åter i Göteborg 
cirka 18.00.

6 dagar

fr  8 775:-

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.30 Vårgårda, 09.30 Lidköping och ytterligare ett 
tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · en över-
nattning i insides dubbelhytt · 3 frukostar · 2 luncher · en 
middag · utflykter enligt program · reseledare 
Tillägg: Enkelrum från 1 295:- · dubbelhytt utsides från 125:- 
per hytt
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 18 år. Barn endast i målsmans 
sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du kontakta 
vår kundtjänst för att meddela nationalitet. 
Avresedatum: 25/5, 6/7, 10/8

4 dagar

fr  4 475:-

Dag 1. Hemorten – Mariehamn  Resan startar från Varberg och 
går via Göteborg och Borås upp till Stockholm. Under resans gång 
stannar vi för kaffepaus och lunch. Vårt kryssningsfartyg Viking Line 
Cinderella avgår från Stockholm kl 18.00. Vi avnjuter en gemensam 
middag ombord och har sedan fri tid att upptäcka vad båten har att 
erbjuda.

Dag 2. Stadsrundtur Mariehamn  Båten anländer till Mariehamn 
tidigt på morgonen. Vi äter frukost innan vi möter vår lokalguide för 
en rundtur. Vi börjar med att besöka det fascinerande Sjöfartsmu-
seet, där vi bland annat ser det fyrmastade fraktsegelfartyget 
Pommern som byggdes 1903. Vi åker vidare norrut till Kastelholms 
slott och äter en gemensam lunch på Smakbyn. Sedan besöker vi 
den berömda medeltida borgen, ursprungligen från 1300-talet, och 
friluftsmuseet Jan Karlsgården, som har en samling byggnader från 
slutet av 1800-talet. Därefter fortsätter vi till Bomarsunds fäst-
ningsruiner, resterna av en rysk fästning byggd på 1800-talet. Vi bor 
två nätter på hotell Savoy, som ligger mitt i Mariehamns centrum.

Dag 3. Eckerö  Efter frukost möter vi vår lokalguide och tar bron 
över till Eckerö, där vi på Postrotemuseet får lära oss om hur den 
reguljära posttrafiken gick till i nästan 400 år. Vi äter en gemensam 
lunch och besöker sedan Jakt- och fiskemuseet som berättar om 
ålänningarnas vardag förr i tiden med jakt, fiske och skärgårdsliv. 
Vi återvänder sedan till Mariehamn och har fri tid att strosa runt i 
stadskärnan.

Dag 4. Mariehamn – Hemorten  För hemresan väljer vi morgon-
turen via Mariehamn till Kapellskär, som tar 1,5 timmar. Färden går 
sedan via Stockholm söderut ner mot västkusten med beräknad 
ankomst till Göteborg cirka 20.00.

Åland skärgård och sjöfartshistoria
Vackra Åland är känt för sin sjöfartshistoria, och under våra dagar här besöker vi bland annat Sjöfartsmuseet, den  
medeltida borgen Kastelholm och Postrotemuseet på Eckerö.

Avgångstider: 07.15 Varberg station, 09.00 Göteborg, 
09.45 Borås, 11.30 Jönköping och ytterligare ett tiotal 
orter längs med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · en övernatt-
ning i dubbelhytt · 6 frukostar · 5 middagar · ett smörgåsbord 
inklusive dryck · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 795:- · utsideshytt från 545:- per 
hytt
Speciellt: Id-handling måste visas vid ombordstigning 
oavsett ålder. Åldersgräns 23 år. Barn endast i målsmans 
sällskap. Är du inte svensk medborgare måste du kontakta 
vår kundtjänst för att meddela nationalitet. 
Avresedatum: 15/6, 22/6, 29/6

7 dagar

fr  6 975:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Avresa från hemorten under 
morgonen. Vi rastar utanför Götene och Arboga innan vi kommer 
till Stockholm. Från Stockholm avgår Silja Lines båt 19.30. 
Ombord äter vi smörgåsbord inklusive dryck. Dans, bar, butiker 
och växlingskontor finns ombord.

Dag 2. Åbo – Karleby  Frukost. Vi är nu framme i Åbo i Finland. 
Vi kör genom gamla svenskbygder mot Vasa och vidare till Karleby. 
Staden var en av de femton städer som Gustav II Adolf grundade, 
men den gick då under namnet Gamlakarleby. Här tar vi in på 
centrala Sokos Hotel Kaarle. På kvällen äter vi gemensam middag.

Dag 3. Karleby – Rovaniemi  Frukost och avresa mot Rovaniemi 
och polcirkeln. Vi reser genom Norra Österbotten och passerar 
vidsträckta skogar och glesbygd. Under dagen passerar vi bland 
annat Uleåborg, Kemi och följer Kemi älv till Lapplands huvudstad 
Rovaniemi. Vi är framme vid Scandic Pohjanhovi under efter-
middagen, och där checkar vi in för de kommande två nätterna. 
Gemensam middag på kvällen.

Dag 4. Stadsrundtur Rovaniemi  Efter frukost gör vi en rundtur i 
Rovaniemi som har cirka 50 000 invånare i tätorten. Rovaniemi är 
Europas till ytan största stad då hela kommunens yta räknas som 
stad. Nästan hela Rovaniemi förstördes under Lapplandskriget 
1944 av tyska retirerande trupper. Alvar Aalto ritade en ny stads-
plan som följdes när staden återuppbyggdes. I centrum finns även 
en teater som ritats av Aalto. Därefter reser vi till polcirkeln och 
Santa Park. Hit kommer över en miljon besökare varje år och här 
har jultomten en egen verkstad. Finländarna är övertygade om att 

Polcirkeln midnattssolens land
I midnattssolens land blir nätterna med sitt trolska ljus en upplevelse som saknar motstycke. En färd här uppe är som 
hämtad delvis ur en sagobok, delvis ur någon förunderlig dröm. Polcirkeln är en skattkammare, väl värd ett besök.

julgubben bor på fjället Korvatunturi i nordöstra Finland. På Santa 
Park finns dessutom mängder av butiker som säljer bland annat 
finska handarbeten och träföremål. Väl tillbaka på hotellet äter vi 
middag. Midnattssolen upplever vi bäst från bron vid hotellet.

Dag 5. Rovaniemi – Umeå  Frukost och avresa mot Umeå. Redan
under morgonen kommer vi in i Sverige via Torneå–Haparanda.
De två orterna har mer eller mindre vuxit samman och här finns
världens mest nordligt belägna Ikeavaruhus. Vi passerar Luleå och
under eftermiddagen fortsätter vi till Björkarnas stad, Umeå. Här
bor vi centralt på Comfort Hotel Winn. Middag på kvällen.

Dag 6. Umeå – Borlänge  Frukost. Vi lämnar Umeå och reser 
söderut längs med Norrlandskusten. Under förmiddagen passerar 
vi Örnsköldsvik och därefter gör vi ett fikastopp vid Högakusten-
bron. Bron invigdes 1997 och är Sveriges motsvarighet till ”Golden 
Gate” med en längd på över 1 800 meter. Det blir tid för lunch i 
trakterna kring Hudiksvall. Under början av kvällen når vi Borlänge 
där vi bor på Scandic Borlänge. Middag på kvällen.

Dag 7. Borlänge – Hemorten  Frukost. Avresa mot Göteborg som vi 
beräknas nå cirka 17.00.

Avgångstider: 08.30 Ulricehamn, 09.00 Borås, 10.00 
Göteborg, 10.40 Alingsås, 11.00 Vårgårda, 11.40 Skara och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 7 övernattningar i dubbelrum · 7 frukostar · 
en lunch · 7 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 995:- 
Avresedatum: 22/6, 7/7, 9/8

8 dagar

fr  8 975:-

Dag 1. Hemorten – Falun  Vi reser norrut via Alingsås till Götene där vi 
gör ett stopp för fika. Vi besöker sedan Nora och gör en guidad stads-
vandring i Maria Langs fotspår. Vi fortsätter genom Västmanlands 
skogar till Dalarna och Falun för övernattning på Scandic Lugnet 
Falun. Middag på kvällen.

Dag 2. Falun – Sundborn – Hälsingegård – Bollnäs  Strax norr om 
Falun ligger Sundborn. Här besöker vi Carl Larssons kända hem 
vars interiör varit motiv för otaliga folkkära målningar. Vi fortsätter 
in i Hälsingland. Efter lunch i Edsbyn besöker vi en av Hälsinglands 
världsarvsmärkta Hälsingegårdar där vi får en rundvisning. 
Vi övernattar i Bollnäs på Scandic Hotel. Middag på hotellet. 

Dag 3. Bollnäs – Järvsö och Härjedalen – Östersund  Vårt första
stopp är Järvsö och Lill-Babs Caffär. När vi kommer in i Härjedalen
stannar vi till vid Älvros gamla kyrka. Strax söder om Vemdalen äter
vi lunch på Nybogård. I Jämtland passerar vi bland annat längd-
skidåkningens Åsarna. Vi bor två nätter på Clarion Hotel Grand i 
centrala Östersund. Middag på hotellet.

Dag 4. Åre och Tännforsen  Vi åker över bron till Frösön. Längs 
Storsjön och fina landsvägar når vi Åre som kallas Sveriges alpina 
centrum och är Sveriges mest fashionabla skidort. Väl framme i Åre 
besöker vi Åre chokladfabrik, där vi får en kort presentation och 
tid för både shopping och provsmakning. Efter besöket finns det 
tid att på egen hand äta lunch och utforska Åre. På hemvägen får 
vi en guidad tur vid Tännforsen som är Sveriges största vattenfall. 
Middag på hotellet.

Dag 5. Östersund – Vildmarksvägen Lappland – Vilhelmina  Vi 
lämnar Jämtland och far vidare norrut in i Lappland. Från Gäddede 

Stora Sverigeresan 
natur och kultur i vårt avlånga land
En rundresa i vårt fantastiska Sverige där vi njuter av den storslagna naturen i Härjedalen, Hälsingland, Lappland och 
Jämtland och besöker några av landets mest intressanta utflyktsmål.

tar vi Vildmarksvägen över kalfjället till Klimpfjäll, en av Sveriges 
högst belägna vägsträckor. Vid Kultsjön besöker vi Fatmomakke 
som är en flera hundra år gammal samlingsplats för samer och 
nybyggare. Vi passerar byn Saxnäs på vägen till dagens mål, 
Vilhelmina. Sen incheckning och middag på Hotel Wilhelmina. 

Dag 6. Vilhelmina – Ångermanland – Sundsvall  Dagens första etapp 
följer Ångermanälven, och så småningom når vi Örnsköldsvik. I Höga 
kusten kör vi genom fagra Nordingrå och besöker Mannaminne, där 
konstnären Anders Åberg under drygt 40 år samlat byggnader, konst, 
fordon och annat. Via Högakustenbron passerar vi åter Ångerman- 
älven på vår väg mot Sundsvall. Väl framme besöker vi Norra Berget, 
ett lokalt Skansen med gamla byggnader från Medelpad. Övernatt- 
ning och middag på First Hotel Strand.

Dag 7. Sundsvall – Gävle  Dagen börjar med ett guidat besök i 
Galtströms Bruk, Medelpads största och äldsta järnbruk som var i 
drift fram till 1916. I Hudiksvall tar vi en paus och kan strosa längs 
bryggor med fina sjöbodar och äta lunch på någon av alla restaurang- 
erna vid havet. Sedan fortsätter vi mot Ockelbo där vi får en guidad 
visning i Wij Trädgårdar. Resans sista natt tillbringas på Clarion Hotel 
Winn i Gästrikemetropolen Gävle. Middag på hotellet.

Dag 8. Gävle – Hemorten  Efter frukost checkar vi ut och beger oss 
hemåt. Under vår färd gör vi stopp där det finns möjligheter att äta 
lunch. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg framåt kvällen.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 Land-
vetter, 07.30 Göteborg, 07.45 Lerum, 08.10 Alingsås och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 5 övernattningar i dubbelrum · 5 frukostar ·  
5 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 395:-
Avresedatum: 7/6, 23/6, 14/7, 4/8, 18/8

6 dagar

fr  6 475:-

Dag 1. Hemorten – Mora  Avresa via Götene till Mora som vi når 
redan under eftermiddagen. Vi övernattar på Mora Parken Hotell. 
Under eftermiddagen finns det tid för en promenad i centrala 
Mora där man bland annat kan se platsen för Vasaloppets 
målgång. Middag på kvällen. 

Dag 2. Mora – Inlandsbanan – Östersund  Efter frukost får vi en 
ledig förmiddag i Mora. Efter lunch på egen hand tar vi plats på 
Inlandsbanans rälsbuss. Vår färd mot Östersund går inledningsvis 
genom Finnmarken. Inlandsbanans ursprungliga sträckning var 
130 mil, från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Den invigdes 
1937 av kronprins Gustaf Adolf. Ombord finns tågvärdar som 
berättar om naturen och sevärdheter längs med vägen. På vår färd 
passerar vi bland annat Orsa, Åsarna och Brunflo. Vi äter kvällens 
middag vid vårt kvällsstopp i Åsarna. När vi når Östersund 
inkvarterar vi oss på centrala Clarion Hotel Grand Östersund.

Dag 3. Östersund – Sommarhagen – Kramfors  Efter en god 
frukost tar vi bron över till Storsjöns största ö Frösön. Vi inleder 
med ett besök vid vackra Frösö kyrka från 1200-talet. Vid kyrkan 
ligger tonsättaren Wilhem Peterson-Berger begravd. Vi fortsätter 
sedan till Sommarhagen som var Peterson-Bergers bostad. Huset 
som byggdes 1914 är prisat för sin vackra inredning. Under efter-
middagen har vi cirka tjugo mils färd till Kramfors. På vägen gör vi 
ett stopp vid Döda fallet och besöker även Thailändska paviljong- 
en i Ragunda. I början av kvällen når vi Kramfors där vi inkvarterar 
oss på Hotell Kramm. Middag på kvällen.

Dag 4. Höga kusten  Efter frukost ägnar vi hela dagen åt världsar-
vet Höga kusten. Vi besöker bland annat Höga kustens besökscen-
ter Naturum som ligger vid foten av Skuleberget. Vi gör även ett 

Inlandsbanan med Höga kusten
En omväxlande resa med både buss och tåg. Vi åker med Inlandsbanan längs sträckan mellan Mora och Östersund. 
Under resan upplever vi Dalarnas och Jämtlands vackra natur. Vi övernattar även två nätter i Kramfors och gör en 
heldagsutflykt till Unescoskyddade Höga kusten med vacker natur och intressanta sevärdheter.

besök i Lunde i Ådalen där militären den 14 maj 1931 sköt ihjäl 
fyra strejkande arbetare och en åskådare. Vi passerar också en av 
världens längsta hängbroar, Högakustenbron över Ångermanäl-
ven. I Barsta finns ett av de äldsta kvarvarande kapellen från 
Gävlefiskarnas tid, nämligen Barsta kapell som byggdes 1665 och 
har vackra målningar. Under sen eftermiddag återvänder vi till vårt 
hotell. Middag på kvällen.

Dag 5. Kramfors – Sundsvall – Bollnäs  Efter frukost lämnar vi 
Kramfors. Under förmiddagen stannar vi i Sundsvall där vi får en 
guidad rundtur med lokalguide. Efter den katastrofala stads- 
branden 1888 stod cirka 9 000 invånare utan tak över huvudet. 
När den nya staden anlades planerades breda esplanader och rikt 
dekorerade stenhus. Under eftermiddagen fortsätter vi till Bollnäs 
där vi övernattar på Scandic Bollnäs. Middag på kvällen.

Dag 6. Bollnäs – Hemorten  Frukost och avresa mot Göteborg som 
vi beräknas nå cirka 18.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.30 Lidköping och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 4 övernattningar i dubbelrum · 4 frukostar · 
3 luncher · 4 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 945:-
Avresedatum: 22/6, 6/7, 20/7, 3/8, 10/8

5 dagar

fr  4 775:-

Dag 1. Hemorten – Söderhamn  Vi åker genom södra Sverige via 
Skara och Arboga. På vägen till Söderhamn passerar vi bland 
annat Västerås och Sala. I Söderhamn bor vi på Best Western 
Söderhamn. Dagen avslutas med en gemensam middag.

Dag 2. Söderhamn – Kramfors  Frukost och avresa mot Kramfors.
Vi åker till Härnösand där vi besöker Murbergets Friluftsmuseum.
Vi äter sedan gemensam lunch innan vi fortsätter vår resa till 
världsarvet Höga kusten. På besökscentret Naturum får vi infor-
mation om inlandsisens och landhöjningens betydelse för Höga 
kusten. Under sen eftermiddag når vi Kramfors och Hotell Kramm 
där vi bor två nätter. Middag på kvällen.

Dag 3. Höga kusten  Frukost och avresa till Lunde – platsen för 
”skotten i Ådalen”, som händelseförloppet kring en arbetskonflikt i 
Ådalen i mitten av maj 1931 kallas, där fem personer sköts ihjäl av 
militären. Vi passerar en av världens längsta hängbroar, Höga-
kustenbron över Ångermanälven, som invigdes 1997 av kung 
Carl XVI Gustaf. Därefter beger vi oss till Norrfällsvikens gamla 
fiskesamhälle där vi också äter vår lunch. I Mjällom sjöd det förr 
av liv med bland annat Sveriges största skofabrik, numera en 
”Kulturfabrik” där vi får se en film om en bygds utveckling. 
Vi fortsätter vår resa till Barsta där ett av de äldsta kvarvarande 
kapellen från Gävlefiskarnas tid finns, nämligen Barsta kapell som 
byggdes 1665. På väg till vårt hotell åker vi över Sandöbron som 
fram till 1964 var världens största betongbro i ett spann. Den 
ersatte den bro som under sluttampen av byggnationen rasade 
1939 på grund av klena gjutformar för spannet. Middag på kvällen. 

Dag 4. Kramfors – Bollnäs  Frukost och avresa mot Ragunda. 
Vi stannar vid Döda fallet där Storforsen för alltid tystnat på 

Höga kusten Sveriges natursköna världsarv
Höga kusten är ett världsarv sedan år 2000 och berömd för sin skönhet. Naturen är ett resultat av landhöjningen efter 
senaste istiden. Under vår resa gör vi flera intressanta besök, bland annat vid platsen för Ådalskravallerna, Högakusten- 
bron och Thailändska paviljongen.

grund av Vildhussens framfart. Därefter åker vi till Utanede där vi 
besöker Thailändska paviljongen. Vår lokalguide möter upp och 
berättar för oss om platsen. År 1897 besökte kung Chulalongkorn 
av Siam Sverige. Tillsammans med Oscar II reste han runt i 
Västernorrland, och till minne av denna resa byggdes Thailändska 
paviljongen här. Vi äter en gemensam lunch på Älggårdsberget 
och reser sedan vidare mot Bollnäs där vi bor på Scandic Hotell. 
Middag på hotellet på kvällen. 

Dag 5. Bollnäs – Hemorten  Frukost och avresa mot Göteborg. 
Under dagen stannar vi för möjlighet att äta lunch. Vi beräknar 
vara i Göteborg cirka 19.00. 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 
Göteborg, 08.10 Alingsås, 08.30 Vårgårda, 09.10 Skara och 
ytterligare ett tiotal orter i södra och mellersta Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
2 luncher · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 845:-
Avresedatum: 18/6

4 dagar

fr  4 275:-

Dag 1. Hemorten – Falun  Vi reser norrut i vårt avlånga land och 
når under eftermiddagen Falun, där vi checkar in på hotell Scandic 
Lugnet. Gemensam middag äter vi på hotellet under kvällen.

Dag 2. Midsommarafton  Efter frukost åker vi till Carl Larsson- 
gården som ligger i Sundborn nordost om Falun. Här möts vi av en 
lokalguide som visar oss runt i huset där den folkkäre konstnären 
Carl Larsson och hans hustru Karin bodde. Vi äter gemensam lunch 
innan vi deltar i det traditionella midsommarfirandet här i Sund-
born. Bland folkdräkter och spelmän upplever vi den kanske största 
av svenska traditioner när majstången reses och dansen tar fart. På 
kvällen serveras gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Mora  Idag åker vi norrut till Mora där vi besöker konstnären 
Anders Zorns unika hem, Zorngården. I de originellt utformade 
rummen levde han tillsammans med sin fru Emma. Efter hennes 
död 1942 donerades gården till staten och vi kan idag njuta av en 
mängd konstverk av alla de slag här. Vi besöker självklart även det 
intilliggande Zornmuseet där en stor samling av Anders Zorns egna 
verk finns. Vi äter gemensam lunch i Mora innan vi åker vidare mot 
Nusnäs för att se hur man tillverkar dalahästar. Gemensam middag 
på hotellet.

Dag 4. Falun – Hemorten  Frukost och hemresa. Vi beräknar vara 
åter i Göteborg cirka 18.00.

Midsommar i Dalarna 
tradition och kultur i det vackra landskapet
Följ med till natursköna Dalarna! Här upplever vi det traditionsenliga midsommarfirandet och regionens rika kulturliv.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 Land-
vetter, 07.30 Göteborg, 07.45 Lerum, 08.10 Alingsås och 
ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar · 2 frukostar · 2 luncher · 
2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 575:-
Avresedatum: 8/5, 12/6, 28/8, 18/9

3 dagar

fr  3 175:-

Dag 1. Hemorten – Karlstad  Vi åker norrut via Lilla Edet och 
Trollhättan till Karlstad. Efter gemensam lunch på Brasserie Winn 
besöker vi Sandgrund, som sedan 2012 är Lars Lerins egen konst-
hall. Under en guidad rundtur i de öppna och ljusa lokalerna får vi 
en inblick i Lerins konst. Han anses vara Nordens främsta akvarell- 
konstnär och på Sandgrund finns hans permanenta utställning.  
Lars Lerin har medverkat både i Sommar och Vinter i P1 och i SVT- 
serierna Vänligen Lars Lerin och Lerins lärlingar. Han har dessutom 
gett ut en lång rad böcker. Efter besöket checkar vi in för två nätter 
på hotell Scandic Klarälven. Här äter vi även gemensam middag.

Dag 2. Karlstad  Vi äter frukost på vårt hotell innan vi beger oss till 
Selma Lagerlöfs hem Mårbacka. Här bodde hon som barn, och efter 
sina litterära framgångar kunde hon köpa tillbaka gården som hade 
gått ur släktens ägo. Idag är Mårbacka en minnesgård och öppen 
för allmänheten, enligt Selma Lagerlöfs testamente. Vi lär under en 
guidad visning känna både personen och författaren Selma Lagerlöf 
och får se hennes hem som står likadant nu som när hon levde. På 
eftermiddagen fortsätter vi till Gamla kraftstationen i Deje, belägen 
vid Klarälvens strand. I denna industrilokal från tidigt 1900-tal har 
man skapat en unik konsthall för samtidskonst, samtidigt som 
den historiska interiören finns bevarad. Under säsongen visas 
många fängslande utställningar av såväl etablerade konstnärer 
som nya talanger. Här finns också en liten butik med konst- och 
mathantverk. Tillbaka i Karlstad serveras vi middag på hotellet.

Dag 3. Karlstad – Hemorten  Efter frukost och utcheckning åker vi 
norrut mot Arvika för ett besök på det naturskönt belägna Rack-
stadmuseet. Detta konstmuseum öppnades 1993 i anslutning till 
den berömde konstnären Christian Erikssons bostad och ateljé 
Oppstuhage från slutet av 1800-talet. I denna trakt verkade en 
grupp konstnärer runt sekelskiftet 1900, den så kallade Rackstad-

Värmland konstresa 
med Sandgrund och Selma Lagerlöfs hem Mårbacka
I vackra Värmland upplever vi skön natur, kultur och konst. Vi ser Lars Lerins akvareller på Sandgrund, samtidskonst 
på Deje gamla kraftstation och Rackstadkolonins nationalromantiska målningar. Dessutom besöker vi Selma Lagerlöfs 
Mårbacka och Klässbols Linneväveri som drivs av fjärde generationen i familjen Johansson.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.00 Land-
vetter, 07.30 Göteborg, 08.15 Lilla Edet, 08.40 Trollhättan 
och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

kolonin, och i museets samlingar finns konst och konsthantverk 
som har anknytning till dem. Utöver de fasta samlingarna visas 
även temporära utställningar. Vi åker sedan vidare mot den lilla 
orten Klässbol vid sjön Glafsfjorden. Efter ett stopp för lunch på 
Gate Gästgiveri besöker vi familjeägda Klässbols Linneväveri, som 
startades 1920 och är kunglig hovleverantör. I väveriet får vi beskå-
da tillverkningen av linneprodukter på nära håll, och sedan kan vi 
utforska butikens fina sortiment av genuint svenskt linnehantverk. 
Från Klässbol återvänder vi till Göteborg som vi beräknas nå cirka 
19.00.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar · 3 frukostar · en lunch · 
3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 1 095:-
Avresedatum: 22/6

4 dagar

fr  3 975:-

Dag 1. Hemorten – Norrtälje  Vi reser österut via Borås och vackra 
Vätterleden. Vi får tid för lunch på vägen innan vi fortsätter mot 
Stockholm och vidare till vårt första stopp, Wira Bruk i Åkers-
berga. Wira Bruk är ett före detta järnbruk som anlades redan 
på 1600-talet och som hade stor betydelse för svenska arméns 
vapenproduktion fram till mitten av 1800-talet. Idag finns fort-
farande tre smeder kvar som tillverkar konstsmide, och under som-
marmånaderna ordnas teaterföreställningar och konserter. Här får 
vi en guidad tur i den storslagna miljön, med möjlighet att shoppa i 
konstsmidesbutiken innan vi åker vidare till vårt hotell. Vi checkar 
in och äter en gemensam middag på Hotel Roslagen.

Dag 2. Roslagen  Efter frukost får vi sällskap av en lokal guide 
som visar oss runt i Roslagen och berättar om områdets historia. 
Under dagen besöker vi flera av Roslagens pärlor och äter lunch på 
Furusunds värdshus. På kvällen serveras vi gemensam middag på 
hotellet.

Dag 3. Grisslehamn  Frukost. På förmiddagen åker vi till Grissle-
hamn där vi besöker Albert Engström Museum, Gård och Ateljé. 
Gården Augustberg förvärvade Albert Engström 1902 och här 
bodde han med sin familj under större delen av sitt liv. I början av 
2000-talet iordningställdes gården som den såg ut under Eng-
ströms tid, och idag är den ett museum tillägnat hans liv. Här går 
vi på en rundvandring tillbaka i tiden och ser inte bara familjens 
hem men också ateljén och verk gjorda av konstnären själv. Efter 
besöket får vi tid för lunch på egen hand. På eftermiddagen gör vi 
ett besök på Öregrunds Hembygdsgård med en huvudbyggnad som 
dateras till 1700-talet och med ett sjöfartsmuseum i ladugården. 
Gemensam middag på hotellet.

Dag 4. Norrtälje – Hemorten  Efter frukost startar vi vår hemresa. 
Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg cirka 17.00.

Roslagen konst och smide i Stockholms skärgård
Roslagen karakteriseras av pittoreska småstäder, historiska sevärdheter och natur i äkta skärgårdsmiljö. Vi besöker 
norra delen av Stockholms vackra skärgård på en resa som innehåller såväl historiska inslag som hantverk och konst.

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 Borås, 
08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping, 11.25 Linköping, 
11.55 Norrköping och ytterligare ett tiotal orter i mellers-
ta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
utflykt enligt program
Tillägg: Enkelrum från 595:-
Avresedatum: 8/5, 22/5, 5/6, 10/7, 24/7, 31/7, 7/8, 14/8, 4/9, 
18/9, 2/10

3 dagar

fr  1 975:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi reser österut via Borås och 
vackra Vätterleden upp till Stockholm. Under eftermiddagen 
checkar vi in på vårt hotell Park Inn i moderna Hammarby sjöstad 
nära Hammarbybacken.

Dag 2. Stadsrundtur Stockholm  Frukost och sedan väntar en 
rundtur med lokalguide i Stockholm. Vi får se de mest populära 
sevärdheterna, såsom Kungliga slottet, Stadshuset och Gamla 
stan. Stockholms finaste utsikt upplever vi vid Söders höjder där 
vi gör ett fotostopp och blickar ut över Strömmen, Skeppsbron 
och Djurgården. Turen avslutas i centrum där vi får tid att på egen 
hand njuta av huvudstaden. För de shoppingsugna finns varuhus 
och spännande butiker. Stockholm har dessutom ett stort utbud 
av trevliga restauranger, mysiga kaféer och krogar av alla de slag.

Dag 3. Stockholm – Hemorten  Efter frukost tar vi plats i bussen 
för en tur ner till Slottsbacken och Gamla stan. Här har vi egen tid 
till cirka 13.30 då vi beger oss hemåt. Vi beräknas vara tillbaka i 
Göteborg cirka 20.00.

Stockholm weekend i vår vackra huvudstad
Njut av Gamla stans smala och charmiga gränder eller upplev stadens skönhet från vattnet. Här finns sevärdheter, 
shopping, restauranger och museer i världsklass.

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 Borås, 
08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping, 11.25 Linköping, 
11.55 Norrköping och ytterligare ett tiotal orter i mellers-
ta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en middag · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 895:- · tillvalsutflykt 
Avresedatum: 29/6, 13/7

4 dagar

fr  2 995:-

Dag 1. Hemorten – Stockholm  Vi reser österut via Borås och 
vackra Vätterleden upp till Stockholm. Under eftermiddagen 
checkar vi in på vårt hotell Park Inn i moderna Hammarby sjöstad 
nära Hammarbybacken. Gemensam middag på kvällen.

Dag 2. Stadsrundtur och Allsång på Skansen  Frukost och sedan 
väntar en tre timmar lång stadsrundtur med lokalguide i Stock-
holm. Vi får se de mest populära sevärdheterna, såsom Kungliga 
slottet, Stadshuset och Gamla stan. Stockholms finaste utsikt 
upplever vi vid Söders höjder där vi gör ett fotostopp och blickar 
ut över Gamla stan, Strömmen, Skeppsbron och Djurgården. Turen 
avslutas i centrum och vi får egen tid fram till eftermiddagen. 
För de shoppingsugna finns varuhus och spännande butiker. 
Stockholm har dessutom ett stort utbud av trevliga restauranger, 
mysiga kaféer och krogar av alla de slag.
 När vi åter samlas beger vi oss till Skansen och dagens höjd-
punkt Allsång från Skansen. Detta populära program sändes för 
första gången i SVT den 3 augusti 1979, och sedan dess har det 
blivit många program. Den artist som varit med flest gånger är 
den härliga personligheten Kalle Moraeus. Allsångskvällen startar 
19.30 och SVT börjar sända direkt från Sollidenscenen 20.00. 
Värt att tänka på är att ta med solhatt eller regnkläder beroende 
på väder och inte glömma att dricka ordentligt om det är varmt 
och soligt. Kvällen avslutas 21.30. Efter en innehållsrik dag med 
fantastisk allsång återvänder vi till vårt hotell. 

Dag 3. Tillvalsutflykt Lilla skärgårdsturen  Efter en god frukost 
väntar en fri dag eller Lilla Skärgårdsturen med guide. Vi upplever 
det bästa av Stockholms skärgård under en cirka 2,5 timmar lång 
båttur. Utflykten behöver förbokas inför resan. Pris fr. 345:-

Dag 4. Stockholm – Hemorten  Efter frukost tar vi plats i bussen 
för en tur ner till Slottsbacken och Gamla stan. Här har vi egen tid 
till cirka 13.30 då vi beger oss hemåt. Vi beräknas vara tillbaka i 
Göteborg cirka 20.00.

Stockholm med Allsång på Skansen
Följ med till vår vackra huvudstad Stockholm och upplev det folkkära tv-programmet Allsång på Skansen med härliga 
Sanna Nielsen som programledare live på plats. På resan finns det möjlighet att följa med på Lilla Skärgårdsturen.

Det går tyvärr inte att förboka sittplatser framför scenen på 
Allsång på Skansen. Hittar man en sittplats får man bara hålla 
sin egen plats och en plats för sitt sällskap. På så sätt får fler 
besökare möjlighet att finna en sittplats inför kvällen. Tyvärr är det 
omöjligt att förutsäga hur dags sittplatserna tar slut. Det beror på 
vilka artister som ska vara med, hur vädret är och många andra 
faktorer. Detta gäller även rullstolsplatserna. 

Avgångstider: 06.15 Varberg, 07.30 Göteborg, 08.15 Borås, 
08.45 Ulricehamn, 10.00 Jönköping, 11.25 Linköping, 
11.55 Norrköping och ytterligare ett tiotal orter i mellers-
ta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar · 2 frukostar · en lunch 
· en middag · en räkkryssning · utflykter enligt program · 
reseledare
Tillägg: Enkelrum från 595:-
Avresedatum: 6/6, 7/7, 28/7, 11/8

3 dagar

fr  3 475:-

Mälardalen med Gripsholms slott och Sala silvergruva

Dag 1. Hemorten – Västerås  Vi reser till Västerås där vi checkar in 
för två nätter på högklassiga Elite Stadshotellet, som ligger i en av 
Sveriges vackraste byggnader i jugendstil. Vi fortsätter dagen med 
en guidad rundtur i Västerås. Staden har många intressanta sevärd-
heter som exempelvis Kyrkbacken, Västerås äldsta stadsdel. Den 
består av charmiga äldre trähus i ett virrvarr av slingriga gränder 
och ger oss en inblick i hur det var att bo här för flera sekel sedan. 
På kvällen äter vi en tvårätters middag i hotellets restaurang, som 
är Sveriges första The Bishops Arms.

Dag 2. Västerås  På morgonen njuter vi av hotellets härliga frukost, 
innan det är dags att upptäcka nya delar av Mälardalen. Vi inleder 
dagen med ett besök på Gripsholms slott, som ligger omslutet av 
Mälarens vatten. Under en guidad rundtur får vi ta del av slottets 
fyrahundraåriga historia och vandra genom de många salarna och 
vindlande gångarna. Några höjdpunkter är Hertig Karls kammare 
från 1500-talet och Gustav III:s teater från 1700-talet. Vi ger oss 
därefter ut på en resa genom tid och rum när vi går ombord på ett 
äkta ångtåg som tillhör Östra Södermanlands museijärnväg. Tågre-
san tar oss mellan Mariefred och Taxinge. Vissa av tågen är mer än 
hundra år gamla, och vagnarna och nästan alla lok har en gång i 
tiden gått i trafik på någon av de sju svenska smalspårsjärnvägar-
na. Vi avrundar dagen med en skönskimrande räkkryssning genom 
Mälarens vackra skärgård. Under en tre timmar lång båtresa kan vi 
njuta av landskapet som passerar förbi och havets läckerheter. När 
vi går i land blir vi upphämtade av vår buss som tar oss tillbaka till 
vårt hotell i Västerås.

Dag 3. Mälardalen – Hemorten  På morgonen äter vi frukost på 
hotellet och gör oss redo för nya upplevelser. Vi börjar med att 
besöka Sala silvergruva som är Sveriges silverrikaste gruva genom 
tiderna. I mer än fyrahundra år bröt man silver i storgruvan som 
lades ner 1908. Vi gör en guidad rundtur i gruvans vackra underjord 
och lär oss om dess historia. Lagom till lunch återvänder vi ovan 
jord och njuter av en god lunch i Sala Värdshus. Här serveras maten 
i en historisk och annorlunda miljö, då värdshuset är beläget i den 
gamla gården där gruvans konstmästare bodde. Konstmästaren 

Vackra Mälardalen har mycket att erbjuda. Följ med på en innehållsrik resa som tar oss till några av Sveriges mest 
intressanta besöksmål, såsom historiska Gripsholms slott och de underjordiska gångarna i Sala silvergruva. Vi njuter 
dessutom av havets läckerheter under en räkkryssning genom Mälarens skärgård och har tid för avkoppling på vårt 
högklassiga hotell i Västerås.

Avgångstider: 06.30 Ulricehamn, 07.00 Borås, 08.00 Göte-
borg, 08.40 Alingsås, 09.00 Vårgårda, 09.55 Skara och 
ytterligare ett fåtal orter i södra och mellersta Sverige.

hade till uppgift att bygga och övervaka mekaniska anordningar 
(konster) i gruvan. Vi avslutar dagen med ett besök på Skultuna 
Messingsbruk, som sedan fyrahundra år tillbaka i tiden ligger i en 
förtrollande dalgång längs Svartån. Här finns en rad intressanta 
historiska byggnader som idag är fyllda med olika aktiviteter. Efter 
en presentation av bruket och dess historia bjuds vi på fika i det 
trevliga kaféet som har utsikt mot den porlande Svartån. När vi är 
klara med dagens sista besöksmål stiger vi på vår buss som tar oss 
tillbaka till hemorten. 



www.rolfsbuss.se 429

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · färja t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 
frukostar · 2 luncher · utflykter enligt program
Tillägg: Enkelrum från 1 095:- · inträde Lummelundagrottorna
Speciellt: Vissa avresor kommer att erbjuda start från Var-
berg. Starttider, resväg och hemresetider är preliminära och 
kan komma att ändras när färjornas tidtabeller är fastställda. 
Besök vår hemsida för aktuell information.
Avresedatum: 17/5, 24/5, 31/5, 14/6, 17/6, 24/6, 8/7, 12/7, 
15/7, 19/7, 22/7, 26/7, 2/8, 5/8, 9/8, 16/8, 23/8, 30/8

4 dagar

fr  4 495:-

Dag 1. Hemorten – Visby  Vi reser via Jönköping till Oskarshamn
eller Nynäshamn beroende på avgångsdatum. Överfarten till
Gotland tar cirka tre timmar och bussen följer med oss på färjan.
När vi anländer till Gotland sätter vi kurs mot Best Western Solhem 
Hotel som ligger i Visby, granne med den välbevarade ringmuren.

Dag 2. Visby och södra Gotland  Första utflyktsdagen inleds med 
en promenad i Visby. Vår lokalguide berättar om stadens historia, 
sevärdheter, restauranger och butiker. Vi besöker rikskända 
Almedalen, vackra Botaniska trädgården, imponerande S:ta Maria 
domkyrka och tittar även närmare på den välbevarade ringmuren. 
Efteråt tar vi plats i vår buss för att besöka den södra delen av 
ön, ”sudret”. Vi börjar med en gemensam lunch på Warfsholm 
pensionat innan vi åker längs med den berömda Ekstakusten med 
sitt säregna landskap och vackra utsikt över Karlsöarna. I öns 
sydligaste ort Burgsvik stannar vi till och besöker ståtliga Öja 
kyrka innan vi vänder tillbaka norrut och stannar till vid Kattlunds 
gård, en av Nordens bäst bevarade medeltidsgårdar med anor från 
1200-talet. Vi får en guidad rundtur och eftermiddagsfika.

Dag 3. Norra Gotland och Fårö  Andra utflyktsdagen beger vi oss 
med lokalguide mot Slite. Vi fortsätter sedan mot färjeläget i 
Fårösund där vi tar vägfärjan över till Fårö. Vi åker längs med Diger-
huvud, Sveriges längsta raukfält. Vid Langhammars raukområde 
stannar vi för att beskåda denna typiskt gotländska symbol. Vi 
avnjuter sedan en gemensam lunch på Fårögården i närheten av 
vidsträckta Sudersands strand. Under eftermiddagen återvänder 
vi till Visby. De som önskar kan göra en tillvalsutflykt till Lummelunda-
grottorna (inträde tillkommer). 
Dag 4. Visby – Hemorten  Under dagen har vi tid att uppleva 
världsarvsstaden Visby på egen hand. Man kan promenera genom 
de smala gränderna med sina karakteristiska rosor, njuta av den 
medeltida miljön och shoppa i de små butikerna. Eller hyra en 
cykel och cykla längs med strandpromenaden, kanske ta ett dopp 
vid någon strand. På eftermiddagen samlas vi vid Hamnterminalen 
och efter en behaglig båtresa är det sedan dags att ta plats i bus-
sen för vidare färd hemåt. Vi räknar med att vara åter i Göteborg 
cirka 02.00.

Gotland rosornas, raukarnas och ringmurens ö
Att vistas på underbara Gotland är som att vara utomlands fast i Sverige! Med sin säregna natur och spännande histo-
ria, sitt rika kulturliv och sina fantastiska stränder har ön något för alla. Vi bor på Solhem Hotel, perfekt beläget alldeles 
intill ringmuren mitt i världsarvsstaden Visby.

Besök medeltidsveckan med oss på Rolfs!  Under resorna med
avgång 2/8 och 5/8 pågår Visbys medeltidsvecka. Ett evenemang
som lockar med sin stora medeltida marknad, eldshow,
tornerspel, gycklare, tidsenliga klädedräkter, en fantastisk
stämning och autentisk miljö.

Avgångstider: 07.45 Kungsbacka, 08.30 Göteborg, 09.15 
Borås, 09.45 Ulricehamn, 11.00 Jönköping och ytterligare 
ett fåtal orter längs med vägen.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 3 övernattningar i dubbelrum · 3 frukostar · 
en lunch · 3 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 695:-
Avresedatum: 31/5, 18/7

4 dagar

fr  4 875:-

Dag 1. Hemorten – Kalmar  Vi reser genom södra Sverige med 
stopp för förmiddagsfika. Vi når Kalmar vid lunchtid där vi på egen 
hand får möjlighet att äta lunch på någon av stadens restauranger 
innan vi checkar in på Best Western Plus Kalmarsund Hotell, där 
vi bor i tre nätter. Efter incheckning samlas vi på hotellet för ost-
provning där vi får smaka på lokala ostar från ön. På kvällen äter vi 
gemensam middag.

Dag 2. Öland  Efter en god frukost möter vi vår lokalguide som tar 
med oss på en heldagsutflykt. Öland är Sveriges näst största ö efter 
Gotland och Sveriges minsta landskap. Vi börjar turen med att åka 
till den berömda fyren Långe Jan belägen längst ut på Ölands södra 
udde. Fyren med sina 41,6 meter över havet är Sveriges högsta fyr. 
Den som orkar kan gå de 197 trappstegen upp till toppen av fyren 
där man har en magnifik utsikt över hav och land. Efter en förmid-
dag med naturupplevelser och fantastiska vyer äter vi lunch på 
Restaurang Fågel Blå som ligger alldeles intill Långe Jan, Ottenby 
fågelstation och Naturum. Sedan åker vi vidare till radbyn Vickleby 
med sina väderkvarnar och Capellagården – Carl Malmstens skola 
för konsthantverk och trädgård. Här får vi en guidad rundvisning. 
Vi gör därefter ett besök på välkända keramiska centret Paradis- 
verkstaden. I den nya ateljén som stod klar 2014 kan man följa 
keramiktillverkningen med alla dess moment. Dagen avslutas 
med middag på vårt hotell.

Dag 3. Borgholm och Solliden  Efter frukost reser vi mot Solliden, 
svenska kungafamiljens sommarbostad som ligger i Borgholm. Vi 
besöker den fantastiska slottsparken med sin underbara bloms- 
terprakt och får även beskåda slottet från utsidan. Har vi tur 
kanske vi får en skymt av någon i kungafamiljen om de befinner sig 

Öland solens och vindarnas ö
Upplev ljuset, stränderna och naturen på charmiga Öland. På denna resa blir det en härlig blandning av historia, konst 
och vackra trädgårdar.

på slottet. Fri tid för lunch i Borgholm och därefter gör vi ett besök 
på Borgholms slottsruin med anor från 1200-talet. Eftermiddagen 
lämnas fri för egna aktiviteter. Gemensam middag på kvällen. 

Dag 4. Kalmar – Hemorten  Vi äter frukost på vårt hotell och 
påbörjar sedan vår resa hemåt. Under dagen stannar vi för lunch 
och fika. Vi beräknas anlända till Göteborg cirka 16.30.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare 
ett fåtal orter i södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
en lunch · 2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 695:-
Avresedatum: 26/6, 21/8

3 dagar

fr  3 175:-

Dag 1. Hemorten – Karlskrona  Vi reser söderut via Halmstad och 
gör längs vägen stopp för gemensam lunch innan vi når världsarvs- 
staden Karlskrona och vårt hotell Scandic Karlskrona. Vi har fri tid 
att på egen hand upptäcka Karlskrona under eftermiddagen innan 
vi äter en gemensam middag på hotellet.

Dag 2. Stadsrundtur Karlskrona  Efter frukost möter vi vår lokal-
guide som guidar oss i staden under en två timmar lång rundtur.  
Därefter har vi tid för lunch innan vi åker till vingården Stora Boråkra  
lite utanför Karlskrona. På gården från 1800-talet odlas druvan 
Solaris, och med sina 3 000 vinstockar är vingården en av de största 
i Sverige. Här får vi en visning samt provsmakning av två av gårdens 
viner. Gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Karlskrona – Hemorten  Frukost. Vi åker på en båttur i 
Blekinge skärgård. Skärgårdsområdet sträcker sig över stora delar 
av Blekinges kust och här finns mer än 1 000 öar, holmar och skär. 
Efter båtturen får vi tid för lunch på egen hand innan vi sätter oss 
i bussen och åker hemåt igen. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg 
cirka 19.00.

Blekinge skärgård 
Karlskrona med skärgårdstur
Världsarvet Karlskrona och Blekinge skärgård har mycket att erbjuda. Under en fin resa ser vi de viktigaste sevärdheter-
na i sommarstaden, lär oss om det historiska och nutida Karlskrona, provar viner på en av Sveriges största vingårdar och 
åker på en båttur i skärgården.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.40 Falkenberg, 09.10 Halmstad och ytterligare 
ett tiotal orter i mellersta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 2 
middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 785:-
Avresedatum: 3/5, 14/6, 16/8, 30/8, 13/9

3 dagar

fr  2 795:-

Dag 1. Hemorten – Simrishamn  Avresa från hemorten under 
morgonen. Vid lunchtid når vi Österlen och Simrishamn. Vi checkar 
in på Hotel Svea där vi ska bo i två nätter och får resten av dagen 
fri tills vi ses igen under kvällen för en gemensam middag. 

Dag 2. Österlen  Efter frukost möter vi vår lokalguide som ska 
ta oss med på en heldagsutflykt på Österlen. Under dagen får 
vi bland annat njuta av de vackra backarna i Brösarp som även 
kallas för porten till Österlen. Vi besöker även Kivik med Äpplets 
hus. Äpplets hus är ett unikt kunskapscenter med äpplet i fokus 
där vi får besöka utställningarna som bland annat handlar om 
förädling, fruktodlingar och musteriets historia. Vi gör också ett 
besök i Kåseberga där det finns möjlighet att promenera upp till 
Ales stenar. Skeppssättningen är Sveriges bäst bevarade och 
ligger vackert på en höjd vid Kåseberga. Under sen efter-
middag återvänder vi till vårt hotell. Gemensam middag på kvällen.

Dag 3. Simrishamn – Ystad – Hemorten  Frukost och därefter 
avresa till Ystad. Här tillbringar vi förmiddagen och gör en 
gemensam stadspromenad med en lokalguide. Gatunätet i gamla 
staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden, och här 
finns kullerstensgränder och korsvirkeshus. Apotekarhuset från 
1400-talet är ett av de äldsta ännu bebodda husen i hela 
Skandinavien. Henning Mankells böcker om kommissarie Kurt 
Wallander utspelar sig i Ystad och här finns en rad miljöer från 
böckerna och filmerna. Efter lunch på egen hand påbörjar vi vår 
hemresa. Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg cirka 19.00.

Österlen Simrishamn med Brösarp och Kivik
Vi reser till vackra Österlen, där hav möter fält, lövskog och hagar. Det omväxlande kulturlandskapet kantas av ett pärl-
band med pittoreska fiskelägen längs milslånga stränder. 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare 
ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning i dubbelrum · en frukost · 
en middag · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 375:-
Avresedatum: 25/9, 26/9

2 dagar

fr  1 775:-

Dag 1. Hemorten – Kristianstad  Vi reser söderut mot Halmstad 
och vidare till Kristianstad. Vi checkar in på Quality Hotel Grand och 
har resten av dagen fri tills vi ses igen under kvällen för en gemen- 
sam middag.

Dag 2. Kristianstad – Kivik – Hemorten  Efter en härlig frukost 
reser vi till Kivik och besöker den årliga äppelmarknaden. Här kan 
vi botanisera bland tusentals kilo av svenska äpplen och lokalt pro-
ducerade delikatesser samt smaka på olika äppelmuster. Varje år 
skapas även en fantastisk äppeltavla som ställs ut på marknaden. 
Efter lunch på egen hand påbörjar vi vår hemresa. Vi beräknas vara 
tillbaka i Göteborg cirka 19.00.

Kiviks äppelmarknad 
med äpplet i centrum
Kiviks berömda äppelmarknad har arrangerats i över 30 år. Här kan vi strosa runt på den mysiga marknaden och  
upptäcka många olika svenska äppelsorter. Vi bor en natt på Quality Hotel Grand i Kristianstad.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad och ytterligare 
ett fåtal orter i mellersta och södra Sverige.
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RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i dubbelrum · 2 frukostar · 
2 luncher · 2 middagar · utflykter enligt program · reseledare
Tillägg: Enkelrum från 575:-
Avresedatum: 10/7, 7/8

3 dagar

fr  3 375:-

Historiska Skåne slott och trädgårdar
Vi gör en resa i vackra Skåne och besöker bland annat Malmöhus slott, Bosjökloster och Hovdala slott. Vi insuper slottens 
historiska atmosfär och får också tillfälle att strosa runt i pittoreska Ystad och uppleva Tykarpsgrottans labyrinter.

Dag 1. Hemorten – Malmö  Vi reser söderut mot Malmö. Väl 
framme har vi fri tid för lunch på egen hand. Under eftermiddagen 
besöker vi Malmöhus slott, som är Nordens äldsta bevarade 
renässansslott. Vi får en guidad rundtur med intressanta berättelser 
om kastellets långa och händelserika historia. Vi checkar sedan in 
på Comfort Hotel Malmö och äter gemensam middag.

Dag 2. Bosjökloster och Ystad  Efter frukost åker vi till Bosjökloster 
slott och trädgårdar, cirka fem mil nordöst om Malmö. Slottet 
ligger vid Ringsjön och grundades på slutet av 1100-talet. Vi gör en 
guidad rundtur i delar av slottet, trädgårdarna, kyrkan och parken. 
Vi får lära oss om Bosjöklosters långa historia och hur det sköts 
idag. Vi äter gemensam lunch på slottet innan vi åker vidare till 
Ystad och gör en stadspromenad med en lokalguide. Gatunätet i 
gamla staden är i stort sett oförändrat sedan medeltiden, och här 
finns pittoreska kullerstensgränder och korsvirkeshus. Apotekar-
huset från 1400-talet är ett av de äldsta ännu bebodda husen i 
hela Skandinavien. Henning Mankells böcker om kommissarie 
Kurt Wallander utspelar sig i Ystad och här finns en rad miljöer 
från böckerna och filmerna. Vi återvänder sedan till Malmö och 
äter gemensam middag på hotellet.

Dag 3. Malmö – Hemorten  Frukost och utcheckning från hotellet. 
Vi reser till Tykarpsgrottan utanför Hässleholm, som är en före 
detta kalkstensgruva. Här följer vi med på en guidad visning och 
får ta del av gruvans och kalkbrytningens historia. Gruvan var i 
bruk mellan mitten på 1700-talet och 1888, och idag hittar man en 
20 000 kvadratmeter underjordisk labyrint med salar, slingrande 
gångar och hundratals pelare. Under vinterhalvåret är grottan 
även en sovkammare för flera fladdermusarter. Vi åker sedan 

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 07.30 Göte-
borg, 08.30 Varberg, 08.50 Falkenberg, 09.20 Halmstad 
och ytterligare ett fåtal orter i södra Sverige.

vidare till Hovdala slott där vi inleder vårt besök med en gemensam 
lunch. Efteråt gör vi en guidad rundtur i slottet som har anor från 
medeltiden. Under vårt besök leds vi igenom flera hundra års 
historia och olika levnadsöden. Vi påbörjar sedan vår hemresa och 
beräknas vara i Göteborg cirka 18.30.
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Dagstur

195:-

Vi reser genom Halland mot Ullared. Efter ankomsten till Ullared 
stannar vi i cirka sex timmar innan vi samlas för hemfärd. 
Vi beräknas vara tillbaka i Göteborg cirka 17.30.

Ullared shopping Gekås
Varuhuset Gekås i Ullared har utvecklat orten till Sveriges största utflyktsmål och ett shoppingparadis för besökare 
i alla åldrar. Vi tillbringar en heldag i Ullared och fyndar bland de många butikerna. På denna resa erbjuder vi en rad 
påstigningsplatser i Göteborgsområdet.

2 dagar

fr  1 195:-

Ullared med övernattning
Vi tillbringar två halvdagar i Ullared och fyndar bland de många butikerna. 
Natten tillbringar vi på Gekås eget hotell.

Dag 1. Hemorten – Ullared  Vi avreser från Stockholm under 
morgonen och reser söderut. Vi erbjuder påstigning i flera av de 
större städerna utmed resvägen. När vi når Ödeshög stannar 
vi för en tidig lunch på vägrestaurangen Dinners. Vi når Ullared 
cirka 15.00 och checkar in på Gekås hotell. Under eftermiddagen 
shoppar vi på Gekås som har öppet till 18.00 eller 20.00 beroende 
på säsong. För mer information om öppettider se Gekås hemsida. 
På kvällen finns det möjlighet att äta en mycket prisvärd middag 
på vårt hotell.

Dag 2. Ullared – Hemorten  Efter en god 
frukost väntar en halvdags shopping på Gekås 
som öppnar redan 08.00. Vid 14.00 återsamlas vi för hemfärd. Vi 
stannar utmed vägen för en chans att äta kvällsmat och beräknas 
nå Stockholm cirka 21.00.

Avgångstider: 06.00 Ulricehamn, 06.30 Borås, 06.45 Bol-
lebygd, 07.00 Landvetter, 07.10 Delsjön, 07.30 Göteborg, 
07.40 Mölndal, 07.45 Kållered, 07.55 Lindome och 08.05 
Kungsbacka.

Avgångstider: 08.00 Stockholm, 08.45 Södertälje, 09.30 
Nyköping, 10.10 Norrköping, 10.45 Linköping, 11.05 Mjöl-
by, 12.05 Ödeshög och 13.00 Jönköping.

RESFAKTA
Ingår: Buss t/r · en övernattning · en frukost
Tillägg: Enkelrum 495:-
Speciellt: Vid starten från Stockholm kommer vår buss att
finnas med på Cityterminalens informationstavla. Maxvikten 
är 30 kilo per person.
Avresedatum: 14/3, 28/3, 4/4, 11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 6/6, 13/6, 
4/7, 1/8, 22/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 
31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12

RESFAKTA
Ingår: Buss till Ullared t/r
Speciellt: Under januari och februari erbjuder vi resor till 
Ullared med avresor från södra Sverige.
Avresedatum: 7/3, 28/3, 4/4, 25/4, 2/5, 23/5, 6/6, 13/6, 27/6, 4/7, 
11/7, 25/7, 1/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 
24/10, 31/10, 7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12
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3–6 dagar

fr  1 975:-

Julmarknadsresor shopping med glühwein
Kom i julstämning med en av våra härliga julmarknadsresor! Besök någon av Europas storstäder eller känn atmosfären i 
pittoreska småstäder. Vandra bland medeltida hus i Tallinn, smaka marsipan i Lübeck eller upplev det sagoskimrande Tivoli 
i Köpenhamn. Lämna julstöket och njut av en kopp värmande glögg, medan du köper julklappar och hittar något alldeles 
extra till julbordet! Besök vår hemsida för mer information och fler julmarknadsresor.

Berlin - 4 dagar  En av Europas mest spännande städer med historia, shopping och kultur. 

Bremen - 4 dagar  Stadsmusikanternas stad vid Weser med de trivsamma Schnoorkvarteren.

Budapest - 4 dagar  Den östeuropeiska pärlan på bägge sidor om Donau, med klassiska badhus.

Celle - 3 dagar  En gemytlig småstad med hundratals korsvirkeshus vid Lüneburger Heide.

Edinburgh & Glasgow  - 4 dagar  Hitta julkänslan på charmiga julmarknader i Skottland. 

Flensburg - 3 dagar  En trevlig hamnstad med spännande historia i de gamla danskbygderna.

Freiburg & Hochschwarzwald - 4 dagar  Tysklands sydligaste storstad och historisk natur.

Gardasjön - 5 dagar  Tradition och nyskapande på lokala julmarknader i hisnande vacker miljö.

Gdańsk - 4 dagar  Norra Polens pärla med vackra kvarter runt den storslagna Mariakyrkan.

Hamburg - 3 dagar  Storstaden vid Elbe med många shoppinggallerior och nyinvigt konserthus.

Hameln - 4 dagar  Råttfångarens stad vid floden Weser med en julmarknad med sagostämning. 

Hannover - 4 dagar  Mässtaden vid floden Leine med sevärt rådhus och traditionell julmarknad.

Hildesheim - 4 dagar  Från staden med två världsarvskyrkor gör vi även en utflykt till Goslar.

Kraków - 6 dagar  Unescovärldsarv vid floden Włsla som anses vara Polens vackraste stad.

Köpenhamn - 3 dagar  Med traditionell julmarknad på Tivoli, känd för sin vackra belysning.

Lübeck - 3 dagar  Hanseförbundets huvudstad vid Trave berömd för sin utsökta marsipan.

Lübeck & Hamburg - 4 dagar  Två julmarknader i två hansestäder med helt olika karaktär.

München & Salzburg - 4 dagar  Tysklands största Kripperlmarkt och Mozarts födelsestad. 

Neumünster - 3 dagar  Den mångfasetterade staden i hjärtat av Schleswig-Holstein.

Prag & Dresden - 5 dagar  Två historiskt intressanta städer som genomflyts av två berömda floder.

Rostock - 3 dagar  Universitetsstaden vid Östersjön med vackra gågatan Kröpeliner Strasse.

Schwerin - 3 dagar  De sju sjöarnas stad i Mecklenburg med ett fascinerande slott i centrum.

Stade - 3 dagar En av norra Tysklands äldsta städer med svenskminnen från stormaktstiden. 

Stockholm - 3 dagar  Traditionsrik julmarknad på Skansen med pyssel, bak och ljusstöpning.

Stralsund - 3 dagar  Hamnstad vid Östersjön med världsarvslistat centrum och svensk historia.

Strasbourg, Riquewihr & Colmar - 4 dagar  Tre sagolika julmarknader, bland dem världens äldsta. 

Tallinn - 4 dagar  Den estniska huvudstaden med en medeltida stadskärna och slingrande gränder.

Tre länder - 4 dagar  Belgiens största julmarknad Liège, holländska Valkenburg och tyska Aachen.

Wien - 4 dagar  Kaféernas och valsernas stad vid Donau med julstämning på Rådhusplatsen.

Wismar - 3 dagar  Hansestad med Nordtysklands största marknadstorg och svensk historia.
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Dagstur

fr  425:-

Alaska – Guldgräverskans säregna stenträdgård på Nord Långö, hällristningar i Vitlycke.

Bjärehalvön – Resa i naturens och kulturens tecken med besök på Birgit Nilsson-museet.

Bohuslän – Sundsby säteri, Taubes Malö, Lysekil och miljöer från tv-serien Saltön.

Dalslands Kanal – Båttur från den kända akvedukten i Håverud till Baldersnäs Herrgård.

Gårdar i Halland – Härliga besök på den halländska landsbygden.

Gårdarna runt sjön – En spännande dagstur i författarinnan Birgit Th. Sparres fotspår.

Gränna och Visingsö – Historisk sjö-ö och polkagrisidyll med ballongexpeditionsmuseum.

Göta Kanal – Kanalresa från Sjötorp till Töreboda med stopp i Lyrestads hembygdsmuseum.

Hemlig resa – Här bestämmer Rolfs Flyg & Buss programmet, så luta dig tillbaka och njut!

Historiska Varnhem – Klosterstaden med några av de äldsta spåren av kristendom i Sverige.

IKEA-museet – En resa genom svensk nutidshistoria speglad i våra hem och möbler. 

Kosteröarna – Båttur med Kosterhavets smuggelkung Bremer, besök i Kosters trädgårdar.

Kullahalvön – Shopping i Höganäs, dramatisk natur på Kullaberg och badortsminnen i Mölle.

Louisiana – Internationellt museum med modern konst och skulpturpark vid Öresund.

Läckö slott – Guidat besök i Vänerns barockpärla och bland porslin på Rörstrandsmuseet.

Postrånevandringen – Historisk vandring bland rånare och snapphanar på Hallandsåsen.

Sandgrund – Guidad visning av Lars Lerins akvareller i hans egen vackra konsthall. 

Skärgårdskryss – Härlig båttur genom Bohusläns karakteristiska skärgård.

Slott och smaker – Västgötsk läcker slottslunch samt ost-, cider- och ölprovning.

Sofiero Trädgårdsfesten – Yppig blomsterprakt i parken och idéer för den egna täppan. 

Trandansen – Vårens budbärare vid Hornborgasjön och helgonminnessten i Fåglavik.

Ven – Tycho Brahes pärla i Öresund, besjungen av poeter och förevigad av konstnärer.

Vid sidan om allfarvägen – Bohusläns inre med Bullarebygden, Älgafallet och Grebbestad.

Vänerskärgården – Torsö, Brommö och Fågelö med natur, kultur och Vänerns eget sjöodjur.

Wapnö Öl- och whiskymässa – Vällagrade drycker från svenska och utländska producenter.

Dagsturer upplevelser på nära håll
Följ med på en dag full av upplevelser! Våra dagsturer går till en rad destinationer och bjuder på något för alla sinnen – 
vandring på natursköna Hallandsåsen, kulinariska slottsbesök i Västergötland och kunglig blomsterprakt på Sofiero, 
liksom akvarellkonst av Lars Lerin och Birgit Nilssons kakor. Sirlig trandans, modern skulptur eller karg skärgård – det 
finns mycket som väntar runt knuten! Besök vår hemsida för mer information om dagsresorna.
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1–2 dagar

fr  975:-

Arlövsrevyn, 2d  Följ med på en resa till Malmö och Arlövsrevyn. Skånes största revy lovar åter- 
igen en riktig skrattfest. I ensemblen finner vi bland annat Claes Malmberg, Jennie Rosengren, 
Kent Nilsson, Caroline Nilsson och Niklas Holtne. En kväll vi sent kommer att glömma!  

Dagstur Falkenbergsrevyn  Årets Falkenbergsrevy har fått namnet Uppskruvat – en het revy på 
högtryck. Vi lever i ett uppskruvat tidevarv och året har bjudit på många skruvade revyuppslag. 
Valet, turerna kring Svenska Akademien och sommarens hetta är bara några exempel på vad 
det skojas om.

En midsommarnattsdröm, Malmö Opera, 2d  Malmö Opera ger under våren 2020 Benjamin Brittens 
opera En midsommarnattsdröm, som bygger på Shakespeares komedi med samma namn. Följ med 
in i en förtrollande värld bland älvor, dansande blommor, viskande träd och förälskelser. Regissören 
Peter Halls legendariska uppsättning från 1981 skapar en magisk stämning.

Grease, Nöjesteatern i Malmö 2d  Följ med på en av världens mest framgångsrika musikaler, 
Grease. Upplev den oemotståndliga mixen av 50-talets pop-kultur, dansnummer och rock’n’roll.

Häxorna i Eastwick, Stockholm 2d  Kultfilmen Häxorna i Eastwick som blev musikal år 2000 spelas 
på Cirkus i Stockholm hösten 2019. Peter Jöback är tillbaka i musikalernas värld och gör huvud-
rollen i denna komiska och storslagna uppsättning. Andra medverkande är välkända artister som 
Vanja Rosenberg, Kayo, Sussie Eriksson och Jan Mybrand tillsammans med en stor ensemble och 
orkester.

Ingmarsspelen i Nås 2d  Ingmarsspelen bygger på Selma Lagerlöfs storslagna roman Jerusalem 
och berättar den starka historien om Nåsborna som i slutet av 1800-talet valde att emigrera 
till ”det heliga landet”. Bygdespelet, som ges för 61:a gången, bjuder på vacker dalakultur med 
dans, musik och folkdräkter i autentisk miljö på stranden av Västerdalälven.

Mamma Mia The Party på Tyrol, Stockholm 2d  Först kom musikalen, sedan kom filmen och 
nu börjar partyt! Vi kliver rakt in i en Mamma Mia-värld med en helt ny story och bjuds på en 
magisk helkväll i flera akter med sång och dans blandat med våghalsiga luftfärder, grekiska 
gudar och flirtiga servitörer.

Skönheten och odjuret, Malmö 2d  Upplev scenversionen av filmsuccén Skönheten och odjuret 
som hade premiär på Broadway på 90-talet. Nu kommer den fantastiska berättelsen om den fattiga 
flickan som möter den förtrollade prinsen till Malmö Opera. Njut av den romantiska historien och 
den vackra musiken tillsammans med oss.

Så som i Himmelen på Oscarsteatern, Stockholm 2d  Musikalen om världsdirigenten Daniel 
Daréus som efter ett sammanbrott återvänder till sin barndomsby och tackar ja till att ta över 
den lilla kyrkokören bygger på Kay Pollaks film. Daniel lär känna byns färgstarka karaktärer 
och möter vänner, fiender och hittar kärleken. 

Wallmans i Stockholm 2d  Wallmans är något utöver det vanliga! Redan när vi anländer tar 
Wallmans stjärnor emot oss. Artisterna, som även är kvällens serveringspersonal, är våra 
personliga guider under en resa genom decennier av musik till smakerna av en välkomponerad 
överraskningsmeny.

Teaterresor ridån går upp
Följ med oss till scenens förtrollade värld! Med våra resor kan du se allt från berömda musikalartister till skickliga 
lokala revyartister, och njuta av både operett, revy, musikal och bygdespel. Så lämna vardagen för en kväll och låt dig 
hänföras av rockiga Grease, ABBA:s medryckande schlagersånger, Falkenbergsrevyns uppskruvade stämning och den 
storslagna dramatiken i Ingmarsspelen i Nås!
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Skräddarsydda
gruppresor
Sydafrikas savann, Lübecks mysiga gator i julmarknadstider, 
pulsen i New York, enastående vandringsnatur i Kroatien, 
konferensresa i Berlin. Hos oss är alla lösningar möjliga när 
det gäller våra kunders önskemål, och det är vi riktigt stolta 
över.

Genom vår gruppreseavdelning finns möjligheter för föreningar, 
företag och organisationer att åka på en egen skräddarsydd resa eller 
boka en större del av platserna på en befintlig avgång i vår resekata-
log. Många företag, föreningar och organisationer väljer att resa med 
oss i samband med till exempel konferenser, teambuildingaktiviteter 
eller kickoffer.

När ni väljer en skräddarsydd resa med Rolfs Flyg & Buss finns 
möjligheten att skapa något unikt som passar just er. Vi kan sätta 
ihop en resa utifrån er budget och era förutsättningar och leverera 
en komplett resa. Ni väljer själva påstigningsplats för våra bussresor, 
och på våra flygresor kan ni åka från Göteborg, Köpenhamn, Stock-
holm eller Oslo. Vi hoppas att ni finner något som passar er.

Varför Rolfs Flyg & Buss?  

Mycket resa för pengarna   Genom vårt väl utarbetade koncept 
kan vi skapa prisvärda resor. Vi har ett brett utbud av hotell, 
utflykter och guider över hela världen, men har samtidigt en hög 
kravbild för våra resor.

Stor skara yrkeskunniga, rutinerade och omtyckta reseledare  En 
stor del av resan handlar om en driven och kunnig reseledare. Vi är 
både stolta över och trygga med våra reseledare, som ger högsta 
möjliga resekvalitet.

Vår historia  Vårt fokus är gruppresor. Sedan 1975 är vår målbild att 
våra resor ska vara intressanta och gemytliga på samma gång.

Kontakta oss på gruppreseavdelningen, så besvarar vi dina frågor 
och kan hjälpa dig att sätta samman ett reseförslag utifrån dina 
önskemål. Ring på 031–7458329 eller mejla till grupp@rolfsbuss.se
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Reseinformation
Bokning, biljett och betalning
Du bokar din resa genom vår kundtjänst, utvalda resebutiker eller 
på vår hemsida. Efter bokning får du en bekräftelse tillsammans 
med en faktura. Vi skickar ingen bekräftelse på betalning utan kon-
taktar istället dem som är försenade. Det är viktigt att kontrollera 
att alla uppgifter på bokningen är korrekta på din bekräftelse. Minst 
20 resenärer krävs för att genomföra en resa.

Avbokningar och avbeställningsskydd
Om du behöver avbeställa din resa ska detta ske så snart anledning 
uppkommit och innan resan påbörjats. Avbokningar tas emot av vår 
kundtjänst eller på jourtelefonen 031-55 00 04. Vid avbokning tas en 
avgift på minst 500 kr per person ut oavsett anledning.

Våra bussar
Vi samarbetar främst med Hallgrens Buss i Ulricehamn men vid 
högsäsong används även bussar från andra bussföretag. Vi ställer 
höga krav på bekvämlighet och säkerhet. Samtliga bussar är 
utrustade med säkerhetsbälten och ställbara stolar. Alla bussar är 
även utrustade med toalett och luftkonditionering. På våra flygresor 
där vi använder utländska bussar kan vi inte garantera att toaletten 
är öppen. Vi stannar dock med jämna mellanrum för toalettpaus.

Bagage – försenat eller skadat
Om ditt bagage skadas eller inte kommer fram ska du anmäla 
detta redan i bagagehallen på flygplatsen. Fråga personalen på 
flygplatsen om du behöver hjälp! Se till att du får skaderapporten i 
original, en så kallad PIR-rapport. Den krävs enligt flygbolagens  
regler för att du ska få eventuell ersättning. Uppgifter om skade- 
ståndsansvar, ersättningsnivå och villkor får du av aktuellt flyg- 
bolag respektive från ditt försäkringsbolag.

Bussplacering
Alla resenärer får reserverade platser i bussen som fördelas efter 
bokningsdatum. På resor som är fyra dagar eller kortare gäller 
denna placering under hela resan. På resor som är fem dagar eller 
längre tillämpar vi ett rotationssystem och flyttar två steg framåt 
för varje resdag. Vi följer alltid samma sida i bussen och önskemål 
om sida kan lämnas vid bokningstillfället. De som reser i sällskap 
med bekanta kan vid bokning ange detta och på så sätt få sitta nära 
varandra i bussen.

Flyg
Incheckningen på flygplatsen påbörjas 2 timmar före flygavgång. 
Det är viktigt att vara ute i god tid, men incheckningen stänger i 
allmänhet 1–1,5 timme före flygets avgång, se resehandlingarna.
Vid platsfördelningen försöker flygbolagen att hålla ihop sällskap 
som reser på samma bokning. Du kan dock inte räkna med att få 
plats intill eller i närheten av ditt sällskap. Vissa flygbolag erbjuder 
tillköp av särskild sittplats och vid sådant tillköp garanteras köpt 
plats.

Pass och visum
Det är resenärens ansvar att nödvändiga handlingar för att genom-
föra resan är med och i ordning inför resan, till exempel pass, visum, 
intyg och försäkringar. Ta alltid med pass på alla resor utanför 
Sverige. På de flesta resor till länder utanför Europeiska unionen 
måste passet vara giltigt minst sex månader efter hemkomst. Här 
är passkontroller obligatoriska och det är även viktigt att passet är 
helt.

På några av våra resor utanför Europa krävs visum, under 
respektive resa på hemsidan finns i så fall information om visum-
processen. Visum ska ordnas i Sverige före avresa. För svensk 
medborgare, svensk medborgare med utländskt ursprung samt 
för utländsk medborgare bosatt i Sverige gäller ibland särskil-
da visumbestämmelser för inresa i andra länder. I sällsynta fall 
har svensk medborgare av utländskt ursprung inte automatiskt 

inreserätt i ett land. Kontakta därför respektive lands ambassad för 
upplysningar. Resenären står för eventuella kostnader i samband 
med nekad inreserätt.

Försäkring
Det är viktigt att ha ett ordentligt försäkringsskydd. Kontrollera 
alltid vilken typ av försäkring du har och vilket reseskydd som ingår.

Sjukvårdsbesök utomlands underlättas genom medtagande av 
EU-kort som kan beställas från Försäkringskassan. Observera att 
EU:s sjukvårdskort endast gäller vård som är ansluten till det all-
männa sjukvårdssystemet i det land där du vistas. EU-kortet gäller 
endast i vissa länder utanför EU/EES, för mer information om vilka 
länder kan du besöka Försäkringskassans sida.

Vi säljer reseförsäkringar och avbeställningsskydd, kontakta 
vår kundtjänst för närmare information.

Resa med funktionshinder
Det är vårt mål att alla som reser med oss ska få en så lyckad 
resa som möjligt. För att kunna uppnå detta är det viktigt att du 
informerar oss vid bokningstillfället om vilka specifika krav som 
ditt funktionshinder ställer på en väl fungerande resa. Vissa hotell 
har handikappanpassade rum men hotellet i sig kan fortfarande ha 
trappor till reception och pool m.m. Du som är beroende av rullstol 
måste kontakta oss vid bokningstillfället för att du ska kunna få 
hjälp med att komma på och av flygplanet. Flygbolaget behöver 
alltid godkänna olika sorts hjälpmedel som behövs tas med som 
incheckade bagage eller ombord, som till exempel elektriska rull- 
stolar och syrgas. Det är viktigt att du meddelar oss detta innan du 
bokar. På en gruppresa reser du tillsammans med andra resedel- 
tagare och följer ett på förhand fastställt program.

Önskemål
Ibland finns det särskilda önskemål inför en resa. Det kan exempel-
vis gälla bussplats intill bekanta, allergier eller handikapp. Dessa 
bör meddelas vid bokning så att hotellen eller annan leverantör 
blir informerade i god tid. Vi kan inte garantera att alla önskemål 
tillgodoses eftersom hotellen även har andra gäster att ta hänsyn 
till, men vi kommer att göra vad vi kan för att de ska uppfyllas. Vi 
rekommenderar glutenintoleranta att för säkerhets skull ta med 
eget bröd.

Tider på resan
Alla tider i katalogen är lokala. Många av tiderna är cirkatider och 
påverkas av en rad faktorer. Ankomsttider till exempelvis städer 
eller hotell är ungefärliga och påverkas givetvis av trafik och väder-
leksförhållanden. Det kan förekomma ändringar av tider gällande 
färjor, utflykter och middagar. Observera även att öppettider för ex-
empelvis butiker, restauranger och museer kan påverkas av länders 
nationella helgdagar.

Hotell
Våra hotell håller oftast god mellanklass eller bättre. Varje hotell är 
klassificerat av respektive lands myndigheter, enligt olika skalor. 
Hotell kan ändra klassificering, från sommar till vinter, efter reno- 
veringar eller andra förändringar. Det är alltid den aktuella klassifi-
ceringen som redovisas.

Vid boende på övernattningshotell är det vanligt att hotellen 
ligger utanför eller i utkanten av övernattningsstaden. På så sätt 
kan vi hitta prisvärda övernattningar på hotell av affärshotells-
karaktär. På julmarknadsresor ligger våra hotell oftast centralt med 
gångavstånd till julmarknaderna. Utförligare information om våra 
hotell samt kartor finns på vår hemsida under respektive resa.
Enligt internationella hotellregler disponerar man sitt hotellrum 
fram till kl. 12.00 avresedagen, i vissa fall kl. 10.00. Detta gäller även 
om avresan från hotellet sker på kvällen/natten eller morgonen 
därpå.

i
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Reseinformation
Hotellrum
Det förekommer skillnader mellan olika länders hotellstandard. 
Standarden i Östeuropa och Sydeuropa är ibland lägre jämfört med 
inom Norden. Alla rum är utrustade med WC och bad eller dusch. 
På vissa hotell kan det förekomma skillnader mellan rums storlek, 
utrustning och utsikt. Fördelningen av rummen görs ett par dagar i 
förväg av hotellen och hotellen ansvarar för rumsfördelningen.

Måltider på resan
På de flesta av våra resor ingår halvpension. Många hotell server-
ar internationell mat för att den ska passa så många som möjligt 
av hotellets gäster. Vi rekommenderar dem som vill pröva lokala 
maträtter att göra detta under luncherna. Eftersom hotellen kom-
ponerar sina menyer oberoende av varandra kan tillfälligheter göra 
att liknande maträtt serveras vid fler än ett tillfälle under en och 
samma resa, men vi försöker i möjligaste mån att undvika detta.

Anslutning och påstigningsplatser
På våra bussresor erbjuder vi upphämtning längs med färdvägen 
och tåganslutning från större delen av Sverige. Ett mindre tillägg 
tillkommer för anslutning med tåg. På våra flygresor erbjuder vi 
avresa från de flesta större flygplatser i Skandinavien. Resans pris 
varierar mellan de olika flygplatserna.

Bagage
Maxvikt för bagage är 30 kilo per person på buss, om inget annat 
är specificerat. Detta inkluderar även allt som inhandlas under 
resan. Du ansvarar själv för lämplig märkning av väskor och inköpta 
varor. Vi rekommenderar att det står namn och adress på väskor 
om bagage kommer på villovägar. Var god meddela kontoret om du 
planerar att ta med exempelvis rullator, reserullstol eller barnvagn. 
Om något bagage glöms kvar i bussen kontaktas Hallgrens Buss, 
tel. 0321-53 20 90. Ägodelar som glömts på hotell kan efterlysas 
genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi använder oss av många flygbolag, därför specificeras vikt på 
bagage för flygresor på den flygbiljett som skickas efter bokning.

Resa på egen hand
På i princip alla våra resor finns det resenärer som reser på egen 
hand. En gruppresa är ett utmärkt sätt att träffa nya vänner och 
bekanta. Alla utflykter och de flesta måltider görs som grupp. Våra 
reseledare ser till att alla tar del av upplevelsen. Tyvärr tar alla 
hotell ut en extra avgift för boende i ett eget rum även om enkelrum 
varierar i storlek och i många fall är mindre än dubbelrum. Denna 
avgift tillkommer som enkelrumstillägg och är självkostnadspriset 
som hotellen tar ut.

Vaccination
Läs mer på Vaccin.se eller kontakta din läkare, vårdcentral eller 
vaccinationscentral för närmare information. Du kan också läsa 
mer om resevaccin på Folkhälsomyndighetens sida.

Våra garantier
Vi är stolta över att vara en av de få researrangörer i Sverige som 
har den högsta möjliga kreditvärderingen AAA enligt Soliditet/ 
Bisnode. Vi ställer även lagstadgad resegaranti till Kammarkol- 
legiet, www.kammarkollegiet.se.

Synpunkter på resan
Många av våra resor går till länder där kulturer, levnadsvanor och 
matvanor skiljer sig från våra egna. Detta bör finnas i åtanke då du 
väljer att semestra utanför Sveriges gränser. Anser du att något är 
fel på resan måste detta framföras på plats till reseledningen. Det 
ger oss möjligheten att omedelbart åtgärda felet. Vi uppskattar 
även att du tar din tid att fylla i utvärderingsformuläret som skickas 
efter hemkomst.

Programändring
Förändringar i det beställda arrangemanget kan inträffa även de 
sista dagarna före avresan. Exempelvis kan ett flyg bli försenat i 
en annan del av världen – med förseningar och tidtabellsändringar 
som följd. I andra fall kan en pool gå sönder och kräva tidskrävande 
reparationer. Det händer också att nya hotellbyggen sätts igång, 
utan förvarning, och skymmer sikten mot havet. Så snart händelser 
som innebär väsentliga ändringar i arrangemanget kommer till vår 
kännedom meddelar vi dig skriftligen eller per telefon. Om ändring- 
en har avgörande betydelse för arrangemangets genomförande 
erbjuder vi en annan resa om vi kan eller återbetalar hela eller delar 
av resans pris. 

Presentkort
Vi säljer presentkort som kan beställas på 0771-150000 eller på vår 
hemsida under fliken Info. Ge bort en fin resa i present till någon du 
tycker om!

Reseledare
Vi har en reseledarkår som vi är stolta över. Reseledarna har en 
personlig frihet att sätta sin egen prägel på just sina resor. Deras 
olika bakgrunder, livserfarenheter och intressen leder till att vi 
fått en positiv mångfald bland våra anställda. På vår hemsida eller 
genom att ringa till kontoret kan du i god tid före avresan få reda 
på vem som kommer att guida just din resa. Det är dock viktigt att 
poängtera att planeringen av reseledare är preliminär och att det 
kan förekomma ändringar. Det påverkar inte resan.

Utflykter
På flera av resorna finns möjlighet att boka utflykt före avresa om 
de inte ingår enligt program. Under respektive resa finns informa- 
tion om utbud och hur utflykt kan bokas. Vissa utflykter och arran- 
gemang kräver ett visst minimiantal eller maxantal deltagare för 
att kunna genomföras. Lokala restriktioner, väderförhållanden och 
andra skäl kan göra att avresedagar läggs om.

Rolfs Flyg & Buss ställer resegaranti

i
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ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsförening- 
ens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen 
den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är 
angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som 
avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda 
villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella 
bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och 
försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarter-
ingsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller spe-
ciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren 
får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för re-
senären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av 
avtalet.
AVTALET 
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skrift-
ligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avta-
lats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan 
dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har 
träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna 
eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsan- 
svarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställ-
ning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om 
huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra 
ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för 
att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för 
övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell åter-
betalning sker till huvudresenären.
1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman 
måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan 
kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information 
lämnas vid bokningstillfället.
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen 
är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt se-
nast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som 
ska gälla för resan. För resor med reguljärt flyg kan avgångs-
tider komma att ändras med kort varsel.
1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som 
gäller i fråga om pass och visum.
1.6 Arrangören ska lämna allmän information om häl-
sobestämmelser för resmålet.
1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paket-
reseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid 
ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paket-
resan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster 
för ett totalpris.
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på re-
senärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckli-
gen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräf-
telsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla 
uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och 
överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter 
måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att 
ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att 
rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det 
merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på 
arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan 
kostnad för resenären.
1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören 
eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnum-
mer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möj-
ligheter att kontakta resenären.
1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att 
resan ska kunna genomföras. Information om minsta antal 
deltagare finns på vår hemsida www.rolfsbuss.se.
1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa an-
vändas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte 
använda endast en hemresebiljett när både tur och retur 
bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte 
biljetten från start, avbokas resterande delar.
PRIS OCH BETALNING 
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris 
tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående 
tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tid-
punkt som framgår av avtalet.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta 
ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsav-
giften ska vara skälig i förhållande till resans pris och om-
ständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med 
avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig 
ersättning.
2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baser-
at på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in-
kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum 
avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en 
tilläggsavgift.
2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om 
eventuella kostnader som kan tillkomma.
RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING 
3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören 
medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkom-
mande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören 
förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären 
för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av 
avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga stan-
dardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten 
för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några 
standardiserade avbeställnings avgifter, har arrangören rätt 
till en skälig avbeställningsavgift.
3.2.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:
3.2.2 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska 
resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskost-
nad. Dock minst 500 kr.

3.2.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än åtta dagar 
före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, 
dock lägst anmälningsavgiften.
3.2.4 Sker avbeställningen inom åtta dagar före avresan, 
ska resenären betala hela resans pris.
3.2.5 Vissa resor kan ha andra avbokningsvillkor än punkt 
3.2.1-3.2.4. Detta framgår i så fall på er bokningsbekräftelse.
3.2.6 Skatter och avgifter för flyg återbetalas aldrig.
RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller 
alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. 
vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat 
enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären 
måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller 
återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts 
senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig 
tid.
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. 
Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen 
medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden 
beräknats.
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga 
gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som 
återstår att betala för resan och för de extra kostnader som 
överlåtelsen medför.
ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att 
arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, 
begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om änd- 
ringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flyg-
tider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. 
Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, 
erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet 
utan avbeställningsavgift.
5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror 
på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga av-
gifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar 
resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören 
drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kost-
nadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bok-
ning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av 
skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 
100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning 
göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta re-
senären om prisförändringarna. Underrättelsen ska inne-
hålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas 
under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten 
att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte 
heller sänka priset enligt 5.2.3.
5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställ- 
ningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en 
väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8 % av pa-
ketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören 
att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven 
skälig tid från det att arrangören informerade resenären om 
ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av 
det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan 
onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet 
sades upp återbetala hela resans pris.
5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid 
oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp 
avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten 
av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av ound-
vikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess 
omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära om-
ständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem 
som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller natur-
katastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp 
avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om ar-
rangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har 
resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana 
fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de 
oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kän-
da vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig 
karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller 
internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan 
från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.
ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOM-
FÖRANDE 
6.1 Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska ar-
rangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock 
inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om 
avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. 
Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till 
prisavdrag och skadestånd.
6.2 Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjäns- 
terna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt 
ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra 
kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, 
får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i fören-
ing med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa 
sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara 
med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om 
erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om 
resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., 
kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av 
paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom 
skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha 
rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller 
om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 
6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 
har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt 
dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar 
transport och resenären befinner sig på resmålet.
OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet 
beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören 
visar att felet beror på resenären eller på tredje part som 
saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster 
som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga 
och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är 
arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa rese-
villkor endast om också den som arrangören har anlitat 
skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller 
om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in 
resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer 
än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och 
resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrät-
tas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan före om resan varar kortare än 2 dagar.
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för 
ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Re-
senären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen 
eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för 
skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna be-
gränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada 
som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.
REKLAMATION 
8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjäns- 
terna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt 
eller bort märka felet underrättar arrangören eller åter-
försäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt 
på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller 
ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären 
reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att 
arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om 
arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst 
eller i strid mot tro och heder.
8.3 I de fall resenären har personlig rätt till ersättning av 
flygbolag enligt EG 261/2004 ges Rolfs Flyg & Buss fullmakt 
att kräva flygbolaget på denna ersättning å resenärens 
vägnar. Rolfs Flyg & Buss ska omgående i fullo vidarebefor-
dra ersättning direkt till kunden när den är Rolfs Flyg & Buss 
tillhanda från flygbolaget.
RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN 
9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans 
genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan 
person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att 
respektera de ordningsregler som gäller för resan och på 
resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte 
störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, 
kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till 
ersättning eller återbetalning.
9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anled-
ning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar 
arrangören.
9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga 
formaliteter för resans genomförande, som till exempel in-
nehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående 
transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med res- 
plan eller annan anvisning från arrangören eller trans-
portören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som upp- 
kommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till ex-
empel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte 
bristerna orsakats av felaktig information från arrangören 
eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som 
tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från ar-
rangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören 
eller dennes representant.
ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA 
ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är ar-
rangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. 
Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och 
sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. 
Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp 
om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet 
från resenärens sida.
TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller 
tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan 
enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämn- 
den (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av 
allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommis-
sionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr  ■

Allmänna resevillkor för paketresor



Presentkort 
Ge bort en fin resa 
i present. Vi säljer 
presentkort som 
kan beställas på 

vår hemsida. 
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